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Souhrn 

 
Předkládaná bakalářská práce je součástí širšího tématu přípravy 

a využití flavinů a flaviniových solí v organokatalýze, především jako 

katalyzátorů  enantioselektivních oxidací. Původním cílem této práce byl pokus 

o přípravu N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 1. Tímto pokusem 

měla být ověřena možnost přípravy podobně substituovaných barbiturových 

kyselin a jejich další využití pro syntézu atropoizomerních flavinů 

a flaviniových solí. Látku se sice připravit nepodařilo, ale úspěšná byla 

příprava jednoho z jejích meziproduktů N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-

methylkarbamátu 25, který je látkou dosud nepopsanou a byl úspěšně 

charakterizován.  
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Summary 

Presented bachelor thesis is a part of broader topic of preparation and 

utilization of flavines and flavin salts in organo-catalysis. Primarily it deals 

with their utilization in the role of catalyst in enantioselective oxidations. 

Original purpose of this thesis was to prepare 

N-[4-(oxazolinu-2-yl)phenyl]barbituric acid 1. This experiment was supposed 

to prove a possibility of similarly substituted barbituric acids preparation and 

their further use in antropoizomer flavines and flavin salts synthesis. Although 

the original substance preparation proved to be unsuccessful the work results in 

the a successful preparation of one its intermediates 

N-[4-(oxazolin-2yl)phenyl]-methylcarbamate 25 which is a brand new 

substance and which was successfully characterized.  
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1. Úvod 

1.1 Problematika využití flavinů v širším kontextu 

Problematika přípravy a následného dalšího využití flavinů 

a flaviniových solí je velmi široká. Předkládaná bakalářská práce je pouze částí 

obsáhlejšího dlouhodobého výzkumu, který se zabývá využitím flaviniových 

solí pro enantioselektivní oxidace. Pokus o přípravu 

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 1 je tedy jen další částí 

v celkové mozaice tohoto výzkumu. Tato kyselina je prekursorem pro 

eventuální přípravu nového flavinu a také má sloužit jako modelová látka pro 

ověření obecné možnosti přípravy podobně substituovaných barbiturových 

kyselin. 

 

Obr. 1 

Cílová molekula  N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturová kyselina  
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1.2 Atropoizomerní flaviny – jejich syntéza a využití 

Flaviny, které se v přírodě vyskytují ve formě FAD nebo FMN, jsou 

katalyzátory oxidačně-redukčních reakcí. Tyto látky jsou součástí mnoha typů 

enzymů, hlavně oxidas, reduktas, dehydrogenas a elektronových transferas. 

Tento fakt vedl řadu chemiků k přípravě flavinů, které by bylo možno použít 

pro katalýzu in vitro, především k enantioselektivním oxidacím sulfidů na 

sulfoxidy, aminů na N-oxidy či při Baeyer-Villigerově oxidaci. Příkladem 

takovéto oxidace může být přeměna thioanisolu 2 jako modelového substrátu 

na opticky aktivní fenyl(methyl)sulfoxidy 2a a 2b (Schéma 1). [1, 2, 3]
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 1 

Enantioselektivní oxidace thioanisolu 2 jako modelového sulfidu na opticky aktivní 

fenyl(methyl)sulfoxidy 2a, 2b 
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Ve Schématu 2 je znázorněn zjednodušený mechanismus 

katalytického působení isoalloxaziniové flaviniové  soli 3a [4].
 
Flaviniová sůl 

3a aduje molekulu peroxidu vodíků za vzniku flavin-4a-hydroperoxidu 3b, 

který katalyzuje vlastní oxidaci substrátu a při této reakci přechází na 

flavin-4a-hydroxidový derivát 3c. Ve vodném prostředí pak dochází 

k protonaci  derivátu 3c, která vede k jeho dehydrataci. Tím se obnovuje 

flaviniová sůl 3a. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2  

Zjednodušený mechanismus katalytického působení isoalloxaziniové soli 
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Katalytické vlastnosti flavinů a jejich solí se staly inspirací k syntéze 

řady derivatizovaných isoalloxazinů  4 a alloxazinů 5. Tyto látky lze využít 

právě pro zmiňované enantioselektivní oxidace, případně katalytické oxidace 

obecně. Čisté enantiomery lze získat například rozdělením jejich racemické 

směsi preparativní HPLC nebo sloupcovou chromatografií. Aby nedošlo 

k rotaci kolem vazby C-N u obecného 3-arylflavinu 4a, 4b musí být substituent 

R2 dostatečně objemný (Obr. 2). Jeden ze substituentů R2 může být i vhodně 

substituovaný oxazolinový cyklus [5]. Struktura takovéto molekuly 6 je 

zaznamenána na Obr. 3. U čistých flavinů, respektive flaviniových solí může 

být testována jejich katalytická aktivita pro různé typy oxidačních reakcí.   

