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1 Úvod 
 

První popsaná sloučenina obsahující tetrazolový cyklus byla syntetizována v roce 

1885, pravděpodobně se jednalo o 2-fenyl-2H-tetrazol-5-karbonitril.
1
 Samotný tetrazol 

byl poprvé připraven právě z 2-fenyl-2H-tetrazol-5-karbonitrilu v roce 1892 sledem 

několika následných reakcí.
2
 

 

Obr. 1.1. 2-fenyl-2H-tetrazol-5-karbonitril 

Vzhledem k povaze tetrazolového cyklu rozeznáváme především 1-, 2- a  

5-monosubstituované tetrazoly, dále pak 1,5- a 2,5-disubstituované tetrazoly  

a konečně trisubstituované tetrazoliové soli. Odlišnou skupinu potom tvoří  

1,4-disubstituované 1H-tetrazol-5(4H)-ony, 1H-tetrazol-5(4H)-thiony, 1H-tetrazol-

5(4H)-iminy a jim analogické deriváty tetrazolu. Tetrazoly nacházejí uplatnění 

v koordinační chemii, ve fotografickém průmyslu či jako součásti explozivních 

materiálů.
3
 V neposlední řadě se tetrazoly užívají v organické chemii jako výchozí látky 

při přípravě jiných, často složitějších heterocyklů.
4
 Avšak zásadního uplatnění se 

tetrazolům dostalo ve farmaceutické chemii. 

 

1.1 5-Substituované tetrazoly (5-ST) 

 

Asi nejvýznamnějšími sloučeninami, které obsahují tetrazolový fragment, jsou  

5-substituované tetrazoly. Ty totiž představují typické bioisostery karboxylových 

kyselin. Přestože jsou tyto dvě funkční skupiny strukturně odlišné, mají dokonce jiný 

počet atomů, vykazují díky blízkým fyzikálně-chemickým vlastnostem podobné 

biologické vlastnosti. 

5-Substituované tetrazoly existují ve dvou tautomerních formách, 1H- a 2H-, 

v přibližném poměru 1:1. Za stabilnější z této dvojice tautomerů je považován tautomer 

2H, a to díky vyšší aromaticitě i větší delokalizaci elektronů, a to bez ohledu  

na substituent v poloze 5 (podrobněji viz 1.3).
5
 

 

Obr. 1.2. 1H- a 2H- tautomer 5-ST 
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Díky schopnosti delokalizovat záporný náboj vznikající odtržením protonu jsou  

5-ST poměrně silnými N-kyselinami, přičemž jejich kyselost závisí na povaze 

substituentu v poloze 5. Hodnoty pKa jsou velice blízké odpovídajícím karboxylovým 

kyselinám,
6
 což je velice důležité pro jejich vzájemnou bioisosterii. Alkalické soli 5-ST, 

kromě toho, že jsou výborně rozpustné ve vodě, představují ve srovnání 

s neionizovanými 5-ST výhodnější výchozí látky pro reakce s alkylačními činidly  

a elektrofily (podrobněji viz 1.3). 

Stejně jako karboxylové kyseliny, i 5-ST jsou za fyziologického pH ionizovány. 

Avšak, tetrazolové anionty jsou až desetkrát lipofilnější než odpovídající karboxyláty,
7
 

což má obrovský vliv na farmakokinetiku tetrazolového analogu dané látky. Důležitou 

roli hraje též delokalizace záporného náboje v tetrazolovém cyklu. Ta může vést 

v porovnání s karboxylátem jednak ke zvýšení interakce s odpovídajícím receptorem, 

avšak může taktéž interakci zeslabovat, a to v závislosti na rozložení náboje  

na receptoru.
8
 Rovněž velikost tetrazolového cyklu může zhoršovat afinitu k danému 

receptoru, ať už z důvodu sterického bránění či nevýhodnou orientací funkčních skupin 

jeho aktivního místa.
9
 Zásadní rozdíl mezi karboxylátem a tetrazolovým aniontem však 

spočívá v možnosti zapojení více atomů dusíku tetrazolového cyklu do interakce 

s receptorem, a to především formou vodíkových můstků. Jako příklad můžeme uvést 

interakci tetrazolového aniontu s protonovaným lysinem a hystidinem v receptoru  

pro angiotensin II
10

 či vodíkové vazby pravděpodobně všech čtyř atomů dusíku 

tetrazolového fragmentu inhibitoru HIV-1 integrázy s aktivním místem enzymu.
11

  

Přes všechny zjištěné rozdíly mezi farmakodynamickými efekty karboxylových  

a tetrazolových analogů daných látek není v současné době možno dostatečně přesně 

předvídat farmakodynamickou odpověď na záměnu karboxylové skupiny  

5-substituovaným tetrazolem. Jak ukazují mnohé příklady z literatury, 

farmakodynamický efekt může zesílit, oslabit nebo i úplně vymizet.
12

 

Jak již bylo výše zmíněno, zásadní rozdíl mezi 5-ST a karboxylovými analogy 

léčiv spočívá v rozdílné farmakokinetice. Velkou výhodou 5-ST oproti karboxylovým 

kyselinám je jejich odolnost vůči metabolické degradaci. Jedna z prvních studií in vivo 

na psech prokázala, že tetrazolový analog nikotinové kyseliny byl během 24 hodin beze 

změny vyloučen, zatímco samotná nikotinová kyselina byla rychle metabolizována.
13

 

To však neznamená, že by 5-ST nepodléhal žádným metabolickým procesům. Bylo 

zjištěno, že hlavní metabolická přeměna spočívá stejně jako u mnoha jiných xenobiotik 

v glukuronidaci. V případě 5-ST je to pochopitelně glukuronidace jednoho z atomů 

dusíku. A v tom spočívá na první pohled ne úplně zřejmá zajímavost tohoto procesu pro 

bioorganického chemika. Glukuronidace je zprostředkována enzymem UDP-

glukuronosyltranserázou, přičemž je glukuronová kyselina přenesena z kofaktoru 

uridin-5-difosfo-α-D-glukuronové kyseliny na dané xenobiotikum. Byly nalezeny oba 

izomery glukuronidovaných 5-ST, jak N1, tak N2 glukuronid. Převážně N1 izomer byl 

nalezen v moči laboratorních zvířat při podávání látky AA-344 (6-Ethyl-3-(1H-tetrazol-

5-yl)chromon),
14

 zatímco u látek 5-(bifenyl-2-yl)-1H-tetrazolového typu (antagonisté 

AT II receptoru)
15

 či potenciálního antidiabetika RG 12525 (2-[[4-[[2-(1H-tetrazol-5-
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ylmethyl)fenyl]methoxy]fenoxy]methyl]chinolin)
16

 převažuje N2 izomer. To znamená, 

že dokonce ani v biologickém systému není funkcionalizace 5-ST striktně 

regioselektivní (více k funkcionalizacím 5-ST viz kapitolu 1.3). 

 

Obr. 1.3. Obecná struktura hlavních metabolitů 5-ST 

Předpokládá se, že za dlouhý biologický poločas perorálně podaných tetrazolových 

léčiv je zodpovědná i enterohepatální cirkulace.
15

 

Asi nejvýznamnější skupinou biologicky aktivních látek obsahujících ve své 

struktuře 5-ST jsou selektivní antagonisté receptoru pro angiotensin II, z nichž byl jako 

první v roce 1994 do klinického užití zaveden losartan (odtud často používané 

pojmenování této skupiny „sartany“).
17

 

 

Obr. 1.4. Struktura losartanu 

Právě u losartanu bylo dosaženo optimálního poměru antihypertenzivní účinnosti  

a biodostupnosti při perorálním podání látky. Karboxylové analogy tohoto léčiva 

vykazují taktéž antihypertenzivní vlastnosti, avšak na rozdíl od losartanu se musí 

podávat intravenózně a i v tomto případě jsou méně účinné. U losartanu je EC30 p.o.  

0,6 mg/kg a EC30 i.v. 0,8 mg/kg, kdežto u karboxylového analogu je EC30 p.o. 11 mg/kg 

a EC30 i.v. 3mg/kg. Vyšší biodostupnost při perorálním podání losartanu se přisuzuje 

právě vyšší lipofilitě tetrazolu(-átu) oproti karboxylu(-átu), jak již bylo dříve zmíněno – 

log P = 4,5 (losartan), 1,2 (karboxylový analog). U této látky byly pochopitelně 

zkoušeny i jiné bioisosterní náhrady karboxylu, avšak žádné nepřekonaly výhody právě 

5-ST.
12

 

Další významnou skupinu látek, kde se uplatnily 5-ST, představují 

antileukotrienová antiastmatika.
18,19

 Jako příklad můžeme uvést látku LY171883, 

pozdější léčivo tomelukast.
20

 Díky zavedení 5-ST namísto karboxylu došlo k přibližně 

třicetinásobnému zvýšení in vitro aktivity, zřejmě díky lepší interakci delokalizovaného 

záporného náboje tetrazolátu s argininovým zbytkem v aktivním místě cysLT1 
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receptoru pro LTD4,
21

 a ke zvýšení in vivo aktivity po perorálním podání, a to zřejmě 

opět díky vyšší lipofilitě tetrazolového analogu. 

 

Obr. 1.5. Struktura tomelukastu 

Výzkum v oblasti využití 5-ST jako bioisosteru karboxylové skupiny po třpytivém 

úspěchu v sérii sartanů nabral na obrátkách. Jako příklad může posloužit tetrazolový 

analog inhibitoru NS3 proteázy viru hepatitidy C,
22

 tetrazolový ligand pro mutantní 

hormonální receptor TRβ(R320H)
23

 či tetrazolový inhibitor tyrozin fosfatázy 1B jako 

potenciální antidiabetikum.
24

 

Tématice tetrazolových antidiabetik je věnováno hned několik prací. Již v roce 

1989 byla syntetizována řada analogů ciglitazonu, kde 5-ST posloužil jako isosterní 

náhrada thiazolidin-2,4-dionu (obr 1.6),
25

 stejně tak jako v práci z roku 2002 (obr 1.7).
26

 

Z výsledků uvedené studie vyplývá, že tetrazolové analogy působí stejným 

mechanismem jako thiazolidin-2,4-dionové inzulinové senzitizéry, což dokazuje 

bioisosterii mezi těmito dvěma strukturálními fragmenty. V roce 2005 pak byla 

připravena série látek s 5-[(1H-pyrazol-3-yl)methyl]-1H-tetrazolovým strukturálním 

základem, rovněž s nadějnou antidiabetickou aktivitou.
27

 

 

Obr. 1.6. Perorální antidiabetikum ciglitazon a jeho tetrazolové analogy 

 

 

Obr. 1.7. Nejúčinnější derivát z práce publikované roku 2002 

5-ST našel uplatnění i ve výzkumu antagonistů receptorů pro excitační 

aminokyseliny NMDA (N-methyl-D-aspartát) a AMPA (2-amino-3-(5-methyl-3-

hydroxyisoxazol-4-yl)propionová kyselina), potenciálních to léčiv proti schizofrenii  

či cerebrální ischemii.
28
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Obr. 1.8. Selektivní antagonisté AMPA a NMDA receptoru 

Zajímavá je i role 5-ST jako stabilizujícího fragmentu molekuly, a to i díky své 

krystalické povaze. Nadějný inhibitor NO syntházy L-6-N-(1-iminoethyl)lysin, který je 

však vysoce hygroskopický a nestálý na vzduchu, byl stabilizován zavedením 5-ST 

fragmentu do molekuly. V podmínkách in vivo pak dochází k metabolizaci právě  

na účinný L-6-N-(1-iminoethyl)lysin.
29,30,31

 

 

Obr. 1.9. Tetrazolové proléčivo L-6-N-(1-iminoethyl)lysinu 
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1.2 Příprava 5-substituovaných tetrazolů 

 

První cílené a široce používané metody syntézy 5-substituovaných tetrazolů 

spočívaly v diazotaci polydusíkatých látek, především hydrazidinů (imidohydrazidů), 

připravených většinou in situ z iminoetherů (alkylimidátů) a hydrazinu.
32

  

 

Obr. 1.10. Syntéza 5-fenyl-1H-tetrazolu z benzimidohydrazidu 

Dnešní pojetí syntéz 5-substituovaných tetrazolů však vychází z interakce nitrilů 

s azidovým uskupením. První úspěšné provedení takovéto reakce bylo popsáno roku 

1901, kdy byl z kyanamidu a azoimidu připraven 5-aminotetrazol, v té době nesprávně 

nazvaný otevřeným analogem diazoguanidinem.
33

 V roce 1910 byl touto cestou 

připraven i samotný tetrazol, a to reakcí kyanovodíku s azoimidem.
34

 Azoimid, toxický 

a výbušný plyn, ať už předem připravený či vyvíjený in situ, se pak jako klíčový 

reaktant při přípravě 5-substituovaných tetrazolů užívá až do konce šedesátých let.
35

 

Nutno podotknout, že již v této době byla připravena řada sloučenin s tetrazolovým 

cyklem a když listujeme pracemi zabývajícími se tetrazoly, je to jako bychom listovali 

v učebnici organické chemie: O. Dimroth, A. R. Hantzsch, W. Lossen, R. Stollé,  

J. Thiele, K. F. Schmidt a další. 

V roce 1958 byla publikována zásadní práce, využívající k syntéze  

5-substituovaných tetrazolů azid sodný s chloridem amonným v  

N,N-dimethylformamidu. Přestože i v tomto případě lze azoimid detekovat v reakční 

směsi i nad ní, znamenala tato práce skutečný zlom v přístupu k syntéze  

5-substituovaných tetrazolů. Nejenže se práce stala daleko bezpečnější, navíc došlo 

k razantnímu zkrácení reakčních časů a zvýšení výtěžků 5-substituovaných tetrazolů 

(podrobněji viz 1.2.1). Tato metoda „dle Finnegana“ je široce využívána do dnešních 

dnů a odsunula využití azoimidu pro tento účel do pozadí.
36

 

 

Obr. 1.11. Schéma přípravy 5-ST dle Finnegana 

Když uděláme velký skok a posuneme se do současnosti, zjistíme, že i v posledních 

desetiletích se chemii tetrazolů věnuje velká pozornost. Obzvláště pak přípravě právě 

5-substituovaných tetrazolů. V literatuře se od dob Finneganovy práce objevilo mnoho 

nových postupů i variací stávajících metod přípravy. Základním kamenem většiny 

těchto prací je reakce azidu s nitrilem, přesto je můžeme rozdělit do tří velkých skupin: 
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 probíhající v kyselém prostředí - kysele katalyzované  

 využívající Lewisovy kyseliny 

 využívající organokovové a organosilikonové sloučeniny jako donory 

azidu 

Jak už to tak bývá, ostrá hranice mezi uvedenými skupinami neexistuje. Mnoho, 

obzvlášť v poslední době publikovaných prací, kombinuje výhody z více uvedených 

skupin. 

Existují i jiné moderní metody přípravy 5-ST nevycházející z nitrilů karboxylových 

kyselin. 1,5-Disubstituované tetrazoly se s výhodou připravují z příslušných  

N-monosubstituovaných amidů. Zvolením vhodného substituentu lze po konverzi 

amidu v 1,5-disubstituovaný tetrazol tento substituent v poloze 1 odbourat a získat tak 

5-ST. Vzhledem k tomu, že metodika přípravy 1,5-disubstituovaných tetrazolů 

přesahuje rámec této práce, bude kladen důraz pouze na ty metody, které jsou užívány 

cíleně k přípravě 5-ST. O nich i o několika dalších bude též stručně pojednáno. 

 

1.2.1 Metody probíhající v kyselém prostředí - kysele katalyzované 

 

Do této skupiny patří všechny výše zmíněné postupy využívající azoimid
33,34,35

  

i samotná práce W. G. Finnegana.
36

 V roce 1987 byla tato metoda modifikována mimo 

jiné užitím N-methylpyrrolidin-2-onu jako rozpouštědla, umožňujícího práci za vyšší 

teploty, což vedlo k vyšším výtěžkům za kratší reakční časy.
37

 Dvou 

zaznamenáníhodných obměn se Finneganova práce dočkala v roce 1998. Koguro 

provedl syntézu 5-ST v toluenu reakcí příslušného nitrilu s azidem sodným  

a triethylamonium-chloridem.
38

 Výhoda této metody tkví především ve snadné izolaci 

produktu z reakční směsi extrakcí do vody či vodného roztoku alkálie, v případě 

nutnosti i filtrací tetrazoliové soli spolu s anorganickými složkami, především NaCl,  

a následné izolaci 5-ST.  

 

Obr. 1.12. Schéma přípravy 5-ST dle Kogura. 

Druhá obměna spočívá v syntéze 5-ST za použití azidu sodného a chloridu 

amonného ve vodě v přítomnosti tenzidů, jako dodecyl a hexadecyltrimethylamonium-

bromidu.
39

 

Dlouhou dobu však nebylo jasné, jaký je hlavní, preferenční mechanismus této 

reakce. Nabízí se 3 základní hypotézy: 1. přímá dipolární [2+3] cykloadice;  

2. dvoukroková [2+3] cykloadice azidového aniontu; 3. aktivace nitrilu protonem - 

cesta přes intermediát imidoylazid. 
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Již v roce 1892 J. Thiele zveřejnil práci, ve které tvrdí, že se mu diazotací 

aminoguanidinu podařilo získat guanylazid. Zahříváním ve vodném roztoku pak došlo 

k jeho cyklizaci za vzniku 5-aminotetrazolu.
40

 Hypotézu, že reakce nitrilů s azoimidem 

probíhá přes intermediát imidoylazid, vyslovili ve své práci již O. Dimroth s 

G. Festerem.
34

 Racionální potvrzení jejich hypotézy však přišlo až o necelé století 

později.  

Finnegan, přestože jasně formuloval roli kyselé katalýzy během přípravy 5-ST, 

pokládal nukleofilní atak azidového aniontu na nitrilový uhlík za klíčový krok reakce, 

následovaný uzavřením tetrazolového cyklu (hypotéza 2). Jako důkaz svého tvrzení 

provedl několik pokusů za užití azoimidu a azidu amonného s daleko lepšími výsledky 

právě u amonné soli. Jako další důvod se u amonné soli nabízela její lepší rozpustnost 

v DMF oproti solím alkalických kovů. V roce 1994 pak byla tato hypotéza podpořena 

v práci B. S. Jursiče, který taktéž označil dvoukrokovou [2+3] cykloadici azidového 

aniontu za preferenční mechanismus. Zajímavé je, že ve své práci uvažoval pouze  

o dvou mechanismech (hypotéza 1 a 2), roli kyselé katalýzy nebral vůbec v úvahu.
41

 

 

Obr. 1.13. Mechanismus dvoukrokové [2+3] cykloadice azidového aniontu 

K mechanismu přímé dipolární [2+3] cykloadice se ve svých pracích přikláněli 

vědci ze St. Peterburgského technologického institutu (hypotéza 1).
42

 Ve své práci totiž 

zjistili, že dimethylamonium-azid je v prostředí DMF prakticky neionizován, z čehož 

vyplývá, že reakce se účastní spíše komplex (CH3)2NH.HN3, než amoniový kation  

a azidový anion. Azidová část tohoto komplexu je nejen strukturně, ale i rozložením 

elektronové hustoty velice blízká azoimidu (HN3) i organickým azidům (RN3).  

