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1. Seznam použitých zkratek 

Boc tert-butyloxykarbonyl 

Boc2N4 di-tert-butyl [2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diyl]bis(karbamát), 

[(CH3)3COC(O)NHCH2]2C(CH2NH2)2 

Boc2O di-tert-butyl dikarbonát 

Boc3N4 tert-butyl (3-amino-2,2-bis{[(tert-butyloxykarbonyl)amino]methyl} 

propyl)karbamát, [(CH3)3COC(O)NHCH2]3C(CH2NH2) 

Boc4N4 di-tert-butyl (2,2-bis{[(methoxykarbonyl)amino]methyl}propan-1,3-

diyl)bis(karbamát), [(CH3)3COC(O)NHCH2]4C  

BocN(N3)3 tert-butyl [3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propyl]karbamát, 

[(CH3)3COC(O)NHCH2]C(CH2N3)3 

BocN4 tert-butyl [3-amino-2,2-bis(aminomethyl)propyl]karbamát, 

[(CH3)3COC(O)NHCH2]C(CH2NH2)3  

BPC (tert-butyl)-fenyl karbonát 

Cbz benzyloxykarbonyl 

Cbz2N4 dibenzyl [2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diyl]bis(karbamát), 

(C6H5CH2OC(O)NHCH2)2C(CH2NH2)2 

Cbz3N4 benzyl (3-amino-2,2-bis{[(benzyloxykarbonyl)amino]methyl} 

propyl)karbamát (C6H5CH2OC(O)NHCH2)3C(CH2NH2) 

Cbz-Cl benzyl chloroformiát 

CbzN(N3)3 benzyl [3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propyl]karbamát, 

(C6H5CH2OC(O)NHCH2)C(CH2N3)3 

CbzN4 benzyl [3-amino-2,2-bis(aminomethyl)propyl]karbamát, 

(C6H5CH2OC(O)NHCH2)C(CH2NH2)3 

DMAP 4-(dimethylamino)pyridin 

Et3N triethylamin 

N(N3)3 3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propan-1-amin, (NH2CH2)C(CH2N3)3 

(triviálně pentaerythritylmonoamin-triazid) 

N(N3)3·HCl 3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propan-1-amonium chlorid, 

[(NH3CH2)C(CH2N3)3] (triviálně hydrochlorid 

pentaerythritylmonoamin-triazidu) 
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N2(N3)2 2,2-bis(azidomethyl)propan-1,3-diamin, (NH2CH2)2C(CH2N3)2 

(triviálně pentaerythrityldiamin-diazid) 

N3(N3) 2-(aminomethyl)-2-(azidomethyl)propan-1,3-diamin, 

(NH2CH2)3C(CH2N3) (triviálně pentaerythrityltriamin-monoazid) 

PEA = N4 2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diamin, C(CH2NH2)4 (triviálně 

pentaerythrityltetraamin) 

PEA·4 HCl 2,2-bis(amoniomethyl)propan-1,3-diamonium tetrachlorid, 

[C(CH2NH3)4]Cl4 (triviálně tetrahydrochlorid 

pentaerythrityltetraaminu) 

PEAz = (N3)4 1,3-diazido-2,2-bis(azidomethyl)propan, C(CH2N3)4 (triviálně 

pentaerythrityltetraazid) 

PEBr 1,3-dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propan, C(CH2Br)4 (triviálně 

pentaerythrityltetrabromid) 

PEOH 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, C(CH2OH)4 (triviálně 

pentaerythritol) 

TFA trifluorooctová kyselina 

Tfa triflouoroacetyl 

Tfa2N4 [2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diyl]bis(2,2,2-trifluoroacetamid), 

[CF3C(O)NHCH2]2C(CH2NH2)2 

Tfa2O anhydrid kyseliny trifluoroctové 

TfaN(N3)3 [3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propyl]-2,2,2-trifluoroacetamid, 

[CF3C(O)NHCH2]C(CH2N3)3  

TfaN4 [3-amino-2,2-bis(aminomethyl)propyl]-2,2,2-trifluoroacetamid, 

[CF3C(O)NHCH2]C(CH2NH2)3 

TPP trifenylfosfin 

TPPO trifenylfosfinoxid 
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2. Úvod 

Pentaerythritylové jádro (tetramethylenmethan) se stále častěji využívá jako základ (spojka) 

větších molekulárních celků např. v supramolekulární chemii1, či v koordinační chemii2 na vytvoření 

spirocyklických molekul nebo v chemii sacharidů k vytváření glykodendrimerů3,4,5. V chemii léčiv lze 

pentaerythritylové jádro využít jako základní stavební blok k přípravě kontrastních látek pro MRI.6 

Komerčně dostupné sloučeniny pentaerythritylu, které se používají jako výchozí látky pro 

přípravu všech ostatních sloučenin s tímto jádrem, jsou pentaerythritol (systematicky 2,2-

bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol) a pentaerythrityltetrabromid (systematicky 1,3-dibrom-2,2-

bis(brommethyl)propan). Pentaerythrityltetraamin (triviálně také pentaerythrityltetramin, 

tetrakis(aminomethyl)methan, či systematicky 2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diamin) ale není 

komerčně dostupná látka a je nutno ji připravit. 