 

 

Obr. 2 

Struktury derivatizovaných alloxazinů  a isoalloxazinů a znázornění bráněné rotace na 

modelovém příkladu isoalloxazinu 
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R1,  R3 = alkyl, aryl, aminoalkyl, fenyl, halogen  

R5, R6  = alkyl, hydroxyl, halogen, H 
 

Obr. 3   

Isoalloxazin derivatizovaný v poloze-3 fenylovou skupinou nesoucí v ortho poloze 

substituovaný oxazolinový cyklus  

 

Na ústavu organické chemie VŠCHT byl již dříve proveden pokus 

o syntézu N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 8. Tento pokus 

ovšem nebyl úspěšný. Možným vysvětlením může být předpoklad, že v případě 

N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]močoviny 7, výchozí látky k získání barbiturové 

kyseliny 8, je příprava komplikovaná nebo nemožná, protože v molekule může 

existovat intramolekulární vodíková vazba, která by tuto reakci mohla 

negativně ovlivňovat (Obr. 5). V 
1
H NMR spektru výchozí močoviny 7 bylo 

pozorováno rozdělení signálů NH2 skupiny, což  by mohlo podporovat výše 

uvedenou teorii o přítomnosti intramolekulární vodíkové vazby v této molekule 

[5]. Vzhledem k tomu, že tato močovina 7 je obtížně rozpustná i v polárních 

rozpouštědlech včetně vody a methanolu, je těžké tuto hypotézu potvrdit např. 

zřeďovacím experimentem. Proto je snaha získat močovinu 9, kde oxazolinové 

seskupení lokalizované na benzenovém jádře v poloze para vzhledem k jeho 

další substituci, přináší do aromatického systému stejné elektronové efekty 

jako v případě jeho lokalizace v poloze ortho. U této močoviny 9 se 

nepředpokládá přítomnost intramolekulární vodíkové vazby. Tím by se mohla 

buď potvrdit nebo vyvrátit teorie, že zmíněná vodíková vazba je oním 

negativním reakčním faktorem. 
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Obr. 4 

Struktury ortho- a para-fenylsubstituovaných močovin a barbiturových kyselin 
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2. Teoretická část 

2.1 Retrosyntetická analýza přípravy atropoizomerních flavinů 

Jedním z možných syntetických přístupů k získání 3-aryl 

substituovaných flavinových systémů je zavedení arylu do molekuly budoucího 

flavinu 10 již na začátku syntézy. Prvním krokem je tedy příprava obecně 

substituované N-arylmočoviny  11 a její další kondenzace na odpovídající 

substituovanou barbiturovou kyselinu 8, která je posléze přivedena na 

chloruracil 12 a ten dalšími reakcemi cyklizován na arylflavin 10 (Schéma 3).  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 3 

Retrosyntetická analýza přípravy 3-aryl substituovaných flavinů 
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Druhou možností syntézy derivátu 10 je přímá arylace již 

připraveného flavinu 13 arylhalogenidem 14a v přítomnosti palladiového 

katalyzátoru nebo arylace boronovou kyselinou 14b (Schéma 3). Oba 

syntetické postupy byly na ÚOCH VŠCHT již vyzkoušeny. V případě arylace 

flavinu chlorbenzenem  za katalýzy Pd2(dba)3 neprobíhá reakce vůbec [6, 7, 8]. 

Arylace podobného flavinu boronovou kyselinou 14b byla úspěšná, ale 

v případě objemných substituentů R1, R2  nebylo dosaženo uspokojivých 

výtěžků (Schéma 4). [9, 10] 

 

Schéma 4 

Přímá arylace flavinu  boronovou kyselinou v přítomnosti měďnaté soli 
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2.2 Oxazoliny 

Oxazoliny jsou heterocyklické sloučeniny obsahující kyslík a dusík 

vázaný k uhlíku dvojnou vazbou, která může být lokalizována v různých 

polohách, což vede ke třem různým izomerům: 2-oxazolinům 15a, 

3-oxazolinům 15b a 4-oxazolinům 15c (Obr. 6). 