A vzhledem k tomu, že organické azidy jsou typickými představiteli 1,3-dipólů  

v 1,3-dipolárních cykloadičních reakcích, přiklonili se autoři k mechanismu přímé 

dipolární [2+3] cykloadice. Rovněž zjistili, že tetraalkylamonium-azidy za daných 

podmínek nereagují. Vysvětlení bylo nasnadě – uvedené azidy v reakci poskytují pouze 

azidový anion, který nepředstavuje 1,3-dipól. Zjištěním, že tetraalkylamonium-azidy 

nereagují, rovněž popřeli předpokládaný čistě anionický mechanismus navržený 

Finneganem. 

 

Obr. 1.14. Mechanismus přímé dipolární [2+3] cykloadice 
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Bylo prokázáno, že organické azidy reagují za zvýšené teploty pouze s vysoce 

reaktivními nitrily (mechanismem přímé dipolární [2+3] cykloadice), zatímco 

amonium-azidy reagují ochotně s prakticky jakýmikoli nitrily.
43

 Jak již bylo výše 

uvedeno, strukturně jsou si organické azidy a amonium-azidy velmi blízké. Avšak 

reaktivita je diametrálně odlišná. Z toho jasně vyplývá, že skutečný mechanismus 

reakce bude třeba hledat někde jinde. 

Ve světle nových informací lze usuzovat, že Thieleho pozorování cyklizace 

guanylazidu bylo možné,
40

 ačkoli mi není známo, že by se kdy podařilo izolovat 

jakýkoli imidoylazid vzniklý reakcí nitrilu s azidem. Příprava 5-ST v kyselém prostředí 

skutečně probíhá přednostně přes intermediát imidoylazid, který v podmínkách reakce 

cyklizuje za tvorby 5-ST (hypotéza 3). Obdobně jako v případě Pinnerovy syntézy
44

  

či kyselé hydrolýzy nitrilů,
45

 dochází k aktivaci nitrilu protonací, usnadňujíc atak 

azidového aniontu na nitrilový uhlík. Přechodový stav má v tomto případě signifikantně 

nižší energii než v případě ostatních uvažovaných mechanismů. 

 

Obr. 1.15. Mechanismus cestou přes intermediát imidoylazid 

Finnegan tedy správně určil roli protonu v reakci, nepřisoudil mu však rozhodující 

vliv. Amoniová část soli působí v reakci jako mediátor protonu, a to i v případě, že jsou 

amonium-azidy v reakčním mediu prakticky neionizovány. Jako příklad může posloužit 

konverze acetonitrilu v 5-methyl-1H-tetrazol. V případě mechanismu aktivace nitrilu 



18 

 

protonem prostřednictvím amoniové části soli, ať už ionizované (NH4
+
)  

či neionizované (NH3), byla energetická bariéra vyčíslena na cca 21 kcal/mol, zatímco 

ostatní uvažované mechanismy vykázaly signifikantně vyšší energetickou bariéru, a to 

35 kcal/mol při uvažované přímé dipolární [2+3] cykloadici, 34 kcal/mol při anionické 

[2+3] cykloadici a 31 kcal/mol při protonaci nitrilu přímo azoimidem (šestičlenný 

přechodový stav - [4+2] TS), viz obr. 1.16. Vzhledem k tomu, že první přechodový stav 

při uvažované anionické dvoukrokové [2+3] cykloadici (obr. 1.13) existuje 

pravděpodobně jen u nitrilů se silně elektronakceptorovým substituentem, má prakticky 

stejnou energii jako volné reaktanty a energetická bariéra jeho tvorby je menší než  

4 kcal/mol, lze říci, že hypotézy 1 a 2 představují ve své podstatě stejný mechanismus 

reakce.
46

 

 

Obr. 1.16. Energetický průběh reakce acetonitrilu s azidem několika uvažovanými 

mechanismy
46

 

Vzhledem k zásadní roli parciálního kladného náboje na nitrilovém uhlíku při ataku 

azidu přítomnost elektronakceptorového substituentu na nitrilu významně snižuje 

aktivační energii a tudíž zvyšuje reaktivitu tohoto nitrilu. V případech nejsilnějších 

elektronakceptorů se pak energie přechodového stavu anionické [2+3] cykloadice blíží 

amonium aktivovanému přechodovému stavu a nelze tudíž anionický mechanismus 

zcela vyloučit. Ba co víc, elektronově nejdeaktivovanější nitrily reagují s azidem 

sodným za tvorby 5-ST bez přítomnosti dalších reaktantů i za velice mírných 

podmínek.
47

 

Metody z této skupiny jsou hojně využívány jak v laboratorním, tak i provozním 

měřítku. Jejich největší nevýhody spočívají v přítomnosti vysoce toxického a 

explozivního azoimidu v reakční směsi a v užívání nestabilních, obvykle in situ 

generovaných amonium-azidů, které velmi ochotně sublimují z reakční směsi.  
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1.2.2 Metody využívající Lewisovy kyseliny 

 

Jak bylo nastíněno v kapitole 1.2.1, kyselá katalýza je základním kamenem velké 

skupiny metod přípravy 5-ST. Druhá skupina syntéz 5-ST je principiálně prakticky 

shodná. Funkci protonu v aktivaci nitrilové skupiny přebírají „typické“ Lewisovy 

kyseliny. Lze tedy namítnout, že ve světle posledních poznatků o mechanismu metod  

z kapitoly 1.2.1 udělující klíčovou roli aktivaci nitrilu protonem, ztrácí dělení metod  

na „kysele katalyzované“ a „využívající Lewisovy kyseliny“ smysl. Metody z kapitoly 

1.2.1 fakticky spadají do této skupiny. Budu se však držet zavedeného rozdělení metod, 

vydělující proton od ostatních Lewisových kyselin. 

První práce využívající Lewisových kyselin byla publikována v roce 1954. Autoři 

využili k přípravě 5-ST azid hlinitý (Al(N3)3), připravený reakcí alanu s azoimidem,
48

 

později pak reakcí chloridu hlinitého s 3 ekvivalenty azidu sodného NaN3 v THF.
49

  

Stejný reaktant byl použit v práci H. Behringera pro přípravu 5-(2-aminoethyl)-1H-

tetrazolu.
50

 Zásadní nevýhoda spočívá nejen v silné náchylnosti na vlhkost a vzniku  

2 ekvivalentů azoimidu při zpracování reakční směsi, ale především v nestabilitě azidů 

prvků IIIa. skupiny. Metoda by byla jistě zajímavější, pokud by se podařilo konvertovat 

všechny tři azidové skupiny za vzniku příslušného tetrazolátu hlinitého. 

 

Obr. 1.17. Příprava 5-ST s azidem hlinitým, předpokládaný mechanismus reakce 

I Finnegan ve své práci užil kromě amoniových donorů protonu i Lewisovu 

kyselinu, a to fluorid boritý (BF3). Dospěl k závěru, že Lewisovy kyseliny mají v reakci 

stejnou funkci jako proton, aktivují nitrilovou skupinu pro atak azidového aniontu. 

Avšak dále se tímto problémem nezabýval, využití chloridu amonného soli namísto BF3 

zcela pochopitelně vyhodnotil jako daleko výhodnější.
36

 

Významné vylepšení stávajících metod využívajících Lewisových kyselin přišlo 

v roce 1993.
51

 Pomocí komerčně dostupného trimethylaluminia byla připravena řada  

5-ST za relativně mírných podmínek. Jako donoru azidu byl využit trimethylsilylazid, 

čímž by se tato metoda dala zařadit i do třetí skupiny (1.2.3).  
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Obr. 1.18. Schéma přípravy 5-ST dle Huffa 

V roce 1996 byla v práci A. Kumara v širším měřítku využita reakce popsaná 

Finneganem, a to reakce nitrilu s azidem sodným za přítomnosti fluoridu boritého (BF3) 

v DMF.
52

 

Zásadní nevýhoda všech výše uvedených reakcí spočívá v nutnosti práce v suchém 

prostředí pod inertní atmosférou. 

Co znamenala Finneganova práce
36

 pro využití a rozvoj kysele katalyzovaných 

metod přípravy 5-ST, to znamená Sharplessova práce pro využití a rozvoj metod 

využívajících Lewisovy kyseliny.
53

 Jeho metoda spočívá v reakci nitrilu s azidem 

sodným a bromidem zinečnatým ve vodě. Izolaci produktu lze provádět pouhým 

okyselením reakční směsi a následným odfiltrováním produktu. Tato metoda, dle které 

by se směle mohla definovat „green chemistry“, nachází uplatnění především v přípravě 

velkých množství 5-ST. Limitujícím faktorem se u elektronově bohatých nitrilů stává 

nutnost práce za zvýšeného tlaku a teplot blížících se pro 5-ST kritickým 180 °C. 

 

Obr. 1.19. Schéma přípravy 5-ST dle Sharplesse 

Zvláštní pozornosti se dostalo meziproduktům, získaným touto reakcí z 2, 3 nebo 

4-kyanpyridinu. Bez kyselého či zásaditého zpracování reakční směsi byly filtrací 

získány komplexní sloučeniny se zinkem jako centrálním atomem  

a pyridyltetrazolátovými, vodnými a dokonce i hydroxidovými ligandy. To znamená,  

že voda v reakci vystupuje nejen jako rozpouštědlo, ale pravděpodobně též jako 

reaktant.
54

 

V roce 2009 byla připravena série 5-aryl-1H-tetrazolů metodou dle Sharplesse, 

avšak v provedení bez rozpouštědla. Při reakčních teplotách od 80 do 120 °C bylo 

dosaženo zkrácení reakčního času, avšak za použití vyššího množství jak azidu 

sodného, tak zinečnaté soli.
55

 

Stejně jako u kysele katalyzovaných metod, i v tomto případě vyvstala otázka, 

jakým způsobem ovlivňují Lewisovy kyseliny přípravu 5-ST z nitrilů. Bylo zjištěno,  

že k signifikantnímu snížení aktivační energie dochází při koordinaci Lewisovy 

kyseliny, v tomto případě zinečnatého kationtu, na nitrilový dusík. Při uvažované vazbě 

azidu se zinečnatým kationtem ke snížení aktivační energie nedošlo. Jako příklad opět 

poslouží konverze acetonitrilu na 5-methyl-1H-tetrazol, případně na 1,5-dimethyl-1H-

tetrazol reakcí s methylazidem. Aktivační energie při vazbě zinečnatého kationtu pouze 

s azidem byla vyčíslena na 34 a 35 kcal/mol (tetrahedrální a oktahedrální koordinace 
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zinečnatého kationtu). Naopak při vazbě zinečnatých kationtů na nitril, případně  

na nitril i azid současně dochází ke snížení aktivační energie na 25-29 kcal/mol, opět 

v závislosti na koordinačním čísle a typu ligandů. Aktivační energie nekatalyzované 

reakce je pak 31 kcal/mol pro reakci s methylazidem, respektive 34 kcal/mol  

pro azidový anion. 

Z toho jasně vyplývá, že role Lewisových kyselin skutečně spočívá v koordinaci  

na nitrilový dusík. Dochází k prohloubení polarizace nitrilové skupiny vedoucí ke 

snížení aktivační energie reakce, v případě zinečnatých kationtů o přibližně  

5 - 6 kcal/mol.
56

 Jak již bylo řečeno, funkce Lewisových kyselin je tedy prakticky stejná 

jako funkce protonu u metod 1.2.1. 

 

Obr. 1.20. Předpokládané intermediáty přípravy 5-ST metodou dle Sharplesse
56

 

Po zveřejnění Sharplessovy práce se metody využívající Lewisovy kyseliny 

dostávají do popředí zájmu a následuje celá řada nových modifikací přípravy 5-ST. 

Yamamoto využil ve své práci měďné sloučeniny. Reakcí aromatických i alifatických 

nitrilů s TMSN3 v přítomnosti katalytického množství Cu2O v DMF/MeOH byla 

připravena série 5-ST. Bylo dokázáno, že TMSN3 v přítomnosti methanolu poskytuje 

azoimid. Předpokládá se, že právě reakcí azoimidu s Cu2O vzniká azid měďný, který 

představuje klíčový reaktant s katalytickou aktivitou. Reakcí vznikajícího tetrazolátu 

měďného s azomidem dochází k obnovení azidu měďného a jeho reakci s další 

nitrilovou skupinou (obr 1.21). Skutečný průběh reakce však bude charakterizovat 

kombinace několika mechanismů, jelikož reakce probíhá v 30-50% výtěžcích jak bez 

přítomnosti MeOH, tak i měďného katalyzátoru. Co však považuji za velmi zajímavé  

a v Yamamotově práci nedostatečně zdůrazněné, je možnost využití azidu sodného 

v přítomnosti katalytického množství jodidu měďného v DMF/MeOH. V jediném 

příkladu uvedeném v této práci byl 5-ST tímto způsobem připraven v 92% výtěžku.
57

  

O rok později byla publikována práce C. Bolma, využívající železnatých sloučenin 

(především octan železnatý) namísto měďných. Naprosto totožným postupem jako  

u práce předcházející byla syntetizována řada aromatických 5-ST, nutno dodat, že 

s výrazně nižšími výtěžky za dvojnásobnou reakční dobu. Alifatické nitrily v těchto 

podmínkách nereagovaly vůbec.
58

 

Významnou skupinu těchto metod tvoří práce, využívající pro přípravu 5-ST 

Lewisovy kyseliny jako heterogenní katalyzátory. Tak byly 5-ST připraveny reakcí 

s azidem sodným v DMF v přítomnosti ZnO,
59

 ZnS
60

 a některých zinečnatých nerostů 

proměnlivého složení,
61,62

 natrolitu zeolitu,
63

 FeCl3-SiO2 
64

 či M
II
WO4.

65
 Výhoda 

spočívá ve snadné separaci těchto katalyzátorů filtrací či centrifugací a možností jejich 

opakovaného užití v několika reakčních cyklech. 
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Obr. 1.21. Pravděpodobný mechanismus přípravy 5-ST za katalýzy oxidem 

měďným (Yamamoto a kol.) 

Ačkoli jsou výhody těchto prací zřejmé, pochybuji o přidané hodnotě některých  

z nich. Všechny uvedené metody využívají jako rozpouštědlo DMF, vyžadují dlouhé 

reakční časy při teplotě okolo 120 °C a produkty je nutné chromatograficky přečistit. 

Reakce alifatických nitrilů nejsou ve většině z těchto prací zmíněny vůbec, a když,  

tak s velice nízkými výtěžky. Navíc je již delší dobu zřejmé, že je za uvedených 

podmínek možné užít prakticky jakýkoli heterogenní katalyzátor schopný koordinovat 

nitrilovou skupinu a některé práce v této oblasti se až překvapivě podobají jedna druhé. 

Nejnovější práce z této skupiny využívá k přípravě 5-ST reakci nitrilu s azidem 

sodným v DMF v přítomnosti katalytického množství jodu. Jednoduché provedení, 

snadno dostupné reaktanty a vysoké výtěžky 5-ST i ze stericky bráněných nitrilů jsou 

velkými přednostmi uvedené práce.
66

 

 

Obr. 1.22. Příprava 5-ST za katalýzy jodem. 

 

1.2.3 Metody využívající organokovové a organosilikonové sloučeniny 

jako donory azidu 

 

Tato skupina metod se logicky řadí mezi nejmladší a rovněž mezi v poslední době 

nejvíce rozvíjené. Schopnost trimethylsilylazidu (TMSN3) reagovat s organickými 

nitrily za vzniku 5-ST byla poprvé popsána v roce 1968.
67

 Tato forma azidu se ukázala 

být velice výhodná vzhledem k dobré rozpustnosti v organických rozpouštědlech, 

stabilitě a relativně vysoké teplotě varu (95-96 °C). Avšak reakce nitrilů s TMSN3 vede 

jen k malé konverzi a méně reaktivní nitrily nereagují vůbec. 



23 

 

Druhým hlavním azidovým donorem z této skupiny je trialkylcínazid, nejčastěji 

trimethylcínazid a tri(n-butyl)cínazid.
68,69

 Zajímavé je též užití tris(2-

perfluorhexylethyl)cínazidu, který umožňuje izolaci stannylovaného produktu 

liquid/liquid extrakcí do fluorovaného rozpouštědla, případně stejným způsobem 

oddělení tris(2-perfluorhexylethyl)cínchloridu z reakční směsi po kyselé hydrolýze 

produktu.
70 

Reakcí s nitrily a následnou hydrolýzou vzniklého trialkylcíntetrazolu 

poskytují tyto azidy 5-ST ve vysokých výtěžcích, a to jak u stericky bráněných, tak i u 

elektronově bohatých nitrilů. Zásadní nevýhoda je zřejmá - užití toxických cínových 

reaktantů v poměrně vysokých množstvích, přičemž recyklace cínových reaktantů  

je zmíněna pouze v práci využívající právě tris(2-perfluorhexylethyl)cínazid.
70

 

 

Obr. 1.23. Obecné schéma přípravy 5-ST reakcí nitrilu s trialkylcínazidem 

Ve snaze vyhnout se použití toxických a těkavých trialkylcínchloridů (výchozí 

látky pro přípravu trialkylcínazidů), snížit množství organocínových reaktantů  

a zároveň využít výhod organocínových donorů azidu byla vyvinuta metoda přípravy  

5-ST reakcí nitrilu s TMSN3 v přítomnosti katalytického množství (0,1 ekvivalentu) 

dibutylcínoxidu. Mechanismus reakce spočívá ve vzniku dibutyl-

(trimethylsilyloxy)cínazidu in situ, který reakcí s nitrilem poskytne  

N-[dibutyl(trimethylsilyloxy)stannyl]tetrazol. Tento meziprodukt se rozkládá, obnovuje 

se dibutylcínoxid a vzniká N-(trimethylsilyl)tetrazol.
71

 V novějších pracích je pak 

dibutylcínoxid nahrazen bis(tributylcín)oxidem.
72

 

 

Obr. 1.24. Dva možné mechanismy reakce nitrilu s TMSN3 za katalýzy 

dialkylcínoxidem 
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V roce 2004 byla publikována práce, která pro přípravu 5-ST z nitrilů využívá 

TMSN3 bez přítomnosti organocínových sloučenin. Vhodným katalyzátorem se ukázal 

být trihydrát tetrabutylamonium-fluoridu. V podmínkách bez rozpouštědla byla 

připravena řada 5-ST.
73

 Princip reakce využívá již delší dobu známou strategii 

anionické aktivace vazby křemík-dusík,
74

 v našem případě aktivace fluoridovým 

aniontem. 

 

Obr. 1.25. Schéma přípravy 5-ST dle Amantiniho 

Asi nejuniverzálnější metoda, poskytující vysoké výtěžky 5-ST za mírných 

reakčních podmínek byla publikována v roce 2007. Základním kamenem tohoto 

postupu je využití dialkylaluminiumazidu, připraveného in situ  

z dialkylalumimiumchloridu a azidu sodného. Tento reaktant v sobě kombinuje výhody 

metod 1.2.2 a 1.2.3. Je dobře rozpustný v organických rozpouštědlech, je vhodným 

donorem azidového aniontu a je typickou Lewisovou kyselinou.
75

 Dle znalostí  

o mechanismu tvorby 5-ST lze předpokládat, že během reakce dochází ke koordinaci 

dialkylaluminiumazidu na nitrilový dusík následovanou atakem azidu na nitrilový uhlík. 