PEA reprezentuje nejmenší uhlíkatou (Mr=132,21) dokonale symetrickou (aminoskupiny 

směřují do vrcholu tetraedru) molekulu s 4 volně přístupnými aminoskupinami, kterou lze připravit i 

v pevném stavu. Díky těmto vlastnostem a z výše uvedeného ji lze považovat za zajímavou molekulární 

„spojku“. Pokud by navíc některá z aminoskupin byla chráněna, lze tak větší molekulární celky 

vzájemně kombinovat a připravit tak molekuly s kombinovanými vlastnostmi. 

NH2
NH2

NH2 NH2  

Látka byla poprvé syntetizována roku 1934 zahříváním PEBr v ethanolickém roztoku 

nasyceném čpavkem při 180–190 °C po dobu 10 hodin v uzavřené baňce s výtěžkem 35 %.7 Ač je látka 

známa takto dlouhou dobu, teprve od roku 2000 se objevují články, v nichž je zaznamenán určitý pokrok 

v její přípravě i využití.  

Vylepšením původního procesu přípravy PEA je možno ho připravit s výtěžkem až 57 % 

z pentaerythrityltetrachloridu, který  se jemně rozemletý nechá za tepla reagovat s amoniakem při vyšším 

tlaku.8 Produkt lze ze směsi získat vysrážením po přidání vodného roztoku kyseliny sírové v podobě 

bis(síranu) a nezreagované výchozí látka se vrací na začátek procesu. Volný PEA se následně získá 

rozpuštěním tohoto síranu v 40 % vodném roztoku hydroxidu draselného a amin se vytřepe do pyridinu. 

Lepší variantou s výtěžkem kolem 80 % je reakce PEBr se sodnou solí p-toluensulfonamidu při 

210 °C.2 Po roztavení výchozích látek se reakční směs míchá po dobu 8 hodin a následně se nechá za 

stálého míchání ochladit na 180 °C a poté už bez míchání až na laboratorní teplotu. Po úplném zchladnutí 

se přidá 70 % kyselina octová, čímž se reakční směs změní na bílou suspenzi a ta je několikrát promyta 

horkou vodou k odstranění bromidu sodného a nadbytečného p-toluensulfonamidu, čímž se získá směs 

tetra- a tritosylátu PEA. Detosylace se provádí vsypáváním práškovitého tetratosylátu PEA po malých 

Obrázek 1 – PEA = Pentaerythrityltetraamin (systematicky 

2,2-bis(aminomethyl)propan-1,3-diamin) 
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dávkách do koncentrované kyseliny sírové zahřívané na 160 °C a vzniklý bis(síran) PEA se zpracuje 

stejně, jak je uvedeno předchozím odstavci. 

Snazší příprava, ovšem s o něco menším výtěžkem v porovnání s předchozím případem, je 

syntéza tetrahydrochloridu PEA z PEOH.4 Ten se při laboratorní teplotě smísí s tosylchloridem 

v pyridinu a nechá se reagovat při laboratorní teplotě. Následně se tetratosylát PEOH nechá reagovat s 

azidem sodným v DMF při 100 °C, čímž vznikne PEAz, který lze trifenylfosfínem v dioxanovém 

roztoku v přítomnosti čpavku zredukovat na PEA. Ten se od nečistot a bočných produktů reakce přečistí 

vytřepáním mezi vodný roztok HCl (5 %) a dichlormethan. Z vodné fáze lze získat tetrahydrochlorid 

PEA v celkovém výtěžku 62 %. 

Pouze ve dvou krocích s velmi dobrým výtěžkem lze PEA připravit z PEBr reakcí s azidem 

sodným v bezvodém DMF při 80 °C, za vzniku PEAz (výtěžek 81 %) a následná hydrogenace PEAz 

v methanolu s 10 hm. % Pd/C probíhá s výtěžkem až 91 % (celkový výtěžek reakce je tedy cca 74 %).3 

Poslední nalezenou variantou přípravy PEA s poměrně nenáročnou cestou přípravy a vyšším 

výtěžkem je syntéza vycházející z PEBr. 9 V prvním kroku se PEBr opět převede pomocí azidu sodného 

v DMF na PEAz. Roztok v DMF se smísí s vodou a PEAz se vytřepe do etheru. Ve vodném dioxanu 

v přítomnosti čpavku se následně provede redukce tetraazidu na tetraamin pomocí trifenylfosfínu. PEA 

se následně vyčistí extrakcí z dichlormethanu do vodného roztoku HCl (5 %), z kterého se získá PEA·4 

HCl. Ten je možné na anexu převést zpět na volný tetraamin a celý reakční proces má výtěžek cca 75 %. 