 

 

Obr. 6 

Struktury oxazolinových skeletů a jejich možná substituce 

 

Především 2-oxazolin 15a je známý jako meziprodukt v syntéze 

mnoha funkčních sloučenin. V asymetrické syntéze je používán jako chirální 

katalyzátor nebo opticky aktivní činidlo. Případné zavedení opticky aktivního 

oxazolinového skeletu do molekuly flavinu by mohlo být vhodně využito právě 

v případě antropoizomerních flavinů, u nichž by měla být studována jejich 

katalytická účinnost při enantionselektivních oxidacích modelových substrátů 

(Schéma 1). Dobré stability 2-oxazolinového skeletu se také využívá pří 

chránění karboxylových kyselin, aminoalkoholů, amidů karboxylových 

kyselin, aminokyselin, aldehydů a nitrilů. [11, 12]  

Obecně lze 2-oxazoliny získat kondenzací komerčně dostupných 

karboxylových kyselin, aldehydů, nitrilů či podobných látek 

s  aminoethanolem. Na Schématu 5 jsou uvedeny různé možnosti přípravy 

nesubstituovaného 2-oxazolinu využívající aminoethanol, který může být 

nahrazen i  alkoholem opticky aktivním. [13, 14, 15]
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Schéma 5 

Různé možnosti přípravy 2-oxazolinu 
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3. Cíl práce 

Cílem předkládané bakalářské práce byl pokus o přípravu 

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 1 (Obr. 1). Syntéza této látky 

by mohla potvrdit, či vyvrátit možnou přítomnost intramolekulární vodíkové 

vazby v N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]močovině 7, která byla již dříve 

syntetizována. Z této močoviny se však nepodařilo odpovídající barbiturovou 

kyselinu 8 připravit (Schéma 6). [5] 

 

 

 

Schéma 6 

Neuspěšná syntéza N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 
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4. Experimentální část 

Teploty tání byly stanoveny na přístroji Boetius. NMR spektra byla 

naměřena na spektrometru Varian Mercury Plus 300 (pracovní frekvence 

299,97 MHz pro 
1
H). Jako vnitřní standard byl použit tetramethylsilan. 

Chemické posuny jsou uvedeny v jednotkách ppm a interakční konstanty 

J v Hz. TLC analýzy byly prováděny na deskách DC Alufolien Kieselgel 60 

se zrnitostí 0,040 – 0,063 mm (Merck). MS spektra byla naměřena na Thermo 

Scientific LXQ (ESI). 

Použité chemikálie byly v kvalitě „čistý“ pořízeny ze skladů VŠCHT 

(anilin, formamid, DMF, methoxid sodný, methyl-chlorformiát, ethyl-

chlorformiát, thionyl-chlorid, dichlormethan,  ethyl-acetát, chloroform, THF, 

palladium na aktivním uhlí, 2-aminoethanol, N-methyl-N-nitrosomočovina) od 

firmy Sigma-Aldrich (kyanatan sodný, 4-nitrobenzoová kyselina,                       

4-nitrobenzoyl-chlorid, 4-aminobenzonitril), od firmy Fluka (chlorid 

zinečnatý), Lach-Ner (chlorid sodný, síran  sodný, chlorid vápenatý, hydrogen 

uhličitan sodný, hydrid sodný, triethylamin, methanol, ethanol, hexan), Armar 

Chemicals (DMSO-d6), Penta (toluen, kyselina octová). Rozpouštědla byla 

čištěna a sušena obvyklými postupy.
 
[16] 

4.1 4-aminofenyl-2-oxazolin 16 
 

a) Metoda A  

4,0 g (33,8 mmol) 4-aminobenzonitrilu byly rozpuštěny 

v 70 ml sušeného chlorbenzenu. Ke směsi bylo přidáno 

8,3 g (137 mmol) sušeného 2-aminoethanolu, 0,85 g (6,2  mmol) 

bezvodého chloridu zinečnatého a 2 g 4Å molekulových sít. Směs byla 

zahřívána k varu po dobu 9,5 h. Po ochlazení na laboratorní teplotu byla směs 

odpařena na vakuové rotační odparce do sucha. Surový pevný podíl byl 

rozpuštěn v dichlormethanu a promyt vodou (50 ml), 15% roztokem chloridu 

sodného (50 ml) a vysušen síranem sodným. Po odfiltrování sušidla a odpaření 

rozpouštědla byl surový produkt přečištěn sloupcovou chromatografií na 
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silikagelu (mobilní fáze: ethyl-acetát – hexan 1:19). Bylo získáno 0,108 g 

(2  %) 4-aminofenyl-2-oxazolinu 16 o b.t. 159-160 °C (lit. [17]
 
160-161°C). 