 

Obr. 1.26. Metoda přípravy 5-ST využívající dialkylaluminiumazid 

Zásadní nevýhoda většiny metod z této skupiny spočívá v práci s vysoce toxickými 

organokovovými reaktanty a jejich residui, které je po reakci nutno důkladně oddělit. 

Rovněž cena těchto reaktantů může hrát významnou roli. 

 

1.2.4 Metody nevyužívající konverzi nitrilů karboxylových kyselin 

 

Do této skupiny bychom mohli zařadit již zmíněné metody diazotace 

polydusíkatých látek,
32

 z novějších příkladů uveďme diazotaci amidrazonu A  pomocí 

N2O4 za vzniku 1,5-disubstituovaného tetrazolu, následovanou odbouráním 

kyanethylové skupiny (obr. 1.27).
69
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Obr. 1.27. 2 metody přípravy 5-ST (fragment losartanu) publikované J. Dunciou
69

 

Poměrně širokého uplatnění se dostalo metodě publikované v téže práci, 

využívající konverzi N-(2-kyanethyl)amidu karboxylové kyseliny s TMSN3 

v podmínkách Mitsunobu reakce, vedoucí ke vzniku 1-(2-kyanethyl)-5-subst. tetrazolu. 

Bazickým odbouráním je pak získán 5-ST.
69,76 

Kyanethyl je možno nahradit i jinými, 

snadno odbouratelnými skupinami, např. benzylem.
77

 

Velice zajímavá metoda byla publikována v roce 1997. Jedná se o přímou konverzi 

amidu karboxylové kyseliny v 5-ST. Jako reaktant byl použit triazidochlorsilan, 

přesněji směs tetrachlorsilanu a azidu sodného v poměru 1:3 v acetonitrilu. Autoři 

předpokládají, že během reakce dochází ke vzniku N i O silylovaného imidoyletheru, 

což zabraňuje konverzi amidu v nitril.
78
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Obr. 1.28. Předpokládaný mechanismus reakce amidu s azidem sodným 

v přítomnosti tetrachlorsilanu 

Konečně poslední skupina příprav 5-ST spočívá v substituci 1(2)-substituovaného  

tetrazolu na jeho C-5 uhlíku. Společným rysem těchto metod je lithiace 1(2)-subst. 

tetrazolu butyllithiem následovaná reakcí s elektrofilem. V posledním kroku pak 

dochází k deprotekci 1(2)-polohy tetrazolu za vzniku 5-ST.
79

 

 

Obr. 1.29. Příprava 5-ST z 1(2)-substituovaného tetrazolu 

 Po lithiaci může též následovat reakce s tributylcínchloridem, která poskytne 

optimální výchozí látku pro Stilleho coupling. Po deprotekci se opět dostáváme  

k 5-ST.
80
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1.3 Funkcionalizace 5-substituovaných tetrazolů 

 

5-substituované tetrazoly představují významné meziprodukty při syntézách 

složitějších látek, ať už za zachování tetrazolového cyklu, jeho přeměny na cyklus jiný 

či jeho úplné eliminace. Vlastnosti π-elektronového systému a přítomnost volného 

elektronového páru na každém z atomů dusíku umožňují 5-ST reagovat s širokou 

škálou elektrofilů. 5-ST může být protonován, substituován či zapojen do tvorby 

komplexních sloučenin. V současné době představuje zavedení substituentu na 5-ST 

nejběžnější a nejrychlejší cestu přípravy 1,5- a především 2,5-disubstituovaných 

tetrazolů, potažmo 1,3,5- a 1,4,5-trisubstituovaných tetrazoliových solí. Zatímco  

pro přípravu 1,5-disubstituovaných tetrazolů existuje celá řada alternativních metod,
81

 

obvykle vycházejících z příslušných amidů,
82

 pro 2,5-disubstituované tetrazoly 

představuje substituce na 5-ST prakticky jediný užívaný způsob jejich přípravy. Kromě 

široké škály alkylových substituentů mohou být na 5-ST zavedeny i arylové, acylové, 

silylové, vinylové, sulfonylové, fosforylové a další skupiny.
83

 

Reakce 5-ST s elektrofily jsou předmětem velkého souboru publikací. Zvláštní 

pozornost je pak věnována mechanismům těchto reakcí. Substituce na 5-ST se provádí 

obvykle ve vodných či alkoholických roztocích alkálií, v aprotických organických 

rozpouštědlech v přítomnosti baze či v podmínkách mezifázové katalýzy. 5-ST mohou 

v závislosti na podmínkách vystupovat jako volné tetrazolátové anionty, iontové páry, 

či jako vodíkovou vazbou zprostředkované komplexy s dusíkatou bazí.  

Hlavním problémem substitucí na 5-ST je jejich malá a často obtížně ovlivnitelná 

regioselektivita. Alkylace tetrazolátového aniontu, ať už substituovaného v poloze 5  

či nikoli, vede téměř vždy ke směsi dvou izomerních produktů, 1- a 2-alkyltetrazolu, 

v různých poměrech. Obdobně je tomu i při arylacích, acylacích a dalších 

substitucích.
83, 84, 85,

 
86, 87, 88

 

 

Obr. 1.30. Alkylace 5-substituovaného tetrazolátu 

Poměr vznikajících izomerů závisí částečně na reakční teplotě, elektronových 

vlastnostech substituentu v poloze 5 a především na jeho sterické náročnosti.  

Se zvyšující se reakční teplotou se zvyšuje podíl 1-izomeru, zatímco prohlubování 

elektronakceptorových vlastností substituentu v poloze 5 vede ke zvýšení podílu  

2-izomeru. Sterická náročnost substituentů, ať už substituentu R či kombinace 

substituentů R a R’, logicky vede taktéž ke zvýšení podílu 2-izomeru. Pracovníci ze  

St. Peterburgského technologického institutu na základě všech poznatků určili 
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pravděpodobný mechanismus reakce. V prvním kroku, určujícím rychlost reakce, 

dochází k tvorbě nestabilního intermediátu s pravděpodobnou strukturou vyobrazenou 

na obrázku 1.31. Ve druhém kroku pak dochází k tvorbě izomerních produktů.
83 

Rychlost reakce je tedy ovlivněna vlastnostmi substituentu R, reaktivitou elektrofilu 

R’X a vlastnostmi rozpouštědla. Naproti tomu vznik izomerních produktů je řízen 

výhradně vlastnostmi vznikajícího intermediátu. 

 

Obr. 1.31. Pravděpodobný bimolekulární mechanismus reakce tetrazolátového 

aniontu s alkylhalogenidem. 

Vliv rozpouštědla může být dokumentován na případě alkylace 5-fenyltetrazolátu 

dimethylsulfátem v acetonitrilu. Se zvyšujícím se množstvím vody obsažené 

v acetonitrilu klesá rychlost reakce z důvodu solvatace substrátu molekulami vody.
89

 

Považuji za nutné se blíže vyjádřit k reakčnímu mechanismu alkylací 5-ST a jejich 

solí. Zatímco někteří autoři zařazují substituce na tetrazolu do reakcí elektrofilních,
83

 

jiní, překvapivě i sobě velmi blízcí autoři, řadí tyto reakce do substitucí nukleofilních.
85

 

Přestože reakce pravděpodobně probíhá přes intermediát, který by se dal označit za  

π-komplex, jak je tomu u elektrofilních substitucí, považuji alkylace tetrazolátového 

anionu (či 5-ST v přítomnosti baze) za nukleofilní substituce. Výjimku spatřuji 

u některých níže uvedených reakcí, především u reakcí probíhajících v kyselém 

prostředí, kde je nutné s mechanismem elektrofilní substituce počítat. Je pravdou,  

že záleží i na úhlu pohledu, kterým se na uvedené reakce díváme. Já se budu 

v následujících odstavcích držet toho označení, jakého užili i autoři té dané práce.  

Konkrétní reakce, které budou v této kapitole zmíněny, jsou vybrány především 

z důvodu své zvýšené či jinak nestandardní regioselektivity pro substituce na tetrazolu. 

Velice významná reakce spočívá v tritylaci 5-ST. Trifenylmethylová skupina je 

základní chránící skupinou 5-ST a využívá se v mnoha syntézách složitějších sloučenin 

obsahujících tetrazolový fragment, sartany a jejich analogy nevyjímaje.
90, 91

 Alkylace  

5-ST trifenylchlormethanem poskytuje bez ohledu na substituent v poloze 5 výhradně 

2-trityltetrazoly. S výhodou se užívá reakce za podmínek mezifázové katalýzy. 
92, 93

 

 

Obr. 1.32. Tritylace 5-ST v podmínkách mezifázové katalýzy 
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Vzhledem k velikosti trifenylmethylového fragmentu není překvapující, že tritylace 

5-ST probíhá ze sterických důvodů do polohy 2 tetrazolového cyklu. Avšak, tato reakce 

probíhá s vysokou regioselektivitou i se samotným nesubstituovaným tetrazolem, kde 

jakékoli sterické řízení reakce nepřipadá v úvahu.
92

 Vysvětlení vysoké regioselektivity 

reakce je možné hledat v reakčním mechanismu. Lze očekávat, že tritylace ať už 

samotného tetrazolu nebo 5-ST bude probíhat především mechanismem SN1. Ionizací 

vzniklý trifenylmethylový kation má vysokou termodynamickou stabilitu a je známo, že 

čím vyšší je stabilita karbokationtu, tím vyšší je jeho selektivita ke kompetujícím 

nukleofilním centrům.
94

 I z tohoto důvodu se zřejmě bude trifenylmethylový kation 

přednostně vázat na N2 dusík tetrazolu.
85

 

Je zřejmé, že v mnoha případech nemůžeme uvažovat pouze o volném 

tetrazolátovém aniontu vzniklém úplnou disociací soli 5-ST. V závislosti  

na podmínkách je nutné brát zřetel na možnost asociace iontů za vzniku iontových párů. 

Bohužel, ovlivnění rychlosti a regioselektivity substitucí z důvodu přítomnosti 

iontových párů tetrazolátových aniontů a kationtů alkalických kovů nebylo dostatečně 

prozkoumáno. Ale vše nasvědčuje tomu, že regioselektivita se řídí stejnými 

zákonitostmi jako v případě reakcí volných tetrazolátových aniontů.
83 

Při funkcionalizacích 5-ST se velice často vychází z amonných  

či mono/di/trialkylamoniových solí 5-ST. Bylo zjištěno, že v aprotických 

rozpouštědlech existují tyto soli ve formě komplexů zprostředkovaných vodíkovou 

vazbou.
95

 Tyto komplexy mají ve srovnání s vysoce aromatickými tetrazoláty sníženou 

aromaticitu právě díky zapojení dusíku v poloze 1 cyklu do vodíkové vazby. Je proto 

pravděpodobné, že atak elektrofilu bude směřovat přímo na vazbu mezi N2 – N3 či  

na jeden z volných elektronových párů dusíků N2, N3 či N4, nikoli na elektronový 

oblak nad a pod rovinou cyklu, jak je tomu u tetrazolátového aniontu. 

 

Obr. 1.33. Struktura amoniové soli 5-ST s naznačeným atakem elektrofilu 

Tato zjištění, spolu se zvýšenou sterickou zábranou N1 dusíku, vedla k domněnce, 

že právě amoniové soli umožní regioselektivní přípravu 2,5-disubstituovaných 

tetrazolů. Tu ještě podpořily závěry práce publikované v roce 1987, kdy byl reakcí 

triethylamoniové soli 5-fenyl-1H-tetrazolu s methylvinylketonem připraven téměř 

výhradně 2-izomer, 4-(5-fenyl-2H-tetrazol-2-yl)butan-2-on.
96

 Avšak později se ukázalo, 

že při reakcích s 5-ST se stericky nenáročným substituentem vznikají oba izomery  

ve srovnatelných množstvích.
83
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Obr. 1.34. Reakce triethylamonium-tetrazolátu s methylvinylketonem 

Další reakcí, u níž byl pozorován vznik výhradně 2-izomeru, je reakce 

triethylamoniové soli 5-ST s 5’-O-benzoyl-2,3’-anhydrothymidinem.
97

 Opět se ukázalo, 

že role triethylamoniové soli není významná, jelikož výhradně 2-izomer byl získán  

i reakcí se sodnou solí 5-ST.
98

 Opět tedy rozhodují sterické aspekty, v tomto případě  

5’-O-benzoyl-2,3’-anhydrothymidinu. 

 

Obr. 1.35. Reakce triethylamoniové soli 5-ST s 5’-O-benzoyl-2,3’-

anhydrothymidinem 

Přestože podle posledních kalkulací jsou 2H-tautomery považovány za stabilnější 

než 1H-tautomery, jak již bylo výše zmíněno,
5
 může v závislosti na prostředí docházet 

k ustavování rovnováhy mezi oběma tautomery, dokonce i ve prospěch tautomeru 1H. 

V 
15

N NMR studii byl v roztoku tetrazolu v DMSO prokázán 1H-tautomer v  

90 - 99 %.
99

  

Zastoupení jednotlivých tautomerů v reakční směsi může mít velký vliv na 

regioselektivitu substituce na tetrazolovém cyklu, avšak pouze v případě, kdy by nebyl 

tetrazol v reakci ionizován. V některých z následujících případů můžeme tuto podmínku 

považovat za splněnou. Skutečná povaha 5-ST vstupujících do reakce však není 

mnohdy zcela objasněna. 

Jednou z těchto reakcí by byla reakce 5-ST s O-tert-butyl-N,N’-

dicyklohexylisomočovinou.  

 

Obr. 1.36. Reakce 5-ST s O-tert-butyl-N,N’-dicyklohexylisomočovinou 
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Zatímco zavedení tert-butylové skupiny na 5-ST běžnou alkylací vede  

ze sterických důvodů přednostně ke vzniku 2-izomeru, v tomto případě je podíl  

1-izomeru výrazně vyšší, což ukazuje na odlišný mechanismus reakce. Domnívám se,  

že vodíková vazba 2H-tautomeru výchozího 5-ST s imidovým dusíkem může orientovat 

N1 atom k elektrofilnímu centru (v případě bimolekulární reakce) či k právě 

vznikajícímu karbokationtu (monomolekulární reakce) a umožnit tak vznik 1-izomeru. 

 

Obr. 1.37. Možný mechanismus vzniku 1-izomeru 

Velmi zajímavá je možnost alkylace pomocí O-alkyl-S-propargyldithiokarbonátu. 

Jeho pomocí byla s vysokou regioselektivitou provedena methylace
100

 a benzylace
101

  

5-fenyl-1H-tetrazolu.  

 

Obr. 1.38. Benzylace 5-fenyl-1H-tetrazolu pomocí O-benzyl-S-

propargyldithiokarbonátu 

Jak vyplývá z mechanismu reakce, dochází nejprve k přenosu protonu z 5-ST  

na alkylační činidlo za vzniku tetrazolátu následovanou jeho alkylací. Proto může být 

překvapivé, že reakce poskytuje přednostně 2-methyl a výhradně 2-benzyl-5-fenyl-2H-

tetrazol. 

 

Obr. 1.39. Mechanismus benzylace 5-fenyl-1H-tetrazolu O-benzyl-S-

propargyldithiokarbonátem 
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Předchozí reakční mechanismus vykazuje jistou analogii s mechanismem reakcí  

5-ST s odpovídajícími alkoholy v podmínkách Mitsunobu reakce. Avšak v tomto 

případě byly 2-izomery získány v nižších výtěžcích.
102

 

Další z vysoce regioselektivních reakcí je kysele katalyzovaná adice 5-ST  

na vinylethery. 5-ST se váže dle Markovnikovova pravidla na α-uhlík vinyletheru  

za přednostního vzniku 2-izomeru.
103

 

 

Obr. 1.40. Reakce 5-ST s vinylethery 

S výhodou se 5-ST substituují v silně kyselém prostředí. Reakcí 5-ST  

se sekundárními a terciálními alifatickými alkoholy
104

 či alkeny
105,106

 v prostředí 

kyseliny sírové byly získány výhradně 2-alkylované produkty. 1-isomery nebyly 

v reakční směsi detekovány, a to bez ohledu na substituent v poloze 5 výchozího 

tetrazolu. Tato skutečnost vedla k detailnějšímu zkoumání mechanismu těchto reakcí. 

 

Obr. 1.41. Alkylace 5-ST v silně kyselém prostředí 

Přestože 5-ST představují velmi slabé baze (pKBH+ = -1,8 pro 5-methyl-1H-

tetrazol; pKBH+ = -9,3 pro 5-nitro-1H-tetrazol)
107

, mohou být v silně kyselém prostředí 

protonizovány. Bylo prokázáno, že se přednostně protonizuje atom dusíku v poloze 4 –

vytváří se 1H,4H-tetrazoliový kation.
108

 Tím pádem může docházet k elektrofilnímu 

ataku v kyselém prostředí vznikajícího karbaniontu pouze na atomy dusíku N2 či N3, 

což v důsledku znamená vznik výhradně 2,5-disubstituovaného tetrazolu. 

 

Obr. 1.42. Mechanismus alkylace 5-ST v silně kyselém prostředí 
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Ačkoli se může zdát interakce dvou kladně nabitých reaktantů málo 

pravděpodobná, kvantově-chemické výpočty prokázaly vysokou elektronovou hustotu 

na atomech dusíku N2 a N3.
109

 Tento reakční mechanismus podporuje i zjištění, že se 

snižováním kyselosti reakčního média roste podíl vznikajícího1-izomeru.
105

 

Arylace 5-ST jsou v literatuře popsány daleko méně. Z těch nejjednodušších by 

bylo vhodné se zmínit o reakci 5-methylsulfanyl-1H-tetrazolátu sodného se  

4-nitrofluorbenzenem v DMF. Zatímco 5-aryltetrazoly tuto reakci neposkytují, reakcí  

5-methylsulfanyl-1H-tetrazolu vznikají oba izomerní produkty, 5-methylsulfanyl-1-(4-

nitrofenyl)-1H-tetrazol a 5-methylsulfanyl-2-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazol, v poměru 

1:3.
110

 V případě užití 2,4-dinitroflourbenzenu reakce probíhá za mírných podmínek 

téměř v kvantitativních výtěžcích i s 5-aryltetrazoly.
111

 

 

Obr. 1.43. Arylace 5-ST 2,4-dinitrofluorbenzenem 

Asi nejúspěšnější metoda regioselektivní arylace 5-ST byla publikována v roce 

2002. Metoda spočívá v reakci sodné soli 5-ST s diaryljodoniovou solí v tert-butanolu 

v přítomnosti palladiového a měďnatého katalyzátoru, vedoucí k selektivní přípravě  

2-aryl-5-substituovaného tetrazolu ve vysokých výtěžcích.
112

 

 

Obr. 1.44. Regioselektivní arylace 5-ST diaryljodonium tetrafluoroborátem 

 

1.3.1 Vinylace 5-substituovaných tetrazolů 

 

Vinylace představují relativně novou skupinu funkcionalizací 5-ST. Vinylderiváty 

5-ST mohou sloužit jako meziprodukty pro syntézy jiných dusíkatých heterocyklů či  

k dalším obměnám na dvojné vazbě. Metod přímé vinylace 5-ST však není mnoho. 

