
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Pavla Herrmanna: Modulární syntéza 

steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla. 

 

Pro syntézu steroidního skeletu byla v minulosti vypracována řada syntetických 

přístupů. Přesto si předkládaná disertační práce klade ambiciózní cíl - vypracovat novou 

syntézu steroidního skeletu, založenou na opakovaném použití jednoho činidla. Tímto 

činidlem je Negishiho činidlo - komplex zirkonocenu s but-1-enem. 

Použitelnost navrženého postupu byla ověřena na reakci modelového dienu nesoucího 

methoxylovou skupinu v allylové poloze, který byl sledem reakcí zahrnující tvorbu 

zirkonacyklopentanu, -eliminaci methoxylové skupiny, transmetalaci s CuCl a kapling s 3,4-

dichlor-but-1-enem převeden na nový cyklický dien nesoucí atom chloru v allylové poloze. 

Po náhradě atomu chloru methoxy skupinou byl celý postup opakován s tím rozdílem, že pro 

závěrečný kapling byl použit allylbromid. Získaný dien byl pak podroben reakci s Negishiho 

činidlem v přítomnosti oxidu uhelnatého za vzniku cyklického ketonu. Tím byla prokázána 

možnost využít opakované cyklizace Negishiho činidlem s následující in situ allylací pro 

syntézu steroidního skeletu. 

Uvedený postup byl využit pro syntézu estra-1,3,5(10)-trienového skeletu vycházející 

z komerčně dostupného 2-jodbenzylakoholu. Požadovaný produkt byl získán v šesti krocích,  

přičemž uzavření kruhu B proběhlo s 98% diastereoselektivitou, spojení kruhů B a C bylo 

trans, stejné jako u přírodních steroidů, zatímco spojení kruhů C a D je cis, tedy nepřírodní. 

Zdařila se rovněž příprava 3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-16-onů, ačkoli keton s přírodní 

konfigurací vznikl ve výtěžku pouhých 11%. Flexibilita vypracované metodiky byla 

prokázána syntézou celé řady intermediátů pro syntézu estratrienů, kde ve všech případech 

docházelo k uzavření kruhu B s vynikající trans-diastereoselektivitou a většinou i ve 

vysokých výtěžcích. 

Byla uskutečněna i formální totální syntéza rac-estronu. Zde bylo třeba vyřešit 

problémy spojené s použitím 2,3-dichlorpropenu, kdy při použití Negishiho činidla docházelo 

ke konkurenční oxidativní adici vazby sp
2
C-Cl na zirkonium. Vzhledem k tomu, že 

karbolithiace použitá pro cyklizaci byla v tomto případě neúspěšná,  byl problém elegantně 

vyřešen využitím skutečnosti, že vazba C-F má malý sklon k oxidativní adici. Použití 3-chlor-

2-fluorpropenu místo 2,3-dichlorpropenu pak hladce vedlo k cíli. Získaný fluorovaný dien se 

však již nepodařilo pomocí Negishiho činidla cyklizovat. Syntézu se nakonec povedlo 

dokončit uzavřením pětičlenného cyklu metathesí katalyzovanou Grubbsovým katalyzátorem 

druhé generace. 



Byla studována i možnost uzavření steroidního B-cyklu katalytickým množstvím 

zirkonocendichloridu v nadbytku Grignardova činidla. Tento přístup byl úspěšný pouze při 

použití jednoduchého zirkonocendichloridu, zatímco pokusy o využití chirálních zirkonocenů 

selhaly, pravděpodobně ze sterických důvodů. Citlivost této reakce na sterické nároky 

použitého zirkonocenu byla následně prokázána studiem aktivity různě substituovaných 

zirkonocenů. Pokusy provést i následnou alkylaci katalyticky selhaly. 

 

Práce je napsaná velmi přehledně a je členěna, jak je zvykem u tohoto typu prací.  Z 

minima formálních pochybení některá uvádím: Schéma 1: Jedná se o mezomerii (↔), ne 

rovnováhu; Str. 14: Má být 2,5-dibromhexan ne 2,5-dibromheptan; Str. 22: Odstupující 

skupinou je tosylamid, ne tosyl; Schéma 57: Text uvádí použití allylbromidu, ve schématu je 

methallylchlorid; Str. 37: bylo by vhodné uvést použitý tlak CO; Obr. 3 na str. 43 není příliš 

čitelný. Větší přehlednosti uvedených schémat by prospělo uvedení výtěžků. V některých 

případech (například při určování struktury získaných látek) je práce až příliš stručná, což je 

zřejmě způsobeno tím, že předlohou disertační práce byly publikace, ve kterých byly autorovy 

výsledky publikovány. Uvedené nedostatky však v žádném případě nesnižují hodnotu 

předkládané práce. 

 

Námět do diskuse: Možnost provést nejenom cyklizaci B-kruhu steroidního kruhu, ale i 

následnou alkylaci katalyticky je velmi lákavá. Máte představu o tom, jak by se takový sled 

reakcí dal uskutečnit? (Jiný kov, rozpoštědlo, Grignardovo činidlo s menším sklonem k -

eliminaci, ... ?) 

 

Celkově lze konstatovat, že se Mgr. Pavel Herrmann vypořádal s tématem své 

disertační práce se ctí a ukázal, že je možno využít Negishiho činidlo k postupné výstavbě 

steroidního skeletu. Syntéza steroidů tímto způsobem je principiálně nová a i když výtěžky 

zatím nejsou ideální, představuje rychlý způsob, jak syntetizovat substituovaný steroidní 

skelet. Mgr. Pavel Herrmann prokázal schopnost samostatné vědecké práce a jeho disrtační 

práce je dílo vysoce nadprůměrné kvality. Disertační práci Mgr. Pavla Herrmanna proto 

doporučuji přijmout k obhajobě a dalšímu řízení k udělení vědecké hodnosti. 

 

V Praze 6. 5. 2008 

 

 

        Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 