1
H NMR (DMSO-d6): δ 3,80 (t, 2H, J = 9,08 Hz, =N–CH2–CH2–O), 4,25 (t, 

2H, J = 9,37 Hz, =N–CH2–CH2–O), 5,65 (s, 2H, –NH2), 6,52 (d, 2H, J = 8,50 

Hz, Har), 7,50 (d, 2H,  J = 8,49 Hz, Har). 

 

b) Metoda B    

2,5 g (13,0 mmol) 4-nitrofenyl-2-oxazolinu 16 bylo 

rozpuštěno v 65 ml ethyl-acetátu a k němu bylo přidáno 0,28 g 

(2,6 mmol) palladia na aktivním uhlí (10%). Směs byla míchána 24 h  

pod atmosférou vodíku. Pak byla zfiltrována přes Büchnerovu nálevku 

a filtrát odpařen na vakuové rotační odparce do sucha. Byly získány 2 g (95 %) 

4-aminofenyl-2-oxazolinu 16 o b.t. 160-161°C (lit. [17] 160-161°C).
 

1
H NMR (DMSO-d6): δ 3,80 (t, 2H, J = 9,08 Hz, =N–CH2–CH2–O), 4,25 (t, 

2H, J = 9,37 Hz, =N–CH2–CH2–O), 5,65 (s, 2H, –NH2), 6,52 (d, 2H, J = 8,50 

Hz, Har), 7,50 (d, 2H, J = 8,49 Hz, Har). 

 

4.2 N-(2-hydroxyethyl)-4-nitrobenzamid  18  

10,0 g (60,0 mmol) 4-nitrobenzoové kyseliny bylo 

rozpuštěno ve 120  ml dichlormethanu (sušený) a ke směsi byly 

 přidány 2 kapky sušeného DMF. K této reakční směsi bylo 

pomalu za chlazení ledem přikapáno 15 g (120 mmol) oxalyl-

chloridu. Po přikapání veškerého oxalyl-chloridu byla směs 

zahřívana k varu dokud neustal vývoj reakčních plynů. Poté byla reakční směs 

odpařena na vakuové odparce do sucha. Získaný chlorid 17, byl použit do 

následující reakce bez dalšího zpracování. 

Surový 4-nitrobenzoyl-chlorid 17  byl rozpuštěn ve 110 ml 

dichlormethanu (sušený) a vzniklý roztok byl cca během 1 h přikapán ke směsi 

16,4 g (162 mmol) triethylaminu (sušený), 4 g (65 mmol) 2-aminoethanolu 

(sušený) a 2 g 4Å molekulových sít ve 210 ml dichlormethanu (sušený). 
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Po přikapání veškerého množství 4-nitrobenzoyl-chloridu 17    byla reakční 

směs míchána ještě 2 h za laboratorní teploty. Pak byla zfiltrována a filtrát byl 

odpařen na vakuové rotační odparce do sucha. Surový 

N-(2-hydroxyethyl)-4-nitrobenzamid 18 byl překrystalován ze směsi 

dichlormethan ‒ voda. Bylo získáno 4,7 g (42 %) 

N-(2-hydroxyethyl)-4-nitrobenzamidu 18 o b.t. 129-131°C 

(lit. [18]
 
130-131°C).   

 1
H NMR (DMSO-d6): δ 3,33 (m, 2H, =N–CH2–CH2–O), 3,51 (t, 2H, J = 6,15 

Hz, =N–CH2–CH2–O), 4,75 (s, 1H, -OH) 7,56 (d, 2H,  J = 9,08 Hz, Har), 8,28 

(d, 2H,  J = 9,08 Hz, Har), 8,28 (s, 1H,‒NH). 

 

 

4.3 N-(2-chlorethyl)-4-nitrobenzamid 19  

4,7 g (22,4 mmol) N-(2-hydroxyethyl)-4-nitrobenzamidu 

16 a 4,9 g  (41,1 mmol) thionyl-chloridu bylo rozpuštěno ve 

114 ml chloroformu (sušený). Směs byla zahřívána na olejové 

lázni cca 30 min. k refluxu. Poté byla odpařena na vakuové 

rotační odparce do sucha. Surový produkt byl překrystalizován  

z ethanolu. Bylo získáno 4,7 g  (92 %) N-(2-chlorethyl)-4-nitrobenzamidu 19 

o b.t. 120-122°C (lit. [19] 122°C). 