V roce 1986 byla publikována jedna z nich, univerzální vinylace 5-ST pomocí 

vinylacetátu. Zásadní nevýhoda spočívá v použití toxického octanu rtuťnatého 

v přítomnosti na vlhkost náchylného etherátu fluoridu boritého. Celkové výtěžky směsi 

1- a 2-vinylderivátů se pohybují od 52 do 74 %, přičemž pro poměr obou vznikajících 

izomerů zhruba platí obecná pravidla uvedená v kapitole 1.3.
113
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Obr. 1.45. Přímá vinylace 5-ST vinylacetátem 

Obdobná reakce, avšak s využitím palladnatých katalyzátorů, vedla u reakce  

5-fenyl-1H-tetrazolu pouze k nízkým výtěžkům N-vinylderivátu (17 %), navíc s jinde 

neobvyklou tendencí k polymeraci.
115b

 

Nejběžnější cestou přípravy N-vinylderivátu 5-ST jsou vícekrokové postupy,  

při kterých je nejprve připraven vhodný derivát 5-ST, který je v dalším kroku 

eliminován na příslušný N-vinylderivát 5-ST. Nejběžnější meziprodukty těchto postupů 

jsou 2-hydroxyethyl 5-ST či 2-haloethyl 5-ST.
114, 115

 Při jejich přípravě však narážíme 

ještě citelněji na problém regioselektivity než v předchozím případě, tudíž se 

nevyhneme chromatografické purifikaci hned v prvním kroku reakce. Následná 

eliminace vody (či po derivatizaci tosylátu, triflátu apod.) či halogenovodíku vede 

k cílovým produktům. 

V roce 2005 byl popsán nečekaný vznik vinylderivátů tetrazolu během  

přípravy tetrazolových makrocyklů, a to reakcí bis(1H-tetrazol-5-yl)benzenů  

s 1,2-dibromethanem v methanolu za přítomnosti triethylaminu. Avšak výtěžky 

vinylderivátů tetrazolů se i po dlouhých reakčních dobách (24 až 120 hodin) 

pohybovaly kolem 10 %. Navíc se ve výsledné směsi objevily i bromethylderiváty 

výchozích tetrazolů, což dále znesnadňuje izolaci čistých produktů. Nutno podotknout, 

že experimentální část uvedené práce, konkrétně postup přípravy těchto vinylderivátů, 

obsahuje značné nepřesnosti v hmotnostech resp. objemech a jim odpovídajících 

molárních množstvích reaktantů. Není proto jasné, jaká skutečná množství reaktantů 

byla v reakci užita.
116

 

 

Obr. 1.46. Nečekaný vznik vinylderivátů tetrazolu během přípravy tetrazolových 

makrocyklů 
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1.4 Mikrovlnná iradiace v chemii 5-substituovaných tetrazolů 

 

Od roku 1986, kdy byla poprvé publikována práce zabývající se urychlením 

organických reakcí mikrovlnnou iradiací, nastává nebývalý rozmach tohoto odvětví 

organické chemie. Do dnešní doby bylo publikováno bezmála 4000 prací na toto téma. 

Prakticky všechny deklarují mikrovlnnou iradiaci jako výhodnější ve srovnání  

s konvenčním ohřevem, a to z důvodu zvýšení výtěžků, zkrácení reakčního času  

či zvýšení selektivity dané reakce. Dalo by se říct, že se mikrovlnám často přisuzovala  

a přisuzuje až magická moc měnit mechanismy reakcí, nahrazovat katalyzátory 

v reakcích a konečně umožnit reakce za běžných podmínek nerealizovatelné. 

Jak je to možné? Před zodpovězením této otázky je vhodné se stručně zmínit  

o mikrovlnách samotných a jejich interakci s různými látkami a materiály. Mikrovlny, 

které se užívají v mikrovlnných reaktorech, jsou elektromagnetické vlny o frekvenci 

2,45 GHz, což odpovídá vlnové délce asi 12,2 cm (stejné využívají i kuchyňské 

mikrovlnné trouby). Existují 3 typy látek z hlediska interakce s mikrovlnami:  

a) transparentní látky (především nepolární látky); b) odrážející látky (především kovy); 

c) absorbující látky (především látky polární). 

Právě u polárních látek dochází k absorpci mikrovlnného záření a k přeměně jeho 

energie na tepelnou. Jak k tomuto jevu dochází? Polární molekuly se 

v elektromagnetickém poli orientují podle jeho polarity. Polarita mikrovlnného pole se 

však mění s danou frekvencí, tzn. více než 10
9
krát za vteřinu. To u těchto molekul 

vyvolá oscilační vibrace až rotace, dochází k tření a srážkám molekul, což má  

za následek vznik tepla. Díky těmto pochodům má mikrovlnný ohřev některé vlastnosti, 

které nemohou být konvenčním ohřevem nikdy navozeny. Tyto vlastnosti se rozdělují 

na 2 základní skupiny: 

 Termální efekty (též specifické mikrovlnné efekty) 

 Non-termální efekty (též atermální efekty) 

Termální efekty: 

Jedná se o skupinu efektů, které jsou obecně přijímány a v zásadní míře ovlivňují 

průběh reakce. Jedná se především o tzv.  

 superheating effect – polární organická rozpouštědla  

za atmosférického tlaku vaří při vyšší teplotě než je jejich teplota 

varu; 

 selektivní ohřev – ohřev silně absorbujících katalyzátorů, reagencií  

či rozpouštědel ve vícesložkovém systému;  

 objemový ohřev – několikanásobně rychlejší ohřev, který nezávisí  

na tepelné vodivosti materiálu, inverzní teplotní profil ke klasickému 

ohřevu. 
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Non-termální efekty: 

Non-termální efekty jsou způsobeny přímou interakcí mikrovlnného pole  

se specifickými molekulami (především polárními), které nemá souvislost s teplotou 

reakční směsi či termálními efekty. Jako důsledek těchto efektů dochází např.  

ke změnám frekvenčního faktoru A či aktivační energie v Arrheniově rovnici. Další 

předpokládané změny nastávají v mechanismu polárních reakcí, kde stoupá polarita 

směrem k tranzitnímu stavu – dochází ke zvýšení reaktivity a tím opět ke snížení 

aktivační energie.
117

  

Non-termální efekty byly navrženy především z toho důvodu, že některé reakce 

vykázaly za stejných teplotních podmínek rozdílné výsledky, především vyšší výtěžky 

či vyšší selektivitu při provedení za mikrovlnné iradiace než za konvenčního ohřevu.
117

 

V poslední době vychází najevo, že non-termální vlivy mikrovln jsou typickým 

příkladem objevu, u kterého se přání stalo otcem myšlenky. Prof. Oliver C. Kappe 

z Dopplerova institutu v rakouském Grazu je ve svých posledních pracích zpochybnil 

způsobem, který ponechává jen teoretickou možnost jejich renesance. 

Skupina Prof. Kappeho důkladně prověřila několik vybraných reakcí, které 

v dřívějších pracích při provedení v podmínkách mikrovlnné iradiace vykázaly vyšší 

výtěžky či vyšší selektivitu oproti provedení za konvenčního ohřevu. Bylo zjištěno, že 

při dodržení naprosto totožných teplot probíhají tyto reakce se shodnými výtěžky i 

selektivitou bez ohledu na způsob ohřevu (mikrovlny x konvenční ohřev).
118

 

Následovaly další práce, které si kladly za cíl racionálně potvrdit či vyvrátit existenci 

non-termálních efektů mikrovln. Umístěním silně absorbujícího karbidu křemičitého 

(SiC) do reakční směsi dochází jeho prostřednictvím k pasivnímu ohřevu reakční směsi, 

přičemž potřebný výkon mikrovln k dosažení dané teploty je výrazně nižší než u reakce 

bez přítomnosti SiC. V obou případech je však výsledek reakcí provedených za stejné 

teploty totožný. Kdyby měly mikrovlny přímý vliv na reakci (non-termální efekty), byl 

by výsledek reakce nutně odlišný.
119

 Nejpádnější důkaz přišel posléze. Reakce 

provedené simultánně v běžné skleněné kyvetě (propouští mikrovlny, mikrovlnný ohřev 

směsi) a kyvetě z SiC (mikrovlny nepropouští, absorbuje je, zahřívá se a tím pasivně 

ohřívá i reakční směs) v mikrovlnném reaktoru za stejných reakčních teplot vykázaly 

totožné výsledky.
120

 

 

1.4.1 Příprava 5-substituovaných tetrazolů v podmínkách mikrovlnné 

iradiace 

 

I přípravy 5-ST se dočkaly svých mikrovlnných modifikací. Opět bychom je mohli 

rozdělit do několika skupin, tak jako v kapitole 1.2. Vzhledem k poměrně nízkému 

počtu těchto prací je však zahrneme do této jediné podkapitoly.  
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V roce 2000 byla publikována první práce zabývající se přípravou 5-ST 

v podmínkách mikrovlnné iradiace. A metoda, která se jako první dočkala své 

mikrovlnně asistované modifikace, byla pochopitelně ta dle Finnegana.
36

 Reakce opět 

spočívá v reakci nitrilu s azidem sodným a chloridem amonným v DMF. Došlo 

k signifikantnímu zkrácení reakční doby za zachování vysokých výtěžků ve srovnání 

s konvenčním ohřevem. Avšak, stojí za pozornost, že reakce byla prováděna 

v uzavřeném systému bez monitorování tlaku a teploty.
121

 

Další ze skupiny kysele katalyzovaných mikrovlnně asistovaných příprav spočívá 

v přípravě 5-ST v iontových kapalinách. Reakce vychází z „předfinneganovských“ 

metod využívajících in situ vznikající azoimid z azidu sodného a kyseliny octové.  

U reakcí probíhajících při teplotách 170 °C byla díky mikrovlnám zkrácena reakční 

doba z 24 hodin na 30 minut.
122

 

Mikrovlnně asistované reakce využívající Lewisovy kyseliny zcela pochopitelně 

vychází ze Sharplessovy metody.
53 

První práce, využívající tuto metodu v podmínkách 

mikrovlnné iradiace byla publikována v roce 2005. Reakcí provedenou v mikrovlnném 

reaktoru při 185°C po dobu 20 minut byly získány specifické 5-ST v 75-91% 

výtěžku.
123

 Druhá publikovaná metoda dle Sharplesse v podmínkách mikrovlnné 

iradiace se od té předchozí značně liší co do reakční teploty, času a získaného výtěžku. 

5-ST byly připraveny za 15-30 minut při 80 °C ve výtěžcích okolo 75 %.
124

 Jediný 

rozdíl mezi uvedenými reakcemi spočívá v přítomnosti reziduí jodu a amoniaku  

ve druhém případě. Právě přítomnost jodu bude zřejmě stát za rozdílnými výsledky,  

což nepřekvapí vzhledem k později publikované práci využívající právě jod jako 

katalyzátor přípravy 5-ST (viz kapitolu 1.2.2).
66

 

Další významné metody přípravy 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace se 

inspirují v práci S. Wittenbergera.
71

 Reakce nitrilu s TMSN3 v přítomnosti 

katalytického množství dibutylcínoxidu byla provedena v 1,4-dioxanu
125

  

a dimethoxyethanu.
126

 Opět bylo díky mikrovlnné iradiaci dosaženo významného 

zkrácení reakčního času za zachování vysokých výtěžků vzhledem k povaze reaktantů. 

 

1.4.2 Funkcionalizace 5-substituovaných tetrazolů v podmínkách 

mikrovlnné iradiace 

 

Prací zabývajících se funkcionalizací 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace  

je bohužel málo na to, aby bylo možno vyvodit nějaké obecné závěry. Přesto díky výše 

zmíněným skutečnostem jistě nepřekvapí, že nebyl zjištěn významný vliv mikrovln  

na regioselektivitu alkylací 5-ST.  

V roce 2007 byla v podmínkách mikrovlnné iradiace provedena reakce 5-fenyl-1H-

tetrazolu a 1H-tetrazolu s 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glukopyranosylbromidem a methyl 

2,3,6-tri-O-benzyl-4-O-triflyl-α-D-glukopyranosidem za varu v acetonu. Jak již bylo 
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předesláno, mikrovlny neovlivnily regioselektivitu reakce, pouze zvýšily její 

rychlost.
127

 

 

Obr. 1.47. Reakce draselné soli 5-ST s deriváty glukózy v podmínkách mikrovlnné 

iradiace 

Za zmínku jistě stojí zjištění, že při reakci 5-fenyl-1H-tetrazolu s 2,3,4,6-tetra-O-

acetyl-α-D-glukopyranosylbromidem vzniká směs 1- i 2-izomeru, na rozdíl od reakce 

s druhým derivátem glukózy, methyl 2,3,6-tri-O-benzyl-4-O-triflyl-α-D-

glukopyranosidem, kdy reakce probíhá pouze do polohy 2 tetrazolového cyklu. Snad 

není lepší ukázky sterického ovlivnění regioselektivity substitucí na 5-ST. V prvním 

případě přistupuje 5-fenyl-1H-tetrazol z dostupnější ekvatoriální polohy sacharidu a je 

tedy umožněn vznik i 1-izomeru. Ve druhém případě přistupuje 5-ST ze stericky 

nevýhodné axiální polohy, kdy je právě ze sterických důvodů upřednostněn vznik  

2-izomeru. 

 

Obr. 1.48. Stericky řízený vznik 2,5- disubstituovaného tetrazolu 

Další, tentokrát cílená studie vlivu mikrovlnné iradiace na průběh alkylace 5-ST, 

prokázala, že regioselektivita zvolené reakce není ovlivněna podmínkami ohřevu (MW 

x konvenční) ani zvoleným rozpouštědlem.
128
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Obr. 1.49. Alkylace 5-benzyl-1H-tetrazolu 4-brombenzylbromidem 

 

  



40 

 

1.5 Antituberkuloticky aktivní látky na bázi tetrazolu 

 

V kapitole 1.1 bylo stručně pojednáno o biologicky aktivních látkách, které ve své 

struktuře obsahují 5-substituovaný tetrazol. V posledních letech se však objevuje stále 

více léčiv, ať už ve fázi vývoje či úspěšně zavedených do klinické praxe, které obsahují 

i jinak substituovaný či disubstituovaný tetrazol jako strukturální fragment. Konkrétně 

se jedná o nová antibiotika, antimykotika, antivirotika a konečně antituberkulotika.
31

 

Výzkum v oblasti antituberkulotik probíhá na Farmaceutické fakultě Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové již několik desítek let. Byla syntetizována široká škála 

nízkomolekulárních látek různých strukturních typů, které vykazovaly signifikantní 

antituberkulotickou aktivitu. Základním strukturálním motivem velké skupiny těchto 

látek, syntetizovaných na FaF UK, je disubstituovaný 5-sulfanyltetrazol. 

 

Obr. 1.50. Základní strukturální motiv antituberkuloticky aktivních látek 

Mezi nejvýznamnější pak patří 5-alkylsulfanyl-1-aryl-1H-tetrazoly, dále 

substituované bis(tetrazol-5-yl)disulfidy a 5-benzylsulfanyltetrazoly. 

 

Obr 1.51. Nejúspěšnější strukturální typy antituberkuloticky aktivních látek 

Účinnost vybraných látek z této skupiny na určité kmeny mykobakterií se blíží 

dnes používaným antituberkulotikům.
129
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2 Cíle práce 
 

1. Jak již bylo nastíněno v úvodu, metod přípravy 5-ST je velké množství. Všechny 

známé postupy mají své výhody, ale také řadu nevýhod. Často je nutné volit metodu 

přípravy vzhledem k vlastnostem výchozího nitrilu a předpokládaným vlastnostem 

připravovaného tetrazolu. 

Proto jsem se ve své práci zaměřil na modifikaci stávajících postupů přípravy 5-ST, 

jelikož žádná ze stávajících metod nebyla během mé dřívější práce z různých důvodů 

vždy vyhovující. K modifikaci stávajících postupů bude především využit mikrovlnný 

ohřev. 

2. Vzhledem k poměrně rozšířenému používání mikrovlnné iradiace při přípravě  

5-ST vyvstala otázka, jakým způsobem mikrovlny ve skutečnosti ovlivňují tyto reakce. 

Díky zásadní roli míry polarizace nitrilové skupiny pro reakci se předpokládá, že právě 

non-termální efekty stojí za urychlením reakce. Nepřímo to vyplývá i z výsledků 

dosavadních prací. Rozhodli jsme se proto provést několik vybraných reakcí přípravy  

5-ST jak za konvenčního, tak za mikrovlnného ohřevu, za naprosto totožné teploty 

reakční směsi, s cílem potvrdit či vyvrátit vliv non-termálních efektů na průběh těchto 

reakcí. 

3. V návaznosti na řešenou problematiku na Farmaceutické fakultě UK v Hradci 

Králové připravit vybrané struktury s potenciální antituberkulotickou aktivitou, jejichž 

základem je právě tetrazol. Jedná se o strukturální analogy již dříve syntetizovaných a 

testovaných sloučenin (viz kap. 1.5). Pozornost bude věnována průběhu a 

regioselektivitě substitucí na 5-ST. 

 

 

Obr. 2.1. Některé z vybraných struktur s předpokládanou antituberkulotickou 

aktivitou 
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3 Výsledky s diskuzí 
 

3.1 Modifikace metody přípravy 5-ST dle Sharplesse 

v podmínkách mikrovlnné iradiace 

 

Jak již bylo nastíněno v úvodu, metoda dle Sharplesse představuje jednu  

z nejvýznamnějších metod přípravy 5-ST užívající Lewisovy kyseliny. Její nevýhoda 

spočívá především v dlouhých reakčních časech a někdy i v nutnosti práce za vysokých 

tlaků a teplot až 170 °C. Naše práce spočívala v provedení syntézy několika vybraných 

5-ST z běžně dostupných nitrilů metodou dle Shaplesse, ovšem s využitím mikrovlnné 

iradiace namísto konvenčního ohřevu. Pokud nebude uvedeno jinak, byly reakce 

prováděny za atmosférického tlaku v otevřeném systému v mikrovlnném reaktoru 

Milestone MicroSYNTH Ethos 1600 URM (multi-mode reaktor – s rozptýleným 

polem) při konstantní teplotě měřené kontaktním teploměrem ponořeným do reakční 

směsi. Výkon byl korigován řídící jednotkou přístroje dle aktuální teploty reakční 

směsi. 

 

Obr. 3.1. Mikrovlnná modifikace metody dle Shaplesse 

Užito bylo jednak levnějšího a snáze dostupného chloridu zinečnatého,  

i v originální práci nejúspěšnějšího, hygroskopičtějšího bromidu zinečnatého. V první 

fázi byla testována reakce benzonitrilu s azidem sodným a halogenidem zinečnatým. 

Výsledky shrnuje tabulka 1. 

Tabulka 3.1. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu v podmínkách mikrovlnné iradiace 

modifikovanou metodou dle Sharplesse. 