 1
H NMR (DMSO-d6): δ 3,59 (m, 2H, =N–CH2–CH2–O), 3,74 (t, 2H, J = 6,74 

Hz, =N–CH2–CH2–O), 8,07 (t, 2H, J = 9,08 Hz, Har), 8,32 (t, 2H, J = 9,11 Hz, 

Har), 9,07 (s, 1H, –NH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

 

4.4 4-nitrofenyl-2-oxazolin 20  

 K 1,0 g (41,1 mmol) hydridu sodného, který byl 

suspendován ve 33 ml sušeného tetrahydrofuranu, bylo přikapáno 

4,7 g (20,6 mmol) N-(2-chlorethyl)-4-nitrobenzamidu 19, který byl 

předtím rozpuštěn ve 30 ml sušeného tetrahydrofuranu. Reakční směs 

byla po jeho přikapání cca 1 h  míchána za laboratorní teploty. Pak byla 

zfiltrována přes Büchnerovu nálevku a filtrát odpařen na vakuové rotační 

odparce do sucha. Bylo získáno 2,5 g (63 %) 4-nitrofenyl-2-oxazolinu 20 

o b.t. 175-178°C (lit. [18] 176-178°C). 

1
H NMR (DMSO-d6): δ 4,01 (t, 2H,  J = 9,37 Hz,  =N–CH2–CH2–O), 4,46 (t, 

2H, J = 9,66 Hz, =N–CH2–CH2–O), 8,09 (d, 2H, J = 8,79 Hz, Har), 8,30 (d, 2H, 

J = 8,78 Hz, Har). 

 

4.5 N-fenyl-methylkarbamát 24 [20] 

1,0 g (11,0 mmol) anilinu byl rozpuštěn ve 22 ml 

sušeného chloroformu a k němu bylo přidáno 1,1 g (14,3 mmol) 

sušeného pyridinu. K roztoku bylo za stálého míchání a chlazení 

pod 12 °C během cca 1 h přikapáno 1,3 g (13,2 mmol) methyl-

chlorformiátu. Po zreagování veškeré výchozí látky (kontrola TLC, mobilní 

fáze hexan – ether 1:1), byla reakční směs nalita na 33 g drceného ledu. 

Organický podíl byl oddělen, protřepán vodou (3 x 22 ml), solankou 

(1 x 22 ml) a vysušen síranem hořečnatým. Po odfiltrování sušidla bylo 

rozpouštědlo odpařeno na vakuové rotační odparce. Bylo získáno 1,2 g (74 %) 

N-fenyl-methylkarbamátu 24 o b.t. 40-42°C  (lit. [20] 43-45°C). 

1
H NMR (CDCl3): δ 3,76 (m, 3H,‒O‒CH3), 7,05 (m, 1H, Har ), 7,28 (m, 2H, 

Har), 7,40 (d, 2H, J = 7,91 Hz, Har), 8,61 (s, 1H,‒NH). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

 

4.6 N-fenyl-ethylkarbamát 23 [20] 

3,0 g (32,0 mmol) anilinu byly rozpuštěny v 64 ml 

sušeného chloroformu a k němu bylo přidáno 3,2 g 

(42,0 mmol) sušeného pyridinu. K roztoku bylo za stálého 

míchání a chlazení pod 12 °C během cca 1 h přikapáno 4,2 g 

(38,4 mmol) ethyl-chlorformiátu. Po zreagování veškeré výchozí látky 

(kontrola TLC, mobilní fáze hexan – ether 1:1) byla reakční směs nalita na 

96 g drceného ledu. Organický podíl byl oddělen, protřepán vodou (3 x 64 ml), 

solankou (1 x 64 ml) a vysušen síranem hořečnatým. Po odfiltrování sušidla 

bylo rozpouštědlo odpařeno na vakuové rotační odparce. Bylo získáno 1,2 g 

(74 %) N-fenyl-ethylkarbamátu 23 o b.t. 40-42°C  (lit. [20] 43-45°C). 

1
H NMR (DMSO-d6): δ 1,21 (t, 3H, J = 9,08 Hz, ‒O‒CH2‒CH3), 4,01 (q, 2H, 

J = 7,03 Hz, J´ = 5,27 Hz, ‒O‒CH2‒CH3), 6,95 (t, 1H, J = 7,61 Hz , Har), 7,23 

(d, 2H,  J = 7,61 Hz, Har), 7,43 (d, 2H, J = 7,62 Hz, Har), 9,56 (s, 1H,‒NH). 

 

4.7 N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamát 25
 

0,5 g (3,1 mmol) 4-aminofenyl-2-oxazolinu 16 bylo 

rozpuštěno v 8 ml sušeného chloroformu a k němu bylo přidáno 

0,3 g (4,0 mmol) sušeného pyridinu. K roztoku bylo za stálého 

míchání a chlazení pod 12 °C během cca 1 h přikapáno 0,35 g 

(3,70 mmol) methyl-chlorformiátu. Po zreagování veškeré 

výchozí látky (kontrola TLC, mobilní fáze hexan – ether 1:1) byla reakční 

směs nalita na 9,3 g drceného ledu. Organický podíl byl oddělen, protřepán 

vodou (3 x 6 ml), solankou (1 x 6 ml) a vysušen síranem hořečnatým. Po 

odfiltrování sušidla bylo rozpouštědlo odpařeno na vakuové rotační odparce. 

Byl získán produkt ve formě nahnědlé olejovité hmoty 0,45 g (66 %).  

1
H NMR (DMSO-d6): δ 3,55 (s, 3H,‒O‒CH3), 3,90 (t, 2H, J = 9,38 Hz, =N–

CH2–CH2–O), 4,34 (t, 2H, J = 9,67 Hz, =N–CH2–CH2–O),  7,52 (d, 2H, 

J = 7,61 Hz , Har), 7,76 (d, 2H,  J = 8,79 Hz, Har), 9,93 (s, 1H, ‒NH). 

MS (ES) m/z [MH]
 + 

(221,08)
 
vypočteno pro C11H12N2O3H

+
 221,22. 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1 Navržené syntetické postupy 

Na základě prostudování odborné literatury jsem navrhl jeden 

z možných syntetických přístupů k přípravě N-[4-(oxazolin-2yl)fenyl]-

močoviny 9 a N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 1 vycházející 

z komerčně dostupného 4-aminobenzonitrilu. Výchozí nitril poskytuje reakcí 

s 2-aminoethanolem v přítomnosti chloridu zinečnatého 4-aminofenyl-2-

oxazolin 16 [21]. Ten by měl být reakcí s kyanatanem sodným v přítomnosti 

kyseliny octové převeden na N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]močovinu 9 [22]
 
a ta 

buď kondenzací s diethyl malonátem nebo s kyselinou malonovou na 

požadovanou N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturovou kyselinu 1 

(Schéma 7). [1]  

 

Schéma 7 
Navržená syntéza N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny vycházející 

z 4-aminobenzonitrilu 
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Uvedenou syntetickou cestu jsem ovšem nemohl využít, protože již 

4-aminofenyl-2-oxazolin 16 nebyl připraven v uspokojivém výtěžku, 

pouze 2 %. Proto jsem navrhl druhou variantu syntézy vycházející 

z 4-nitrobenzoové kyseliny. Ze Schématu 8 je patrno, že 4-nitrobenzoová 

kyselina je převedena reakcí s oxalyl-chloridem na její benzoyl-chlorid 17 a ten 

dále reakcí s 2-aminoethanolem  na příslušný 

N-(2-hydroxyethyl)-4-nitrobenzamid 18. Alkoholová skupina tohoto amidu 18 

je substituována chloridem thionylu a získaný 

N-(2-chlorethyl)-4-nitrobenzamid 19 je v přítomnosti báze (hydrid sodný) 

cyklizován  na 4-nitrofenyl-2-oxazolin 20. Nitroskupina je dále redukována 

vodíkem v přítomnosti palladia na 4-aminofenyl-2-oxazolin 16. Tímto již 

publikovaným postupem byl získán strukturně podobný chirální 

2-[(4S)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]anilin 21 [23] (Obr. 7). Další 

přeměna anilinu 16 na odpovídající močovinu 9 a její kondenzace na 

barbiturovou kyselinu 1 zůstává stejná jako v případě první navržené syntézy 

(Schéma 7). 
 
Postupnými syntetickými kroky jsem získal bez větších problémů 

4-aminofenyl-2-oxazolin 16. 