 

 
reaktanty rozpouštědlo 

nastavená 

teplota [°C] 

reakční čas 

[h] 

výtěžek 

[%] 

1a ZnCl2 (1ekv.) 
30 ml H2O + 

3 ml iPrOH 
85 8 42 

1b ZnCl2 (1ekv.) 30 ml H2O 101 8 27 

1c ZnCl2 (1ekv.) 
40 ml H2O + 

5 ml iPrOH 
91 8 43 

1d ZnCl2 (1ekv.) 30 ml H2O 95 8 64 
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1e ZnBr2 (1 ekv.) 
30 ml H2O + 

3 ml iPrOH 
85 8 39 

1f ZnBr2 (1 ekv.) 30 ml H2O 101 8 29 

1g ZnBr2 (1 ekv.) 
40 ml H2O + 

5 ml iPrOH 
91 8 43 

1h ZnBr2 (1 ekv.) 30 ml H2O 95 8 50 

1i 
TBAB  

(1 ekv.) 
30 ml H2O 93 8 0 

 

Za nízký výtěžek reakce 1b a 1f je především zodpovědná nežádoucí destilace 

výchozího benzonitrilu s vodní parou, jeho ulpívání na stěnách reakční aparatury a jeho 

velmi malá návratnost zpět do reakční směsi. Užití směsi vody s isopropanolem jednak 

vedlo ke zvýšení rozpustnosti benzonitrilu v reakční směsi, dále k potlačení destilace 

s vodní parou a rovněž ke zvýšení účinnosti smývání benzonitrilu ze stěn reakční 

aparatury cirkulujícím rozpouštědlem. Avšak snížením teploty varu této směsi bylo 

nutno provádět reakce při nižších teplotách, což je zřejmě i důvod nižšího výtěžku 

produktu (1a, 1c, 1e, 1g). Zajímavé je, že užití chloridu namísto bromidu zinečnatého 

vedlo ve většině případů ke zvýšení výtěžku produktu, což je v rozporu s výsledky 

originální Sharplessovy práce, provedené však za konvenčního ohřevu. 

Tuto reakci jsme rovněž provedli v single-mode reaktoru (s fokusovaným polem) 

za zvýšeného tlaku, avšak na pracovišti Sankt-Peterburgské Státní univerzity, které 

mělo toto zařízení k dispozici. Díky tomu nebylo bohužel možno tuto metodu více 

rozpracovat. 

Tabulka 3.2. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu v podmínkách mikrovlnné iradiace 

(single-mode reaktor, uzavřený systém) modifikovanou metodou dle Sharplesse. 

 

 
reaktanty rozpouštědlo 

reakční čas 

[h] 

výtěžek 

[%] 

1j ZnCl2 (1ekv.) 20 ml H2O 1 35 

1k ZnCl2 (1ekv.) 20 ml H2O 2 52 

 

Je zřejmé, že za podstatným zvýšením výtěžku produktu stojí vyšší teplota reakční 

směsi. Co považuji v tomto případě za zásadní je i práce v uzavřeném systému, kde je 

principielně znemožněn únik benzonitrilu z reakční směsi. 

Na základě předchozích výsledků byla série 5-ST syntetizována za použití chloridu 

zinečnatého při teplotě 92 či 95 °C (dle povahy reagujícího nitrilu). 
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Tabulka 3.3. Příprava 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace modifikovanou 

metodou dle Sharplesse. 

 

 
R- 

nastavená 

teplota [°C] 
reakční čas [h] výtěžek [%] 

1d Ph- 95 8 64 

2 4-MeOC6H4- 92 12 63 

3 4-BrC6H4- 92 10 60 

4 4-NO2C6H4- 95 8 86 

5 PhCH2- 95 6 78 

6 2-pyridyl 95 2 68 

7 1,2-fenylen 95 14 67 

 

V případech 2 a 3 bylo užito směsi voda : n-butanol 40:1 k potlačení destilace 

výchozích nitrilů s vodní parou. 

Z tabulky 3.4. je patrné, že mikrovlnná iradiace vedla k významnému snížení 

reakčního času ve srovnání s původní prací.  

Tabulka 3.4. Srovnání výtěžků mikrovlnně asistované a původní Sharplessovy 

metody za konvenčního ohřevu 

 MW iradiace Sharpless 

 reakční čas [h] výtěžek [%] reakční čas [h] výtěžek [%] 

1d 8 64 24 76 

2 12 63 48 86 

4 8 86 24 94 

6 2 68 6 79 

7 14 67 48 64 

 

V tu chvíli bylo toto zjištění přisuzováno především non-termálním efektům 

mikrovln. Ve světle pozdějších poznatků je zřejmé, že za zkrácením reakčního času 

mohly stát pouze termální efekty. Jak je to však možné, když teplota byla měřena  

a udržována na konstantní hodnotě pomocí kontaktního čidla ponořeného do reakční 

směsi? Nabízejí se dvě možná vysvětlení.  

Mikrovlnný reaktor Milestone MicroSYNTH Ethos 1600 URM, na kterém byla 

provedena drtivá většina mikrovlnně asistovaných reakcí uvedené v této práci, 

umožňuje jen poměrně slabé a pomalé míchání prostřednictvím magnetického 

míchadla. Během reakce dochází k tvorbě zinečnatých komplexních sloučenin, které 

jsou rozrušeny až při zpracovávání reakční směsi. V reakci tak postupně přibývá pevná 

složka a reakční směs se stává hustou suspenzí, která snižuje efektivitu míchání. Může 
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proto snadno docházet k lokálnímu přehřívání reakční směsi a kontrola teploty tudíž 

nemusí být přesná.  

Druhá možnost může spočívat v přehřívání vznikajících pevných komplexních 

částic (obsahují i koordinované molekuly vody) a tím pádem k urychlení reakcí 

na jejich povrchu. 

 

Obr 3.2. Obecný vzorec komplexní sloučeniny vznikající při reakci dle 

Sharplesse
54

 

V rámci této práce byla navíc provedena mikrovlnně asistovaná syntéza 5-ST 

v přítomnosti ZnO jako heterogenního katalyzátoru. V originální práci byl využit 

nanokrystalický ZnO,
59

 v naší práci jsme využili běžný, komerčně dostupný ZnO. 

Tabulka 3.5. Příprava 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace za přítomnosti 

heterogenního katalyzátoru ZnO. 

 

 R- nastavená 

teplota [°C] 
reakční čas [h] výtěžek [%] 

8 Ph- 102 8 15 

9 Ph- 120 6 25 

10 2-pyridyl 120 6 65 

 

V originální práci byl 5-fenyl-1H-tetrazolu připraven při 120 °C za 14 hodin v 72% 

výtěžku (s použitím komerčního ZnO v 58% výtěžku) a 5-(2-pyridyl)-1H-tetrazol za  

6 hodin se 79% výtěžkem. Zásadní roli zde tedy zřejmě hraje právě forma ZnO, nikoli 

mikrovlnný ohřev. 

Výsledky uvedené v této kapitole byly publikovány v Russian Journal of Organic 

Chemistry (viz Příloha 1). 
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3.2 Modifikace metody přípravy 5-ST dle Kogura 

v podmínkách mikrovlnné iradiace 

 

Metoda dle Kogura, která byla rovněž zmíněna v úvodu, představuje významnou 

práci ze skupiny kysele katalyzovaných příprav 5-ST. Výhoda provedení v toluenu 

spočívá ve snadné izolaci produktu extrakcí do vody či vodného roztoku alkálie. Velká 

výhoda, na první pohled ne úplně zřejmá, pak spočívá v možnosti izolace 

triethylamoniové soli 5-ST filtrací z reakční směsi (spolu s anorganickými složkami)  

a jejího dalšího zpracování. Hlavní nevýhodou pak jsou opět dlouhé reakční časy, 

špatná rozpustnost triethylamonium-chloridu a in situ vzniklého triethylamonium-azidu 

v toluenu. Rovněž sublimace triethylamonium-azidu z reakční směsi může činit potíže. 

Uvedená metoda byla modifikována a namísto konvenčního ohřevu byla použita 

mikrovlnná iradiace. Vzhledem ke svému minimálnímu dipólovému momentu je toluen 

jako rozpouštědlo pro tento účel naprosto nevhodný, mikrovlny prakticky neabsorbuje. 

Proto jsme k reakcím využili chlorbenzen, anisol a nitrobenzen. Reakce byly prováděny 

za atmosférického tlaku v otevřeném systému v mikrovlnném reaktoru Milestone 

MicroSYNTH Ethos 1600 URM (multi-mode reaktor – s rozptýleným polem)  

při konstantní teplotě měřené externě IR čidlem umístěném ve stěně reaktoru. Výkon 

byl korigován řídící jednotkou přístroje dle aktuální snímané teploty. 

V první fázi jsme opět zvolili přípravu 5-fenyl-1H-tetrazolu z benzonitrilu a navíc 

5-p-tolyl-1H-tetrazolu z p-tolunitrilu jako modelové reakce.  

Tabulka 3.6. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu a 5-p-tolyl-1H-tetrazolu v podmínkách 

mikrovlnné iradiace v polárních aromatických rozpouštědlech 

 

 R rozpouštědlo 

dipólový 

moment  

µ [.10
30

Cm] 

nastavená 

externí 

teplota [°C] 

reakční 

čas [h] 

výtěžek 

[%] 

11a Ph- chlorbenzen 5,6 100 2 83 

11b Ph- anisol 4,2 100 2 87 

11c Ph- nitrobenzen 14,0 100 2 93 

12a p-tolyl chlorbenzen 5,6 100 3 82 

12b p-tolyl anisol 4,2 100 3 89 

12c p-tolyl nitrobenzen 14,0 100 3 91 

 

Na základě těchto výsledků byl pro další reakce zvolen nitrobenzen. Díky svému 

vysokému dipólovému momentu dochází k zahřátí na požadovanou teplotu ve velmi 

krátké době za nízkého výkonu mikrovlnného reaktoru. Avšak i reakce v chlorbenzenu 

a anisolu mohou mít své výhody. Reakce v chlorbenzenu sice poskytovaly nižší 
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výtěžky, ale v některých případech může být výhodná jeho nižší teplota varu a nižší 

toxicita. Anisol vykazuje z použitých rozpouštědel nejnižší dipólový moment a bylo 

tedy nutno razantního zvýšení výkonu mikrovln k dosažení a udržování požadované 

teploty. Avšak ani zvýšená síla mikrovlnného pole nevedla ke zvýšení výtěžku 

produktu. Byla syntetizována řada 5-ST, se stericky náročnými, elektrondonorovými  

i elektronakceptorovými substituenty. 

Tabulka 3.7. Příprava série 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace v nitrobenzenu 

 

 Produkt 

nastavená 

externí 

teplota [°C] 

reakční čas 

[h] 

průměrný 

výkon [W] 

výtěžek 

[%] 

11c 

 

100 2 75 93 

12c 

 

100 3 75 91 

13a 

 

100 5 75 47 

13b 

 

100 1 75 92 

13c 

 

100 3,5 75 96 

13d 

 

100 2 75 90 

13e 

 

100 4 75 81 

13f 

 

100 6 75 90 
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13g 

 

125 4 100 30 

13h 

 

100 8 75 54 

13i 

 

100 8 75 32 

13j 

 

100 12 75 60 

13k 

 

100 4 75 78 

13l 

 

80 8 50 59 

13m 

 

100 4 75 69 

13n 

 

100 4 75 71 

13o 

 

100 3 75 85 

13p 

 

80 4 50 83 

13q 

 

50 1 25 56 

13r 

 

100 2 75 80 

 

Výhodou této metody je zásadní zkrácení reakční doby při zachování velmi 

dobrých výtěžků tetrazolů. V Kogurově práci byl tetrazol 11c připravován 8 hodin, 12c 
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7 hodin a 13a 24 hodin s prakticky totožnými výtěžky. Izolaci produktů je možné 

provést pouhou extrakcí vzniklé soli tetrazolu do vody tak jako v původní práci. 

Největší výhoda této přípravy však spočívá v tom, že se daří v relativně krátké době 

připravit tetrazoly z elektronově aktivovaných nitrilů (13h, 13j), z nitrilů, kde je -CN 

skupina stericky bráněna (13a) a také v případech, kdy dochází ke kombinaci obou 

těchto, pro syntézu tetrazolů nepříznivých, vlivů (13g, 13i). Naše metoda je vhodná  

i pro přípravu tetrazolů z nitrilů obsahujících ve své struktuře labilní fragmenty. Tak 

byly připraveny tetrazoly 13m a především 13n a 13o, ve kterých je přítomna vysoce 

labilní esterová vazba. V reakční směsi nebyla zjištěna přítomnost produktů hydrolýzy. 

S výhodou byly touto metodou připraveny 5-ST, které jsou dobře rozpustné ve vodě 

(13l, 13m, 13n). Izolace těchto látek v čistém stavu může činit u jiných běžně 

používaných postupů potíže. 

Metody přípravy 5-substituovaných tetrazolů využívající amoniové soli azidu jsou 

obecně zatíženy podstatnou nevýhodu spočívající v sublimaci silně výbušného  

a toxického amonium-azidu z reakční směsi a jeho krystalizaci v chladícím zařízení.  

U naší metody k sublimaci triethylamonium-azidu překvapivě nedochází, a to ani při 

reakcích s delším reakčním časem, čímž se podstatně zvyšuje bezpečnost tohoto 

postupu. 

Při vypracovávání této metody bylo používáno externí IR teplotní čidlo, které 

udržovalo konstantní teplotu reakční směsi. Avšak, jak bylo později dokázáno, skutečná 

teplota v reakční směsi a dokonce i na různých místech reakční směsi může být  

od externě snímané teploty značně odlišná. To považuji za hlavní důvod urychlení 

těchto reakcí. Lokální přehřívání způsobené mohutnou absorpcí mikrovln zřejmě stojí 

za vysokými výtěžky za relativně krátké reakční časy. 

V jednom případě se však uvedenou metodou nepodařilo připravit 5-ST 

v dostatečné čistotě a výtěžku. Jednalo se o 5-(anthracen-9-yl)-1H-tetrazol. Výtěžek 

produktu se pohyboval v jednotkách procent i při drastických reakčních podmínkách 

(170°C, 180°C), navíc se dle NMR jednalo o směs více látek. 

Nevýhoda metody může být spatřována právě v užívání nitrobenzenu. Ve většině 

případů však lze nitrobenzen po ukončení reakce regenerovat. Ani případná vlhkost 

není překážkou, což bylo dokázáno přípravou 5-fenyl-1H-tetrazolu v nitrobenzenu 

nasyceném vodou s 88% výtěžkem. Byla rovněž zkoušena možnost přípravy většího 

množství 5-ST. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu z 50 g benzonitrilu proběhla za 3 hodiny 

s 98% výtěžkem. 

Výsledky uvedené v této kapitole byly publikovány v časopise Synthesis (viz 

Příloha 2). 
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3.3 Porovnání klasických metod přípravy 5-ST s metodami 

využívajícími mikrovlnnou iradiaci 

 

Díky předchozím úspěchům při syntéze 5-ST v podmínkách mikrovlnné iradiace 

vyvstala otázka, nakolik mikrovlny ovlivňují průběh reakce. Nejprve byla provedena 

reakce dle Finnegana
36

 jak za konvenčního ohřevu, tak v podmínkách mikrovlnné 

iradiace. Jako modelovou reakci jsme opět vybrali přípravu 5-fenyl-1H-tetrazolu 

z benzonitrilu. Reakce jsme provedli za stejných reakčních podmínek, důraz byl kladen 

na provedení za naprosto totožných reakčních teplot. Ta byla monitorována teplotním 

čidlem ponořeným do reakční směsi, jak při mikrovlnném, tak konvenčním ohřevu. 

K významnějším teplotním rozdílům docházelo pouze během počátečního zahřívání 

z laboratorní teploty na zvolenou reakční teplotu. Reakce byly prováděny 

v mikrovlnném reaktoru Milestone MicroSYNTH Ethos 1600 URM (multi-mode 

reaktor – s rozptýleným polem, výkon byl korigován řídící jednotkou přístroje dle 

aktuální teploty reakční směsi) a na magnetické míchačce Heidolph s topným hnízdem 

předehřátým na teplotu potřebnou k zahřátí reakční směsi na danou teplotu. Bylo 

provedeno celkem 8 srovnávacích syntéz. 

Tabulka 3.8. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu dle Finnegana za konvenčního  

a mikrovlnného ohřevu 

 

typ ohřevu 
reakční teplota 

[°C] 
reakční čas [h] 

maximální 

výkon [W] 
výtěžek [%] 

Konvenční 
120 1 

 38 

Mikrovlnný 100 35 

 

Tento výsledek byl naprosto překvapující a je v zásadním rozporu s výsledky práce 

Altermana a Hallberga
121

 (viz 1.4.1), která hovoří o zásadním urychlení této reakce 

v podmínkách mikrovlnné iradiace. Avšak, v práci Altermana a Hallberga nebyly tlak 

ani teplota v průběhu reakce vůbec monitorovány. Lze proto předpokládat, že  

za efektivitou přípravy 5-ST dle Altermana a Hallberga stojí především vysoký tlak  

a teplota v reakční kyvetě. 

Vzhledem k tomuto výsledku jsme se rozhodli porovnat i námi modifikovanou 

syntézu dle Kogura v chlorbenzenu, anisolu a nitrobenzenu. 
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Tabulka 3.9. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu v polárních aromatických 

rozpouštědlech za konvenčního a mikrovlnného ohřevu. 

 
 

typ ohřevu 
reakční 

teplota [°C] 

reakční čas 

[h] 

maximální 

výkon [W] 
rozpouštědlo výtěžek [%] 

Konvenční 
120 0,5 

 
chlorbenzen 

53 

Mikrovlnný 100 49 

Konvenční 
120 0,5 

 
anisol 

60 

Mikrovlnný 300 56 

Konvenční 
120 2 

 
anisol 

83 

Mikrovlnný 300 90 

Konvenční 
120 0,5 

 
nitrobenzen 

40 

Mikrovlnný 100 56 

 

Tabulka 3.10. Příprava 5-undecyl-1H-tetrazolu v anisolu za konvenčního  

a mikrovlnného ohřevu. 

 

typ ohřevu 
reakční teplota 

[°C] 
reakční čas [h] 

maximální 

výkon [W] 
výtěžek [%] 

Konvenční 
120 6 

 35 

Mikrovlnný 300 28 

 

Další provedenou reakcí byla příprava 5-methyl-1H-tetrazolu z acetonitrilu. 

Acetonitril v reakci plnil i roli rozpouštědla. 

Tabulka 3.11. Příprava 5-methyl-1H-tetrazolu v acetonitrilu za konvenčního  

a mikrovlnného ohřevu. 

 

typ ohřevu 
reakční teplota 

[°C] 
reakční čas [h] 

maximální 

výkon [W] 
výtěžek [%] 

Konvenční 
82 4 

 21 

Mikrovlnný 100 25 
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Pozornost jsme věnovali i metodě využívající reakci in situ vznikajícího azoimidu 

s nitrilem v n-butanolu.
35b

 

Tabulka 3.12. Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu reakcí dle Herbsta
35b

 za konvenčního  

a mikrovlnného ohřevu. 