 

Obr. 7 

2-[(4S)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]anilin  
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5.2 Pokus o přípravu substituovaných močovin  

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]močovinu 9 jsem se nejdříve pokusil 

připravit reakcí 4-aminofenyl-2-oxazolinu 16 s kyanatanem sodným 

v přítomnosti kyseliny octové. Tato reakce však nebyla úspěšná a to i přes to, 

že byla vyzkoušena i na jiných podobných substrátech (Schéma 7)
 
[22]. 

Z reakční směsi se mi nepodařilo zpět izolovat ani výchozí látku. Proto jsem se 

pokusil tuto močovinu 9 připravit z reaktivnější N-nitrosomočoviny 

(Schéma 9)
 
[24]. I tato reakce však selhala, navíc v reakční směsi dle 

1
H NMR 

spekter nebyl přítomen ani produkt reakce, ani výchozí látka. Rovněž ve 

spektru nebyly pozorovány signály vodíků oxazolinového skeletu. K jeho 

destrukci dochází pravděpodobně vlivem vodného prostředí. Vzhledem ke 

stálosti oxazolinového seskupení a jeho využití jako chránící skupiny jsem tuto 

skutečnost nepředpokládal.  

 

 

Schéma 9 

Předpokládaná reakce anilinu 16 s N-nitrosomočovinou 

Proto jsem se rozhodl připravit požadovanou močovinu 9 v bezvodém 

prostředí. Obecně se jedná o dvoustupňovou syntézu vycházející z vhodného 

derivátu anilinu, který je reakcí s methyl- nebo ethyl-chlorformiátem převeden 

na N-substituovaný karbamát a získaný karbamát dále poskytuje reakcí 

s formamidem a methanolátem sodným v sušeném DMF odpovídající 

substituovanou močovinu. Aby nedocházelo k případnému znehodnocení 

několikastupňovou syntézou připraveného 4-aminofenyl-2-oxazolinu 16, 
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rozhodl jsem se vyzkoušet výše uvedený postup na modelové jednoduché látce 

– anilinu. V případě úspěchu lze tuto metodu použít i pro přípravu požadované 

močoviny 9. Tuto reakci jsem reprodukoval podle již známého syntetického 

postupu (Schéma 10). [20, 25] 

Modelovou N-fenylmočovinu 22 se mi z anilinu podle výše 

uvedeného postupu připravit podařilo. Z 
1
H NMR spektra reakční směsi je 

jasně prokazatelná, ale již jsem ji nedokázal izolovat. Proto jsem se rozhodl 

vyzkoušet ještě další syntetický přístup, do roztoku N-fenyl-ethylkarbamátu 23 

v bezvodém methanolu přivádět sušený plynný amoniak (Schéma 11). 

Amoniak jsem připravil reakcí chloridu amonného a hydroxidu sodného 

a sušený jsem jej pak zaváděl do reakční směsi (Obr. 8) [26]. Ani touto reakcí 

se mi nepodařilo N-fenylmočovinu 22 připravit, z reakční směsi jsem pouze 

izoloval výchozí karbamát 24.  

 

Schéma 10 

Syntéza modelové N-fenylmočoviny 22 s využitím formamidu a methanolátu sodného 

 

 

Schéma 11 

Syntéza modelové N-fenylmočoviny 22 s využitím plynného čpavku 
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Obr. 8 

Aparatura pro přípravu N-fenylmočoviny 22 

1 – bublačka (pneumatický uzávěr), 2 ‒ Dimrothův chladič, 3 – U trubice 

s hydroxidem sodným, 4 ‒ hadička s jehlou (přívod plynného NH3 do reakční směsi),  

5 ‒ trojhrdlá baňka s N-fenyl-ethylkarbamátem,  6 – míchačka,  7 – promývací baňka, 

8 ‒ varná baňka se směsí hydroxidu sodného a chloridu amonného, 9 ‒ teploměr, 

10 − Dimrothův chladič, 11 – stojan 
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Vzhledem k tomu, že modelové karbamáty 23 a 24 jsem úspěšně 

připravil, pokusil jsem připravit podle stejného postupu 

i N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamát 25 a to reakcí 

 4-aminofenyl-2-oxazolinu 16 s  methyl-chlorformiátem (Schéma 12) [20]. 