 

typ ohřevu 
reakční teplota 

[°C] 
reakční čas [h] 

maximální 

výkon [W] 
výtěžek [%] 

Konvenční 
90 4 

 0 

Mikrovlnný 100 0 

 

Výsledky těchto srovnávacích syntéz byly velmi překvapivé, jelikož v době jejich 

provedení ještě nebyly práce O. Kappeho zmíněné v úvodu publikovány (viz 1.4). Jak 

z těchto výsledků vyplývá, v provedených reakcích nebyl prokázán vliv mikrovln  

na získaný výtěžek. Jediný případ, ve kterém byl zjištěn významnější rozdíl, byla 

reakce provedená v nitrobenzenu. To si však vysvětlujeme právě vysokým dipólovým 

momentem tohoto rozpouštědla, který vede k mohutné absorpci a lokálnímu přehřívání 

reakční směsi a tím pádem k zavádějícímu měření teploty jedním teplotním čidlem 

zavedeným do reakční směsi. 

 

3.4 Regioselektivní vinylace 5-ST. Příprava 5-alkyl/aryl-2-vinyl-

2H-tetrazolů 

 

Během přípravy vybraných látek s potenciální antituberkulotickou aktivitou byla 

provedena reakce (1H-tetrazol-5-yl)methyl-benzoátu s 1,2-dibromethanem 

v acetonitrilu v přítomnosti triethylaminu. Kromě tří očekávaných izomerních produktů 

byl izolován i 2-vinylderivát (obr. 3.3). Toto zjištění vedlo k detailnějšímu studiu 

vinylací 5-ST, během kterého  byl reakcí 5-fenyl-1H-tetrazolu s ekvimolárním 

množstvím 1,2-dibromethanu a 2 ekvivalentů triethylaminu v acetonitrilu získán  

5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol v 60% výtěžku. Navýšením množství 1,2-dibromethanu  

(2 ekv.) a triethylaminu (4 ekv.) byl zmíněný produkt získán dokonce v 80% výtěžku. 

Překvapivá byla značná regioselektivita této reakce, 1-vinylderivát totiž vznikal pouze  

v minimálních množstvích. Vedlejšími produkty reakce byly dle očekávání tři izomerní 

„tetrazolové dimery“: 1,1-bis(5-fenyl-1H-tetrazol-1-yl)ethan, 1-[2-(5-fenyl-2H-tetrazol-

2-yl)ethyl]-5-fenyl-1H-tetrazol a 2,2-bis(5-fenyl-2H-tetrazol-2-yl)ethan. 
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Obr. 3.3. Reakce  (1H-tetrazol-5-yl)methyl-benzoátu s 1,2-dibromethanem 

 

 

Obr. 3.4. Příprava 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazolu 

Toto zjištění logicky vedlo k otázce, jakým způsobem uvedená reakce probíhá. 

Z předchozích poznatků o alkylaci 5-substituovaných tetrazolů lze předpokládat,  

že alkylace 5-fenyl-1H-tetrazolu 1,2-dibromethanem by proběhla v přibližném poměru 

1:1 a následná eliminace by vedla k zisku 1- i 2-vinylderivátu 5-fenyl-1H-tetrazolu. 

Rovněž zvyšující se množství alkylačního činidla a baze by v tomto případě nemělo  

na poměr výtěžků 1- a 2-vinylderivátu větší vliv.  

 

Obr. 3.5. Nepravděpodobný první krok reakce, který by vedl především ke vzniku 

vedlejších produktů 
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Proto jsme hypotézu o alkylaci tetrazolu 1,2-dibromethanem jako hlavní 

reakci prvního kroku zavrhli. Tímto mechanismem vznikají především vedlejší 

produkty, „dimery“ tetrazolu. 

Použití dvojnásobného molárního množství baze ku 1,2-dibromethanu vedlo 

k domněnce, že eliminační krok reakce probíhá přes kvartérní amoniovou sůl obdobně 

jako Hofmannova eliminace. Tato hypotéza byla potvrzena provedením reakce 

v přítomnosti jiných dusíkatých bazí. Reakce 5-fenyl-1H-tetrazolu a 1,2-dibromethanu 

s použitím diisopropylethylaminu jako base proběhla obdobně jako reakce 

s triethylaminem - vzniká 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol jako hlavní produkt. Tatáž reakce 

s použitím pyridinu jako baze vede ke vzniku směsi kvartérních amoniových solí,  

5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol nebyl pomocí TLC ve směsi vůbec detekován. 

Výše zmíněné skutečnosti vedly k navržení mechanismu, který byl později nepřímo 

potvrzen. V prvním kroku dochází k reakci triethylaminu s 1,2-dibromethanem za 

vzniku nestabilního monokvartérního (2-bromethyl)triethylamonium-bromidu, který 

reaguje s 5-fenyl-1H-tetrazolem za vzniku triethyl-2-(5-fenyl-2H-tetrazol-2-

yl)ethylamonium-bromidu. Ten se v podmínkách reakce eliminuje na výsledný 5-fenyl-

2-vinyl-2H-tetrazol. Je to právě sterická náročnost a pravděpodobně i iontový charakter 

(2-bromethyl)triethylamonium-bromidu, díky kterým je atak do polohy 1 tetrazolu 

znevýhodněn. 

 

Obr. 3.6. Pravděpodobný mechanismus reakce 

Po navržení tohoto mechanismu byly učiněny pokusy k přípravě (2-bromethyl)-

triethylamonium-bromidu. Reakce nadbytku 1,2-dibromethanu s triethylaminem 

v acetonitrilu překvapivě vedla ke vzniku triethylamonium-bromidu. Reakce za nižších 

teplot či obměna rozpouštědla (EtOH, CH3CN, Et2O, hexan, heptan, bez rozpouštědla) 

taktéž nevedla k zisku (2-bromethyl)triethylamonium-bromidu. Ani dříve popsaná 
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metoda nevedla k zisku kýženého produktu. Dokonce i za laboratorní teploty byl získán 

pouze triethylamonium-bromid.
130

 

 

Obr. 3.7. Překvapivý vznik triethylamonium-bromidu 

Pro potvrzení reakčního mechanismu byl proto zvolen stabilní, komerčně dostupný 

(2-bromethyl)trimethylamonium-bromid. Reakcí s draselnou solí 5-fenyl-1H-tetrazolu 

v DMF byl připraven, izolován a charakterizován klíčový meziprodukt trimethyl-2-(5-

fenyl-2H-tetrazol-2-yl)ethylamonium-bromid (17). Již v průběhu této reakce došlo  

ke vzniku 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazolu jako vedlejšího produktu. Získaný trimethyl-2-

(5-fenyl-2H-tetrazol-2-yl)ethylamonium-bromid se poté ve vroucím acetonitrilu  

za přítomnosti triethylaminu kvantitativně rozložil na 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol. 

 

Obr. 3.8. Nepřímé potvrzení navrženého mechanismu 

Dále jsme se zabývali vlivem rozpouštědla na výtěžek této reakce. Bylo zjištěno,  

že reakce probíhá s vysokými výtěžky v široké škále rozpouštědel, a je v tomto ohledu 

univerzální. 

Tabulka 3.13. Vliv užitého rozpouštědla na přípravu 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazolu. 

 

rozpouštědlo teplota výtěžek [%] 

dichlormethan reflux 64 

aceton reflux 78 
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chloroform reflux 81 

ethanol 99 % reflux 80 

acetonitril reflux 80 

 

Pomocí této metody byla syntetizována řada 5-aryl-2-vinyl-2H-tetrazolů. 

V žádném z těchto případů nebyl pozorován nárůst podílu 1-izomeru, naopak, 

v některých případech nebyl v reakční směsi pomocí TLC detekovatelný. 

Tabulka 3.14. Příprava 5-aryl-2-vinyl-2H-tetrazolů 

 

 R- Reakční čas [h] Výtěžek [%] 

14a 

 

4 80 

14b 

 

4 75 

14c 

 

4 79 

14d 

 

4 86 

14e 

 

5 84 

14f 

 

4 77 

14g 

 

4,5 78 

14h 

 

4,5 88 

 

Purifikace získaných 5-aryl-2-vinyl-2H-tetrazolů se neobejde bez sloupcové 

chromatografie. Tento proces je však díky markantnímu rozdílu v retenčních faktorech 

2-vinylderivátu a vedlejších produktů reakce velmi zjednodušen. 

Je zřejmé, že důležitou podmínkou vysokého výtěžku reakce je její experimentální 

provedení. Je výhodné udržovat relativní nadbytek 1,2-dibromethanu v reakční směsi. 
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Toho bylo docíleno postupným přidávání 5-ST a triethylaminu v daném rozpouštědle 

do vroucí reakční směsi. 

Naopak malým zklamáním byly reakce 5-alkyl-1H-tetrazolů. Touto metodou byly 

připraveny čtyři 5-alkyl-2-vinyl-2H-tetrazoly. Bohužel, ve všech případech se tato 

reakce ukázala být méně regioselektivní a navíc zatížená zvýšenou tvorbou vedlejších 

produktů, „tetrazolových dimerů“. 

Tabulka 3.15. Příprava 5-alkyl-2-vinyl-2H-tetrazolů 

 

 

 R- reakční čas [h] výtěžek [%] 

15a 

 

4 53 

15b 
 

4 54 

15c 
 

4 53/21* 

 produkt   

16 

 

4 31 

* NMR / izolovaný 

Obměny v experimentálním provedení, především v pokusu o in situ přípravu  

(2-bromethyl)triethylamonium-bromidu smísením ekvimolárního množství  

1,2-dibromethanu a triethylaminu v počátku reakce, nevedly ke zvýšení výtěžků reakce. 

Záměna 1,2-dibromethanu za 1,2-dijodethan a 1,2-dichlorethan (obr. 3.9) rovněž 

nevedla ke zvýšení výtěžku produktu. Zatímco reakce 5-fenyl-1H-tetrazolu  

s 1,2-dichlorethanem vedla ke směsi několika látek, z nichž byly nejvíce zastoupeny  

5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol a 2-(2-chlorethyl)-5-fenyl-2H-tetrazol (18), reakce  

s 1,2-dijodethanem překvapivě vůbec nevedla k předpokládaným produktům. Byly 

provedeny reakce v acetonitrilu, chloroformu i diethyletheru, jak při zahřívání, tak při 

laboratorní teplotě, ale neúspěšně. 
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Obr. 3.9. Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s 1,2-dichlorethanem 

Po úspěších s 1,2-dibromethanem jsme se rozhodli vyzkoušet analogické reakce  

s dalšími 1,2-dibromalkany, konkrétně s trans-1,2-dibromcyklohexanem a meso-2,3-

dibrombutanem. 

Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s meso-2,3-dibrombutanem za totožných podmínek 

jako reakce s 1,2-dibrombutanem vedla k předpokládanému produktu, avšak ve velice 

nízkém výtěžku. Další produkty již představovala směs kvartérních amoniových solí. 

 

Obr. 3.10. Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s meso-2,3-dibrombutanem 

Bohužel, reakce s taktéž komerčně dostupným (+/-)-2,3-dibrombutanem zatím 

provedena nebyla. 

Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s trans-1,2-dibromcyklohexanem poskytla velmi 

zajímavý produkt, bohužel opět jen v nízkém výtěžku. Výsledkem nebyl očekávaný  

2-cyklohexenyl-5-fenyl-2H-tetrazol, ale  2-(cyklohex-2-enyl)-5-fenyl-2H-tetrazol (20). 

 

Obr. 3.11. Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s trans-1,2-dibromcyklohexanem 
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Vznik právě tohoto produktu nás přiměl se touto reakcí více zabývat a pokusit se 

navrhnout reakční mechanismus.  

 

Obr. 3.12. Pravděpodobný mechanismus vzniku 2-(cyklohex-2-enyl)-5-fenyl-2H-

tetrazolu. 

Díky 4 ekvivalentům triethylaminu jsme obdobně jako u reakce  

s 1,2-dibromethanem očekávali vznik kvartérní amoniové soli následovaný 

Hofmannovou eliminací, která jak známo probíhá převážně bimolekulárním 

mechanismem. Požadavek antiperiplanárního uspořádání reagujících atomů v tomto 

případě neumožňuje vznik výhodnějšího 2-cyklohexenyl-5-fenyl-2H-tetrazolu, nýbrž 

skutečně vznikajícího 2-(cyklohex-2-enyl)-5-fenyl-2H-tetrazolu. Po zpracování reakční 

směsi (a oddělení amoniových solí) byly sice pomocí TLC detekovány ještě další tři 

látky, avšak v minimálních množstvích. Nemůžeme proto říci, že by 2-cyklohexenyl-5-

fenyl-2H-tetrazol vůbec nevznikal. 

Domnívám se, že pozorovaný průběh této reakce nepřímo potvrzuje i námi 

předpokládaný mechanismus reakce 5-ST s 1,2-dibromethanem. Kdyby docházelo 

k dehydrobromaci 2-(2-bromcyklohexyl)-5-fenyl-2H-tetrazolu, téměř určitě by  

ve větším množství vznikal 2-cyklohexenyl-5-fenyl-2H-tetrazol. Předpokládaný 

meziprodukt N,N,N-triethyl-2-(5-fenyl-2H-tetrazol-2-yl)cyklohexylamonium-bromid 

bude vznikat převážně jako trans izomer, který jeho tvorbu Hofmannovou eliminací 

neumožňuje. Je zřejmé, že by bylo nutno tento mechanismus potvrdit dalšími reakcemi, 

od čehož však bylo vzhledem k poměrně malému výtěžku produktu upuštěno. Není 

proto zcela vyloučeno, že k eliminaci nedochází ještě před reakcí s 5-fenyl-2H-

tetrazolem, případně že skutečně nedochází k dehydrobromaci 2-(2-bromcyklohexyl)-5-

fenyl-2H-tetrazolu. 

Část výsledků uvedených v této kapitole byla publikována v Tetrahedron Letters 

(viz Příloha 3) a byla podána patentová přihláška (viz Příloha 4). 
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3.5 Příprava sloučenin s potenciální antituberkulotickou 

aktivitou 

 

Jak již bylo zmíněno v cíli práce, vybrané sloučeniny jsou strukturálními analogy 

již dříve syntetizovaných a testovaných sloučenin. V první fázi jsme se zaměřili  

na syntézu základních stavebních jednotek těchto látek a následně jsme  

je funkcionalizovali na koncovém 5-ST. 

 

Obr. 3.13. Struktura základních stavebních jednotek vybraných sloučenin 

 

3.5.1 Syntéza strukturálního základu I 

 

V případě první z uvedených sloučenin jsme vycházeli z 1-fenyl-1H-tetrazol-5-

thiolu. Reakcí s chloracetonitrilem v podmínkách mezifázové katalýzy byl získán nitril 

21, který byl pomocí naší metody převeden na 5-ST I. 

 

Obr. 3.14. Syntéza 5-[(1H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1-fenyl-1H-tetrazolu (I) 

 

3.5.2 Syntéza strukturálního základu II 

 

Syntéza druhého strukturálního základu (II), lišící se od předchozí struktury 

záměnou síry za kyslík, byla nesrovnatelně složitější. Nelze totiž obdobně jako 
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v předchozím případě vycházet z jednoduchého 1-fenyl-1H-tetrazol-5-olu, jelikož ten 

existuje převážně ve své druhé tautomerní formě, 1-fenyl-1H-tetrazol-5(4H)-onu,  

a substituuje se výhradně na atomu dusíku 4. Bylo proto nutné postupovat cestou přes 

5-(methylsulfonyl)-1-fenyl-1H-tetrazol, který ochotně reaguje s O-nukleofily  

a umožňuje tak vznik 5-alkoxy či 5-aryloxytetrazolů.
131

 

 

Obr 3.15. Syntéza 5-(methylsulfonyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu 

 

 

Obr 3.16. Syntéza 5-[(2H-tetrazol-5-yl)methoxy]-1-fenyl-1H-tetrazolu (II) 

 

3.5.3 Syntéza strukturálního základu III 

 

Syntéza sloučeniny III vycházela opět z 1-fenyl-1H-tetrazol-5-thiolu. Reakcí 

s bromkyanem byl připraven odpovídající thiokyanát, který byl pomocí naší metody 

převeden na 5-(1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-1-fenyl-1H-tetrazol (III). 
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Obr. 3.17. Syntéza 5-(1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu (III) 

 

3.5.4 Funkcionalizace strukturálního základu I 

 

Tyto tři výchozí struktury (I, II, III) byly dále alkylovány tak, aby byla získána 

řada sloučenin se zvyšující se lipofilitou, což je z hlediska antituberkulotické účinnosti 

žádoucí. Substituce probíhala ve všech případech jak na N1, tak na N2. Ani zavádění 

benzylu, stericky nejnáročnějšího a zároveň z uvedené trojice substituentů tvořícího 

nejstabilnější karbokation, nevykázalo vysokou regioselektivitu. Vznikající izomery 

byly chromatograficky odděleny. 

Tabulka 3.16. Funkcionalizace strukturálního základu I  

 

 
R- R-X 

výtěžek  

1-izomeru [%] 

výtěžek  

2-izomeru [%] 

poměr 

izomerů 

25 CH3- CH3O(SO2)OCH3 34 46 1 : 1,35 

26 CH3CH2CH2- CH3CH2CH2Br 21 48 1 : 2,28 

27 PhCH2- PhCH2Br 38 46 1 : 1,21 

 

Funkcionalizace výchozí struktury II a III je v současné době předmětem studia a bude 

prezentována v jiné práci. Co je však možné říci již teď, regioselektivita reakcí je opět 

velmi malá. 

 

 

  



63 

 

4 Závěr 
 

V rámci této práce byla modifikována metoda přípravy 5-substituovaných tetrazolů 

dle Sharplesse.
53

 Užití mikrovlnného ohřevu namísto konvenčního vedlo 

k významnému zkrácení reakčního času. 

Dále byla vyvinuta nová metoda přípravy 5-substituovaných tetrazolů, která 

vycházela z práce dle Kogury.
38

 Reakcí řady nitrilů s azidem sodným  

a triethylamonium-chloridem v nitrobenzenu v podmínkách mikrovlnné iradiace byla 

připravena série 5-substituovaných tetrazolů, za relativně mírných podmínek  

a především krátkých reakčních časů. 

Na vybraných reakcích přípravy 5-substituovaných tetrazolů byla pozorována 

efektivita mikrovlnného ohřevu ve srovnání s ohřevem konvenčním. Při provedení 

reakcí za totožné reakční teploty a daného reakčního času nedošlo při užití 

mikrovlnného ohřevu k navýšení výtěžku produktu. To zpochybňuje dlouho 

předpokládaný vliv non-termálních efektů mikrovln na tyto reakce, a v důsledku  

i existenci non-termálních efektů jako takových, což je v souladu s později 

publikovanými pracemi O. Kappeho.
118,119,120

 

Lze předpokládat, že i u dalších mikrovlnně asistovaných metod přípravy 5-ST 

zřejmě hraje zásadní roli skutečná teplota reakční směsi, respektive termální efekty 

mikrovln. Není tedy možné očekávat, že reakce budou probíhat jinými mechanismy 

s vyšší selektivitou, že bude ovlivněna aktivační energie či jiné parametry kinetických 

rovnic s výjimkou teploty. 

Byla vypracována metoda regioselektivní vinylace 5-substituovaných tetrazolů. 

Jednoduchou reakcí 5-aryl-1H-tetrazolu s nadbytkem 1,2-dibromethanu 

s triethylaminem v široké škále rozpouštědel vzniká 2-vinyl-5-aryl-2H-tetrazol  

ve vysokém výtěžku. Metoda je použitelná i na 5-alkyl-1H-tetrazoly, avšak s nižšími 

výtěžky 2-vinylderivátu. Byl rovněž navržen pravděpodobný mechanismus reakce, 

spočívající v alkylaci 5-ST (2-bromethyl)triethylamonium-bromidem a následnou 

Hofmannovou eliminací.  