Tento karbamát 25 jsem také úspěšně připravil a jeho strukturu potvrdil 

1
H NMR spektrem a MS. Vzhledem k neúspěšným pokusům o přeměnu 

modelových karbamátů 23 a 24 na odpovídající močoviny a také z časových 

důvodů jsem se o přeměnu karbamátu 25 na 

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]močovinu 9 již nepokusil.   

 

Schéma 12 

Příprava N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamátu  

 

5.3 Shrnutí neúspěšných pokusů o přípravu substituovaných močovin 

Přítomnost intramolekulární vodíkové vazby v molekule 

N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]močoviny 7 je patrně důvodem k obtížnosti přípravy 

odpovídající N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 8 (Obr. 4, 5). 

V případě izomerní močoviny 9 nastávají komplikace již v kroku přípravy 

močoviny samotné. Anilin 16 je naopak velmi dobře rozpustný ve vodě 

a zřejmě právě vodné prostředí komplikuje přípravu močoviny 9, a to jak 

reakcí s kyanatanem sodným v přítomnosti kyseliny octové, tak i v případě 

reakce s N-nitrosomočovinou. Tato interakce s vodou jako rozpouštědlem je 

zřejmě natolik silná, že je obtížná i izolace tohoto výchozího anilinu 16 

z reakční směsi. Z 
1
H NMR spektra je viditelná destrukce oxazolinového 
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skeletu. Proto jsem se rozhodl další experimenty realizovat v bezvodém 

prostředí. Na modelové látce ‒ anilinu jsem ověřil možnost přípravy 

karbamátů 23, 24 a N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamát 25 jsem 

připravil jako novou látku a tu charakterizoval. Přeměna karbamátů 23 a 24 na 

močovinu 22 a příprava cílové močoviny 9 nebyla úspěšná. Tyto močoviny 

jsem nedokázal připravit ani jedním z výše uvedených postupů 

(Schéma 10, 11). Další experimenty by byly časově náročné, 

např. několikadenní zavádění plynného amoniaku do roztoků karbamátů 23 

nebo 24 [27]. Proto jsem se o další syntetické kroky pro přípravu močoviny 9 

a tím i o získání barbiturové kyseliny 1 již nepokoušel. 

 

Ačkoliv se předkládané výsledky jeví jako poměrně negativní, 

vycházejí z nich dva jednoznačně cenné fakty: 

1) Vzhledem k tomu, že přítomnost vody v reakční směsi 

znemožňuje získání močoviny 9 přímo z anilinu 16, je třeba veškeré reakce 

vedoucí k získání této močoviny provádět v bezvodém prostředí. V případě 

neúspěšné reakce je pak možná i izolace výchozího ve vodě vysoce 

rozpustného anilinu 16.  

2) Byl získán N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamát 25 jako 

nová a nepopsaná látka a rovněž byl úspěšně charakterizován. 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl pokus o přípravu 

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 1 jako modelové látky pro 

ověření syntetického přístupu k získání jejího izomeru 

N-[2-(oxazolin-2-yl)fenyl]barbiturové kyseliny 8. Pro její přípravu byly 

navrženy dvě několikastupňové syntézy. Látka nebyla připravena ani jedním 

z postupů. Byly připraveny modelové karbamáty 23 a 24 a také 

N-[4-(oxazolin-2-yl)fenyl]-methylkarbamát 25. Derivát 25 je nová nepopsaná 

látka, která byla charakterizována 
1
H NMR spektrem a MS. 

Možnosti přípravy močoviny 9 a barbiturových kyselin 8 a 1 budou 

ještě na základě těchto získaných výsledků zkoumány a ověřovány.   
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8. Seznam symbolů 

FAD  flavin adenin dinukleotid 

FMN  flavin mononukleotid 

M  molekulová hmotnost 

MS  hmotnostní spektrum 

NMR  nukleární magnetická rezonanční spektroskopie 

δ   chemický posun (v NMR spektru) 

J   spin – spinová interakční konstanta (v NMR spektru) 

m  multiplet (v NMR spektru) 

s   singlet (v NMR spektru) 

d   dublet (v NMR spektru) 

t   triplet (v NMR spektru) 

q   kvartet (v NMR spektru) 

DMSO-d6 dimethylsulfoxid deuterovaný 

CDCl3  deuterovaný chloroform 

TMEDA tetramethylethylendiamin 

   DMF  N,N-dimethyl-formamid 

 Pd2(dba)3 Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium 

HPLC high pressure liquid chromatography   

(vysokotlaká kapalinová chromatografie) 

THF  tetrahydrofuran 

 

 

  

 