Získané produkty otevírají cestu k obměnám na dvojné vazbě a zisku celé řady 

komplikovanějších sloučenin. V současné době jsou činěny pokusy o efektivnější 

konverzi 2-vinyl-5-aryl-2H-tetrazolů v 3-arylpyrazoly ve srovnání s dříve publikovanou 

metodou.
132

 Získané vinylderiváty by taktéž mohly posloužit jako výchozí látky  

pro Heckovu reakci. 

Výběr syntetizovaných struktur s předpokládanou antituberkulotickou aktivitou 

vycházel, jak již bylo zmíněno, z dříve připravených a testovaných látek. Na 

Farmaceutické fakultě UK bylo zjištěno, že alkylsulfanylová skupina vázaná na 

elektrofilní atom uhlíku představuje farmakofor antituberkulotické aktivity. 
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Námi připravené látky odvozené od strukturálního základu I vykázaly jistou 

antituberkulotickou aktivitu. Látky odvozené od strukturálního základu II byly naprosto 

neúčinné, což potvrzuje zásadní vliv atomu síry na antituberkulotickou účinnost. 

Podrobné výsledky včetně aktivit látek odvozených od strukturálního základu III budou 

prezentovány v jiné práci. 
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5 Experimentální část 
 

Použité chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich a nebyly dále čištěny. 

Rozpouštědla, která byla použita v reakcích či jako součást mobilních fází, byla 

zakoupena u firmy Sigma-Aldrich a Lach-Ner Neratovice.  

Reakce byly prováděny v mikrovlnném reaktoru Milestone MicroSYNTH Ethos 1600 

URM. 

Teploty tání byly měřeny na Koflerově bloku při rychlosti zahřívání 4°C/min. (v oblasti 

teploty tání) a nejsou korigovány. 

NMR spektra připravených látek byla měřena na přístroji Varian Mercury-Vx BB 300 

pracujícím při 300 MHz pro 
1
H a 75 MHz pro 

13
C. Chemické posuny byly měřeny jako 

hodnoty δ v pars per milion (ppm) a byly nepřímo vztaženy k tetramethylsilanu jako 

standardu. 

Tenkovrstvé chromatografie byly prováděny na deskách firmy Merck (silica gel 60 

F254, aluminium back). 

Jako stacionární fáze při sloupcové chromatografii byl použit Kieselgel 60 (0,040-0,063 

mm). 

Elementární analýza (C, H, N) byla prováděna na přístroji Fisons EA 1110 CHNS-O. 

 

5.1 Modifikace metody přípravy 5-ST dle Sharplesse 

v podmínkách mikrovlnné iradiace 

 

Obecný postup: Směs 10 mmol nitrilu, 11 mmol azidu sodného a 10 mmol 

halogenidu zinečnatého v 30 ml vody bylo za stálého míchání zahříváno za podmínek 

uvedených v kapitole 3.1. Reakční směs byla vychlazena na 18 °C a okyselena pomocí 

HCl na pH = 1 a míchána po dobu 1h. Pevný podíl byl odfiltrován, promyt vodou  

a vysušen na vzduchu. V případě potřeby byl tento pevný podíl rozpuštěn v 5% roztoku 

NaOH, výsledný roztok zfiltrován a okyselen pomocí HCl na pH = 1. Výsledný produkt 

byl odfiltrován, promyt vodou a vysušen na vzduchu. Krystalizací z odpovídajícího 

rozpouštědla byla získána čistá látka. 

Obecný postup užívaný při této metodě je rovněž součástí publikace v příloze 1. 

Teploty tání a 
1
H NMR spektra produktů jsou taktéž uvedeny v příloze 1. Reakční časy, 

užitá rozpouštědla a teploty jednotlivých reakcí jsou uvedeny v kapitole 3.1. 
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5.2 Modifikace metody přípravy 5-ST dle Kogura 

v podmínkách mikrovlnné iradiace 

 

a) Obecný postup přípravy 5-ST: Příslušný nitril (8 mmol) byl rozpuštěn v cca  

30 ml nitrobenzenu. Poté byl přidán triethylamonium-chlorid (10,5 mmol) a azid sodný 

(10,5 mmol). Reakční směs byla za stálého míchání zahřívána v mikrovlnném reaktoru 

za podmínek shrnutých v tabulce 3.7, kapitole 3.2. Po ukončení reakce byla reakční 

směs extrahována vodou či 2% roztokem NaOH (3 x 20 ml). Vodný extrakt byl 

vytřepán 2 x 20 ml diethyletheru a okyselen odpovídajícím množstvím HCl. Vzniklé 

krystaly byly odfiltrovány, promyty vodou, vysušeny a rekrystalovány. 

b) Obecný postup přípravy 5-ST rozpustných ve vodě (13l, 13m, 13n, 13o): 

Příslušný nitril (8 mmol) byl rozpuštěn v cca 30 ml nitrobenzenu. Poté byl přidán 

triethylamonium-chlorid (10,5 mmol) a azid sodný (10,5 mmol). Reakční směs byla  

za stálého míchání zahřívána v mikrovlnném reaktoru za podmínek shrnutých v tabulce 

3.7, kapitole 3.2. Po ukončení reakce byla reakční směs vytřepána 3 x 15 ml vody. 

Vodný extrakt byl vytřepán 2 x 20 ml diethyletheru, okyselen odpovídajícím 

množstvím HCl, nasycen chloridem sodným a extrahován 3 x 20 ml ethyl-acetátu. 

Spojený ethyl-acetátový extrakt byl odpařen a produkt rekrystalován.  

Obecné postupy užívané při této metodě jsou také součástí publikace v příloze 2. U 

látek 11c, 12c, 13b, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13r jsou 

teploty tání, 
1
H a 

13
C NMR spektra a u vybraných látek též elementární analýza 

uvedeny rovněž v příloze 2. 

Dále byly připraveny látky, které již nejsou v publikaci v příloze 2 uvedeny: 

 5-(o-tolyl)-1H-tetrazol (13a): t.t. 154-155 °C (H2O-EtOH); 
1
H NMR  

(300 MHz, CD3SOCD3) δ: 7.68 (d, J = 6.6 Hz, 1H), 7.34-7.52 (m, 3H), 2.47  

(s, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CD3SOCD3) δ: 155.5, 137.3, 131.5, 130.9, 129.6, 

126.5, 124.0, 20.7 

 5-(4-chlorfenyl)-1H-tetrazol (13c): t.t. 256-257 °C (EtOH); 
 1

H NMR  

(300 MHz, CD3SOCD3) δ: 8.04 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.67 (d, J = 8.8 Hz, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, CD3SOCD3) δ: 155.1, 136.1, 129.8, 128.9, 123.4 

 5-(4-fluorfenyl)-1H-tetrazol (13d): t.t. 214-215 °C (bez rekrystalizace);
 1

H NMR 

(300 MHz, CD3SOCD3) δ: 8.04-8.12 (m, 2H), 7.40-7.49 (m, 2H); 
13

C NMR  

(75 MHz, CD3SOCD3) δ: 163.8 (d, J = 249.0 Hz), 154.9, 129.7 (d, J = 9.0 Hz), 

121.0, 116.8 (d, J = 22.3 Hz) 

 5-(1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-1-fenyl-1H-tetrazol (13q): t.t. 165-166 °C (H2O-

EtOH);
 1

H NMR (300 MHz, CD3SOCD3) δ: 7.90-7.50 (m, 5H); 
13

C NMR  

(75 MHz, CD3SOCD3) δ: 150.5, 149.5, 133.1, 131.3, 130.1, 125.4 

Reakční časy jednotlivých reakcí, průměrný výkon mikrovlnného reaktoru, reakční 

teploty (externí) a výtěžky produktů jsou uvedeny v tabulce 3.7, kapitola 3.2.  



67 

 

5.3 Porovnání klasických metod přípravy 5-ST s metodami 

využívajícími mikrovlnnou iradiaci 

 

S cílem potvrdit či vyvrátit non-termální vliv mikrovln bylo realizováno několik 

syntéz 5-ST jak za konvenčního, tak za mikrovlnného ohřevu, za dodržení naprosto 

totožné reakční teploty.  

Schémata, podmínky a výsledky reakcí jsou přehledně shrnuty v kapitole 3.3 této 

práce. 

5.3.1 Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu dle Finnegana 

Postup: 1 g (9,7 mmol) benzonitrilu, 0,70 g (10,7 mmol) azidu sodného a 0,57 g 

(10,7 mmol) chloridu amonného bylo smícháno s 25 ml DMF a zahříváno 1 hodinu pod 

zpětným chladičem za podmínek shrnutých v tab. 3.8, kap. 3.3 (uváděná teplota 

odpovídá teplotě reakční směsi). Rozpouštědlo bylo poté odpařeno a odparek rozpuštěn 

ve 20 ml 5% roztoku NaHCO3. Tento roztok byl extrahován chloroformem (3 x 25 ml) 

a poté okyselen konc. HCl. Vzniklé krystaly byly odfiltrovány a vysušeny. 

Výtěžky 5-fenyl-1H-tetrazolu viz tab. 3.8, kap. 3.3. 

1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3) δ: 8.06-7.98 (m, 2H), 7.64-7.54 (m, 3H)  

13
C NMR (75 MHz, CD3SOCD3) δ: 155.4, 131.5, 129.6, 127.2, 124.3 

 

5.3.2 Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu v polárních aromatických 

rozpouštědlech 

Postup: 1 g (9,7 mmol) benzonitrilu, 0,82 g (12,6 mmol) azidu sodného a 1,73 g 

(12,6 mmol) triethylamonium-chloridu bylo smícháno s 25 ml rozpouštědla a zahříváno 

pod zpětným chladičem za podmínek shrnutých v tab. 3.9, kap. 3.3 (uváděná teplota 

odpovídá teplotě reakční směsi). Reakční směs byla poté extrahována alkalickým 

vodným roztokem a vodou (dle rozpouštědla). Vodná fáze byla následně vytřepána 

etherem (2 x 20 ml) k odstranění zbytků rozpouštědla a okyselena konc. HCl. Vzniklé 

krystaly byly odfiltrovány a vysušeny. 

Výtěžky 5-fenyl-1H-tetrazolu viz tab. 3.9, kap. 3.3. 

 

5.3.3 Příprava 5-undecyl-1H-tetrazolu v anisolu 

Postup: K 1,2 ml (5,5 mmol) lauronitrilu, 0,49 g (7,2 mmol) azidu sodného a 1 g 

(7,2mmol) triethylamonium-chloridu bylo přidáno 30 ml anisolu a výsledná směs byla 

zahřívána pod zpětným chladičem po dobu 6 hodin za podmínek shrnutých v tab. 3.10, 

kap. 3.3 (uváděná teplota odpovídá teplotě reakční směsi). Poté byla směs vytřepána 

roztokem NaCl (3 x 30 ml). Spojené vodné frakce byly okyseleny konc. HCl. Vzniklé 

krystaly byly odfiltrovány a vysušeny. 
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Výtěžky 5-undecyl-1H-tetrazolu viz tab. 3.10, kap. 3.3. 

T.t. 72-73 °C;
 1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 2.84 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.73-1.58 

(m, 2H), 1,30-1.15 (m, 16H), 0.83 (t, J = 6.5 Hz, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3)  

δ: 156.1, 31.5, 29.2, 29.1, 28.9, 28.8, 28.5, 27.2, 22.9, 22.3, 14.2 

 

5.3.4 Příprava 5-methyl-1H-tetrazolu 

Postup: K 3,36 g (0,024mol) triethylamonium-chloridu a 1,59 g (0,024mol) azidu 

sodného bylo přilito 30 ml acetonitrilu a výsledná směs byla zahřívána při 82 °C  

po dobu 4 hodin. Poté byla reakční směs zahuštěna, odparek byl rozpuštěn v minimu 

vody, okyselen konc. HCl na pH=1 a nasycen chloridem sodným. Výsledný vodný 

roztok byl extrahován ethyl-acetátem (5 x 20 ml). Spojený ethyl-acetátový extrakt byl 

vysušen pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěn. Vzniklé krystaly byly vysušeny. 

Výtěžky 5-methyl-1H-tetrazolu viz tab. 3.11, kap. 3.3. 

T.t. 147 °C;
 1

H NMR (300 MHz, CD
3
SOCD

3
) δ: 2.47 (s); 

13
C NMR (75 MHz, 

CD
3
SOCD

3
) δ: 152.4, 8.6  

 

5.3.5 Příprava 5-fenyl-1H-tetrazolu reakcí dle Herbsta 

Postup: K 1 g (9,7 mmol) benzonitrilu, 0,82 g (12,61 mmol) azidu sodného a 30 ml 

butan-1-olu bylo přikapáno 0,7 ml (12,61 mmol) koncentrované kyseliny octové a směs 

byla zahřívána 4 hodiny pod zpětným chladičem za níže shrnutých v tab. 3.12, kap. 3.3 

(uváděná teplota odpovídá teplotě reakční směsi). Poté byl butanol vakuově odpařen  

a odparek rozpustěn v 40 ml 1% roztoku NaOH a extrahován chloroformem (3 x 30 

ml). Nakonec byla vodná fáze okyselena konc. HCl. 

Výtěžky 5-fenyl-1H-tetrazolu viz tab. 3.12, kap. 3.3. 
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5.4 Regioselektivní vinylace 5-ST. Příprava 5-alkyl/aryl-2-vinyl-

2H-tetrazolů 

 

Obecný postup: 1,2-dibromethan (6 mmol) byl smísen s 1,5 ml acetonitrilu a tato 

směs byla přivedena k mírnému varu. Poté byla do reakce po dobu 2 hodin přikapávána 

směs 5-ST (3 mmol) a triethylaminu (12 mmol) ve 2,5 ml acetonitrilu. Po ukončení 

přikapávání byla směs zahřívána k varu ještě další 2-3 hodiny (celkový reakční čas viz 

tabulky 3.14 a 3.15). Po ukončení reakce byl acetonitril odpařen, odparek rozpuštěn 

ve 30 ml chloroformu a extrahován 3 x 25 ml vody. Chloroformový roztok byl poté 

vysušen pomocí Na2SO4 a odpařen. Čistý produkt byl získán sloupcovou 

chromatografií. 

Obecný postup užívaný při této metodě a příprava látky 17 je součástí publikace  

v příloze 3. U látek 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 15a, 15b, 15c a 17 jsou 

teploty tání, 
1
H a 

13
C NMR spektra, elementární analýza či Hi-Res MS rovněž uvedeny 

v příloze 3. 

Dále byla tímto postupem připravena látka, která není v publikaci v příloze 3 

uvedena: 

 1,2-bis(2-vinyl-2H-tetrazol-5-yl)ethan (16): Užitá mobilní fáze: Hexan/Et2O, 

3:1; výtěžek 31 %; t.t. 92 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.46 (dd, J = 15.7 

a 8.8 Hz, 2H), 6.14 (dd, J = 15.7 a 1.6 Hz, 2H), 5.33 (dd, J = 8.8 a 1.6 Hz, 2H), 

3.47 (s, 4H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 165.1, 129.7, 108.3, 23.6 

Reakční časy, užitá rozpouštědla, teploty jednotlivých reakcí a výtěžky produktů 

jsou uvedeny v tabulkách 3.14 a 3.15, kapitola 3.4. 

 

Následující reakce již nejsou součástí publikace v příloze 3. 

5.4.1 Reakce 5-fenyl-1H-tetrazolu s 1,2-dichlorethanem 

Postup: Do vroucí směsi 0,54 ml (6,8 mmol) 1,2-dichlorethanu, 0,95 ml (6,8 mmol) 

triethylaminu v 1 ml acetonitrilu byl po dobu 1 hodiny přikapáván roztok 0,5 g (3,4 

mmol) 5-fenyl-1H-tetrazolu s 0,95 ml (6,8 mmol) triethylaminu ve 2 ml acetonitrilu. 

Reakční směs byla dále zahřívána k varu po dobu 6 hodin. Reakční směs byla poté 

vakuově zahuštěna, odparek rozpuštěn ve 25 ml CHCl3 a extrahován vodou (3 x 30 ml). 

Organická vrstva byla vysušena pomocí Na2SO4 a CHCl3 byl vakuově oddestilován. 

Produkty byly izolovány pomocí sloupcové chromatografie (mobilní fáze hexan/Et2O, 

10:1). 

 5-fenyl-2-vinyl-2H-tetrazol: výtěžek 25 % (0,15 g) 

 2-(2-chlorethyl)-5-fenyl-2H-tetrazol (18): výtěžek 21 % (0,15 g); 
1
H NMR (300 

MHz, CDCl3) δ: 8.12-8.20 (m, 2H), 7.45-7.54 (m, 3H), 4.98 (t, J = 6.3 Hz, 2H), 
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4.09 (t, J = 6.3 Hz, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 165.5, 130.5, 128.9, 

127.1, 126.9, 54.1, 40.7 

5.4.2 Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s meso-2,3-dibrombutanem 

Postup: Do vroucí směsi 0,83 ml (6,8 mmol) meso-2,3-dibrombutanu v 1,5 ml 

acetonitrilu byl po dobu 2 hodin přikapáván roztok 0,5 g (3,4 mmol) 5-fenyl-1H-

tetrazolu s 1,9 ml (13,6 mmol) triethylaminu ve 2 ml acetonitrilu. Reakční směs byla 

dále zahřívána k varu po dobu 13 hodin. Reakční směs byla poté vakuově zahuštěna, 

odparek rozpuštěn ve 25 ml CHCl3 a extrahován vodou (3 x 30 ml). Organická vrstva 

byla vysušena pomocí Na2SO4 a CHCl3 byl vakuově oddestilován. 2-(but-2-en-2-yl)-5-

fenyl-2H-tetrazol byl izolován pomocí sloupcové chromatografie (mobilní fáze 

hexan/Et2O, 30:1). 

 2-(but-2-en-2-yl)-5-phenyl-2H-tetrazol (19): výtěžek 15 % (0,1 g); bezbarvý 

olej; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 8.15-8.24 (m, 2H), 7.44-7.55 (m, 3H), 5.76 

(qq, J = 7.2 a 1.3 Hz, 1H), 2.35-2.40 (m, 3H), 1.92 (qd, J = 7.2 a 1.6 Hz, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 164.1, 132.5, 130.3, 128.9, 127.3, 126.9, 121.6, 

21.3, 13.7; konfigurace na dvojné vazbě nebyla z důvodu nízkého výtěžku 

produktu zjišťována 

5.4.3 Reakce 5-fenyl-2H-tetrazolu s trans-1,2-dibromcyklohexanem 

Postup: Do vroucí směsi 0,92 ml (6,8 mmol) trans-1,2-dibromcyklohexanu ve 2 ml 

acetonitrilu byl po dobu 2 hodin přikapáván roztok 0,5 g (3,4 mmol) 5-fenyl-1H-

tetrazolu s 1,9 ml (13,6 mmol) triethylaminu ve 2 ml acetonitrilu. Reakční směs byla 

dále zahřívána k varu po dobu 11 hodin. Poté bylo přidáno 0,5 ml triethylaminu  

a reakční směs byla zahřívána k varu dalších 8 hodin. Po vychladnutí byla reakční směs 

vakuově zahuštěna, odparek rozpuštěn ve 25 ml CHCl3 a extrahován vodou (3 x 30 ml). 

Organická vrstva byla vysušena pomocí Na2SO4 a CHCl3 byl vakuově oddestilován.  

2-(cyclohex-2-enyl)-5-fenyl-2H-tetrazol byl izolován pomocí sloupcové chromatografie 

(mobilní fáze hexan/Et2O, 20:1). 

 2-(cyclohex-2-enyl)-5-fenyl-2H-tetrazol (20): výtěžek 33 % (0,25 g); bezbarvý 

olej; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 8.11-8.19 (m, 2H), 7.41-7.52 (m, 3H), 6.10-

6.20 (m, 1H), 5.86-5.95 (m, 1H), 5.43-5.54 (m, 1H), 1.70-2.35 (m, 6H);  
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 164.8, 133.2, 130.1, 128.8, 127.6, 126.8, 123.4, 

59.6, 29.3, 24.4, 19.4 
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5.5 Příprava sloučenin s potenciální antituberkulotickou 

aktivitou 

5.5.1 Syntéza strukturálního základu I  

(schéma viz obr. 3.14, kap. 3.5.1) 

Příprava 2-(1-fenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)acetonitrilu (21): 5 g (0,028 mol)  

1-fenyl-1H-tetrazol-5-thiolu a 1,12 g (0,028 mol) NaOH bylo rozpuštěno v 30 ml vody. 

K tomuto roztoku bylo za stálého míchání na magnetické míchačce přidáno 0,3 g 

TBAB ve 20 ml CH2Cl2 a poté 2 g (0,026 mol) chloracetonitrilu v 10 ml CH2Cl2. 

Rychlost míchání byla nastavena tak, aby bylo udržováno celistvé fázové rozhraní a 

nedocházelo k emulgaci obou nemístitelných fází. Po 6 hodinách byly obě fáze 

odděleny, organická vrstva byla promyta 5% roztokem NaOH (2 x 30 ml) a vodou  

(1 x 30 ml), vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěna. Výsledná pevná látka byla 

rekrystalována z ethanolu. 

 výtěžek 78 % (4,5 g); t.t. 94-96 °C (EtOH); 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3)  

δ: 7.51-7.65 (m, 5H), 4.23 (s, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 151.0, 132.9, 

130.8, 130.1, 123.6, 114.6, 18.4 

Příprava 5-[(1H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1-fenyl-1H-tetrazolu (I): Viz 

kapitola 5.2 (13p) 

5.5.2 Syntéza strukturálního základu II  

(schéma viz obr. 3.15 a 3.16, kap. 3.5.2) 

Příprava 5-(methylsulfonyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu (22): K 10 g (52 mmol)  

5-(methylsulfanyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu v 100 ml ledové octové kyseliny bylo přidáno 

20 ml 30% H2O2. Reakční směs byla zahřívána v mikrovlnném reaktoru po dobu  

2 hodin při teplotě 80 °C. Poté byla reakční směs ochlazena a vlita do 100 ml vody. 

Vzniklé krystaly byly odfiltrovány a rekrystalovány. 

 výtěžek 90 % (15,7 g); t.t. 83-84 °C (EtOH); 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 

7.56-7.74 (m, 5H), 3.63 (s, 3H) 

Příprava kyanmethyl-acetátu (23a): 4 ml (0,07 mol) kyseliny octové, 9,77 ml (0,07 

mol) triethylaminu a 4,18 ml (0,066 mol) chloracetonitrilu bylo rozpuštěno ve 25 ml 

acetonitrilu a zahříváno 3 hodiny při 80 °C. Výsledná směs byla ochlazena, zfiltrována 

na fritě a vakuově zahuštěna. Odparek byl poté rozpuštěn v 30 ml Et2O a vytřepán 

vodou (2 x 30 ml). Organická vrstva byla vysušena pomocí Na2SO4 a zahuštěna. 

 výtěžek 73 % (4,8 g); bezbarvý olej; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 4.70  

(s, 2H), 2.15 (s, 3H);
 13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 169.2, 114.3, 48.2, 20.1 

Příprava (1H-tetrazol-5-yl)methyl-acetátu (13n): Viz kapitola 5.2. 
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Příprava (1H-tetrazol-5-yl)methanolu (23b): 1 g (1H-tetrazol-5-yl)methyl-acetátu 

bylo rozpuštěno v 5 ml 35% HCl. Tato směs byla zahřívána v odpařovací misce  

na vodní lázni do odpaření kapalných podílů. Pevný zbytek v odpařovací misce byl 

rekrystalován z EtOH s aktivním uhlím. 

 výtěžek 58 % (0,41 g); t.t. 173-175 °C (EtOH); 
1
H NMR (300 MHz, D2O)  

δ: 4.91 (s, 1H), 2.12 (s, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, D2O) δ: 156.3, 52.9 

Příprava (2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)methanolu (23c): 0,36 g (3,6 mmol) (1H-

tetrazol-5-yl)methanolu a 0,5 ml (3,6 mmol) triethylaminu bylo rozpuštěno ve 20 ml 

CHCl3. Za stálého míchání byl poté přikapán roztok 0,97 g (3,5 mmol) tritylchloridu 

v 10 ml CHCl3. Po 0,5 hodině byla reakční směs extrahována vodou (3 x 30 ml), 

organická vrstva byla vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěna. 

 výtěžek 92 % (1,1 g); 
1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3) δ: 7.35-7.44 (m, 9H), 

6.97-7.05 (m, 6H), 5.66 (t, J = 6.1 Hz, 1H), 4.69 (d, J = 6.1 Hz, 2H); 
13

C NMR 

(75 MHz, CD3SOCD3) δ: 165.4, 141.2, 129.8, 128.6, 128.2, 82.4, 54.4 

Příprava 1-fenyl-5-[(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)methoxy]-1H-tetrazolu (23d): 0,5 g 

(2,2 mmol) 5-(methylsulfonyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu a 0,68 g (2 mmol) (2-trityl-2H-

tetrazol-5-yl)methanolu bylo smíseno v 5 ml THF. Poté bylo přidáno 0,1 g (2,5 mmol) 

NaOH a směs byla za laboratorní teploty míchána 15 hodin. THF bylo vakuově 

odpařeno, odparek rozpuštěn ve 20 ml CHCl3 a extrahován 5 % roztokem NaHCO3 (2 x 

20 ml) a vodou (1x 20 ml). Organická vrstva byla vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově 

zahuštěna. 

 výtěžek 96 % (0,93 g); t.t. 160 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3) δ: 7.52-

7.64 (m, 5H), 7.32-7.44 (m, 9H), 6.96-7.04 (m, 6H), 5.98 (s, 2H); 
13

C NMR  

(75 MHz, CD3SOCD3) δ: 160.2, 159.8, 140.8, 132.6, 129.9, 129.8, 128.7, 128.2, 

122.7, 83.0, 65.3 

Příprava 5-[(2H-tetrazol-5-yl)methoxy]-1-fenyl-1H-tetrazolu (II): 0,1 g (0,2 mmol) 

1-fenyl-5-[(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)methoxy]-1H-tetrazolu ve 20 ml MeOH bylo 

zahříváno k varu do vymizení výchozí látky z reakční směsi (monitoring TLC 

Hexan/EtOAc, 1:1). Poté byl MeOH odpařen, odparek rozpuštěn v 5 ml 5% roztoku 

NaOH a vytřepán pomocí Et2O (3 x 10ml). Vodná fáze byla následně okyselena pomocí 

10% HCl na pH = 2, vzniklé krystaly odfiltrovány a vysušeny. 

 výtěžek 60 % (30 mg); t.t. 129-132 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CD3SOCD3) δ: 

7.71-7.76 (m, 2H), 7.52-7.66 (m, 3H), 6.00 (s, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, 

CD3SOCD3) δ: 159.8, 152.8, 132.7, 130.0, 129.8, 122.8, 64.1 

5.5.3 Syntéza strukturálního základu III  

(schéma viz obr. 3.17, kap. 3.5.3) 

Příprava 1-fenyl-1H-tetrazol-5-thiokyanátu (24): 0,58 g (5,5 mmol) bromkyanu a  

1 g (5,6 mmol) 1-fenyl-1H-tetrazol-5-thiolu bylo smíseno v 50 ml Et2O. Poté bylo za 
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stálého míchání přidáno 0,78 ml (5,6 mmol) triethylaminu, Po jedné hodině byla 

reakční směs přefiltrována na fritě, filtrát byl extrahován 5% roztokem NaHCO3 (1 x 50 

ml) a vodou (2 x 50 ml). Organická vrstva byla vysušena pomocí  Na2SO4 a zahuštěna. 

Výsledná pevná látka byla rekrystalována z EtOH s aktivním uhlím. 

 výtěžek: 88 % (1,0 g); t.t. 78-79 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.50-7.76 

(m, 5H);
 13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 143.1, 132.2, 131.8, 130.4, 124.5, 102.7 

Příprava 5-(1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-1-fenyl-1H-tetrazolu (III): Viz kapitola 5.2. 

(13q) 

5.5.4 Funkcionalizace strukturálního základu I 

(viz tab. 3.16, kap. 3.5.4 ) 

Methylace strukturálního základu I (25): 0,5 g (1,92 mmol) látky I a 0,27 ml (1,92 

mmol) triethylaminu bylo rozpuštěno v 5 ml acetonitrilu. Poté bylo přidáno 0,17 ml 

(1,82 mmol) dimethylsulfátu a reakční směs byla zahřívána při teplotě 80 °C 1 hodinu. 

Acetonitril byl vakuově odpařen, odparek rozpuštěn ve 30 ml CHCl3 a vytřepán 0,5% 

roztokem Na2CO3 (3 x 30 ml) a poté vodou (1 x 30 ml). Organická vrstva byla 

vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěna. Vzniklá směs dvou izomerů byla 

rozdělena sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 3:1). 

 1-izomer: 1-fenyl-5-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol: 

výtěžek: 34 % (0,18 g); t.t. 138 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.50-7.60 

(m, 5H), 4.79 (s, 2H), 4.28 (s, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 152.3, 151.5, 

133.0, 130.6, 130.0, 123.5, 34.4, 24.1 

 2-izomer: 1-fenyl-5-[(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol: 

výtěžek: 46 % (0,24 g); bezbarvý olej; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.52-7.59 

(m, 5H), 4.86 (s, 2H), 4.32 (s, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 161.9, 152.8, 

133.3, 130.3, 129.9, 123.8, 39.6, 26.9 

Propylace strukturálního základu I (26): 0,5 g (1,92 mmol) látky I a 0,27 ml (1,92 

mmol) triethylaminu bylo rozpuštěno v 5 ml acetonitrilu. Poté bylo přidáno 0,17 ml 

(1,82 mmol) propylbromidu a reakční směs byla zahřívána při teplotě 80 °C 3 hodiny. 

Acetonitril byl vakuově odpařen, odparek rozpuštěn ve 30 ml CHCl3 a vytřepán 0,5% 

roztokem Na2CO3 (3 x 30 ml) a poté vodou (1 x 30 ml). Organická vrstva byla 

vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěna. Vzniklá směs dvou izomerů byla 

rozdělena sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 4:1). 

 1-izomer:1-fenyl-5-[(1-propyl-1H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol 

výtěžek: 21 % (0,12 g); bezbarvý olej; produkt nebyl získán v dostatečné 

čistotě 

 2-izomer:1-fenyl-5-[(2-propyl-2H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol 

výtěžek: 48 % (0,28 g); t.t. 59-60 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.50-

7.60 (m, 5H), 4.87 (s, 2H), 4.54 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 1.94-2.09 (m, 2H), 0.94 
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(t, J = 7.5 Hz, 3H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 161.6, 152.8, 133.4, 

130.3, 129.8, 123.8, 54.9, 27.1, 22.7, 10.9 

Benzylace strukturálního základu I (27): 0,5 g (1,92 mmol) látky I a 0,27 ml (1,92 

mmol) triethylaminu bylo rozpuštěno v 5 ml acetonitrilu. Poté bylo přidáno 0,22 ml 

(1,82 mmol) benzylbromidu a reakční směs byla zahřívána při teplotě 80 °C 3 hodiny. 

Acetonitril byl vakuově odpařen, odparek rozpuštěn ve 30 ml CHCl3 a vytřepán 0,5% 

roztokem Na2CO3 (3 x 30 ml) a poté vodou (1 x 30 ml). Organická vrstva byla 

vysušena pomocí Na2SO4 a vakuově zahuštěna. Vzniklá směs dvou izomerů byla 

rozdělena sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 3:1). 

 1-izomer:1-fenyl-5-[(1-benzyl-1H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol 

výtěžek: 38 % (0,26 g); bezbarvý olej; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ:7.44-

7.60 (m, 5H), 7.31-7.40 (m, 3H), 7.22-7.30 (m, 2H), 5.90 (s, 2H), 4.65  

(s, 2H); 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ: 152.4, 151.4, 133.3, 133.0, 130.6, 

130.0, 129.3, 129.0, 127.6, 123.5, 51.5, 24.2 

 2-izomer:1-fenyl-5-[(2-benzyl-2H-tetrazol-5-yl)methylsulfanyl]-1H-tetrazol 

výtěžek: 46 % (0,31 g); t.t. 77-78 °C; 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.51-

7.56 (m, 5H), 7.32-7.39 (m, 5H), 5.72 (s, 2H), 4.85 (s, 2H); 
13

C NMR  

(75 MHz, CDCl3) δ: 162.1, 152.8, 133.3, 132.8, 130.3, 129.8, 129.1, 129.0, 

128.4, 123.8, 57.0, 27.1  
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6 Seznam použitých zkratek 
 

5-ST  5-substituovaný tetrazol 

AMPA 2-amino-3-(5-methyl-3-hydroxyisoxazol-4-yl)propionová 

kyselina 

BINAP  2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl 

cysLT  cysteinyl leukotrien 

dba dibenzylidenaceton 

DMF  N,N-dimethylformamid 

EC efektivní koncentrace 

IR infračervené 

LTD4  leukotrien D4 

MS  hmotnostní spektrometrie 

MW  mikrovlnný ohřev 

NMDA   N-methyl-D-aspartát 

NMR  nukleární magnetická resonance 

t.t. teplota tání 

TBAB  tetrabutylamonium-bromid 

TBAF  tetrabutylamonium-fluorid 

THF tetrahydrofuran 

TLC tenkovrstvá chromatografie 

TMSN3  trimethylsilylazid 

TS transition state (přechodový stav) 
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8 Abstrakt 
 

Chemie tetrazolů zaznamenala v posledních desetiletích významný rozmach, který 

úzce souvisí s využitím tetrazolu ve farmaceutické chemii jako isosterní náhrady 

karboxylu v molekulách potenciálních či do praxe zavedených léčiv. 

V rámci této práce byly modifikovány stávající metody přípravy 5-substituovaných 

tetrazolů použitím mikrovlnné iradiace a úpravou reakčních podmínek a reakčního 

prostředí. 

Byla modifikována metoda dle Sharplesse, spočívající v konverzi nitrilů v  

5-substituované tetrazoly reakcí s azidem sodným a halogenidem zinečnatým za varu ve 

vodě. Užitím mikrovlnné iradiace byl významně zkrácen reakční čas za zachování 

vysokých výtěžků produktů. 

Dále byla vyvinuta metoda přípravy 5-substituovaných tetrazolů, využívající reakci 

nitrilu s azidem sodným a triethylamonium-chloridem v polárních aromatických 

rozpouštědlech v podmínkách mikrovlnné iradiace. Pomocí této metody byly 

s vysokým výtěžkem za relativně velmi krátké reakční časy připraveny 5-substituované 

tetrazoly i z nitrilů, které při běžných metodách reagují jen velmi neochotně. 

Na základě výsledků několika vybraných metod přípravy 5-substituovaných 

tetrazolů, provedených jak za konvenčního, tak za mikrovlnného ohřevu za totožných 

reakčních teplot, byl zpochybněn non-termální vliv mikrovln na přípravu  

5-substituovaných tetrazolů. Reakce poskytovaly stejné výtěžky produktů bez ohledu 

na způsob zahřívání. 

Další práce byla zaměřena na studium regioselektivity alkylací 5-substituovaných 

tetrazolů. V jejím průběhu se podařilo vyvinout jednokrokovou regioselektivní vinylaci 

5-substituovaných tetrazolů. Metoda spočívá v reakci 5-substituovaného tetrazolu 

s nadbytkem 1,2-dibromethanu a triethylaminu a lze s vysokými výtěžky provést 

v široké škále rozpouštědel. 

Během vypracovávání této metody byl objasněn pravděpodobný mechanismus 

reakce. V prvním kroku zřejmě dochází k alkylaci 5-substituovaného tetrazolu in situ 

vznikajícím (2-bromethyl)triethylamonium-bromidem, který se bude díky své sterické 

náročnosti přednostně vázat do polohy 2 tetrazolového cyklu. Hofmannova eliminace 

pak vede k zisku 2-vinylderivátů 5-substituovaných tetrazolů. 

V rámci této práce byla rovněž provedena syntéza vybraných strukturálních 

základů pro přípravu látek s potenciální antituberkulotickou aktivitou. 
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9 Abstract 
 

In the last decades, the chemistry of tetrazoles underwent a great expansion, which 

was closely connected with their usage as an isosteric replacement of carboxylic acid 

moiety in the molecules of potential or clinically used drugs. 

In this work, existing methods of the preparation of 5-substituted tetrazoles were 

modified by utilising microwave irradiation and by changing the reaction conditions 

and the reaction medium. 

First, Sharpless synthesis, consisting in the conversion of nitriles into 5-substituted 

tetrazoles via the reaction of sodium azide and zinc halide in boiling water, was 

modified. The application of the microwave irradiation decreased reaction time while 

maintaining high yields of products. 

Furthermore, a new method for the preparation of 5-substituted tetrazoles was 

developed, based on the reaction of nitrile with sodium azide and triethylammonium 

chloride in the polar aromatic solvents under microwave irradiation. By this method,  

5-substituted tetrazoles were prepared in high yields in short reaction times from 

nitriles, including those that react poorly using common methods.  

Based on the results of several selected methods of the preparation of 5-substituted 

tetrazoles, carried out under either conventional or microwave heating at the same 

reaction temperatures, the non-thermal effects of microwaves on the preparation of  

5-substituted tetrazoles were rejected. Those reactions gave the same yields regardless 

of the heating technique used. 

Further work dealt with the regioselectivity of the alkylation of 5-substituted 

tetrazoles. During this study, one-step regioselective vinylation of 5-substituted 

tetrazoles was developed. This method consists in the reaction of 5-substituted tetrazole 

with the excess of 1,2-dibromoethane and triethylamine and leads to high yields in a 

wide range of organic solvents. 

During this study, a plausible mechanism of this reaction was suggested. In the first 

step, 5-substituted tetrazole is likely alkylated by in situ generated  

(2-bromoethyl)triethylammonium bromide, which prefers position 2 of the tetrazole 

ring due to its sterical hindrance. Hofmann elimination then leads to 2-vinylderivatives 

of 5-substituted tetrazoles. 

Within the scope of this work, selected lead compounds for the preparation of 

potential antituberculotic drugs. 
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