Dílčím cílem bakalářské práce bylo zvolit jeden z výše uvedených postupů přípravy PEA, zjistit 

jeho reprodukovatelnost a v případě úspěchu se pokusit postup optimalizovat k vyšším výtěžkům. 

Hlavním cílem práce byla následná příprava selektivně, popř. ortogonálně, chráněného PEA. Z přehledu 

chránicích skupin10 pro aminoskupiny byla jako primární zvolena skupina t-butyloxykarbonylová 

(zkráceně Boc, která je stabilní v bazickém, částečně stabilní v mírně kyselém a silně bazickém a 

nestabilní v silně kyselém prostředí), která se odstraňuje v nepolárním prostředí s nízkým formálním 

pH. Jako druhá byla vybrána skupina benzyloxykarbonylová (zkráceně Cbz, která je stabilní v bazickém 

a slabě kyselém prostředí, částečně stabilní v silně kyselém i silně bazickém prostředí), která se 

odstraňuje hydrogenačně. Jako poslední byla použita skupina trifluoracetylová (zkráceně Tfa, která je 

stabilní v kyselém, částečně stabilní v mírně bazickém a nestabilní v silně bazickém prostředí), která se 

odstraňuje v polárním prostředí o vysokém pH. 

3. Experimentální část 

3.1. Popis použitých metod 

NMR 

NMR spektra byla změřena na spektrometru Varian VNMRS 300. Chemické posuny skupin 

jsou uvedeny v jednotkách ppm a vztaženy na použité standardy v deuterovaných rozpouštědlech 

(Tabulka 1). 19F NMR spektra byla měřena v inzertních kyvetách s inzertem obsahujícím 
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trifluorooctovou kyselinu, jejíž chemický posun je –78,50 ppm. V textu je u připravených látek 

v závorce uvedeno použité rozpouštědlo, chemické posuny v jednotkách ppm (1H jsou zaokrouhleny na 

dvě desetinná místa, 13C na jedno desetinné místo, 19F na dvě desetinná místa a interakční konstanty J 

jsou uvedeny v jednotkách Hz (vždy na 3 platné cifry)). Vždy byla měřena 13C{1H} NMR spektra. 

Rozpouštědlo (standard) Posun v 1H NMR δ (ppm) Posun v 13C NMR δ (ppm) 

D2O (t-BuOH) 1,24 30,3 

DMSO–d6 (DMSO) 2,50 39,5 

MeOH–d4 (MeOH) 3,31 49,2 

CDCl3 (CHCl3) 7,27 77,0 

MeCN–d3 (MeCN) 1,94 1,4 

MS 

Hmotnostní spektra byla změřena na přístroji Bruker ESQUIRE 3 000 metodou ESI („Electro 

Spray Ionization“) a s detektorem IT („Ion Trap“). Podle způsobu ionizace byla získána spektra pozitivní 

(+) a negativní (–). U výsledku analýzy je nejprve uvedena teoreticky vypočtená hmotnost látky a poté 

relevantní signály nalezené ve spektru. V závorkách jsou uvedeny vzorce částic, které odpovídají 

nalezeným signálům. 

RTG analýza 

Difrakční data byla získána RNDr. Ivanou Císařovou, CSc., na přístroji Enraf-Nonius 

KappaCCD, a strukturu vyřešil Doc. RNDr. Jan Kotek PhD.. 

TLC 

Tenkovrstvá chromatografie byla prováděna na destičkách TLC Silica Gel 60 F254 (Merck) se 

sorbentem SiO2 naneseném na hliníkové fólii (tyto destičky byly použity majoritně) a na destičkách 

TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral (Merck) se sorbentem Al2O3 naneseném na hliníkové fólii (tento 

typ je v textu označeno jako destičky z aluminy). Složení použitých mobilních fází je uvedeno v závorce. 

Vyvolané destičky TLC byly naskenovány do počítače a hodnoty Rf byly určeny z poměru pixelů 

v programu Malování a jsou uváděny na 2 desetinná místa. Detekce byla prováděna několika způsoby 

podle stanovované látky a je uvedena v závorce za hodnotou Rf. Detekce manganistanem byla provedena 

ponořením destičky do vodného roztoku KMnO4 (1 %hm.) stabilizovaného Na2CO3 (2 %hm.) a 

následným vymytím zbytků roztoku pod horkou vodou. Vzniklé hnědočerné skvrny odpovídaly 

zoxidavaným organickým látkám, v jejichž místě vznikl z manganistanu oxid manganičitý. Detekce 

ninhydrinem byla provedena nastříkáním roztoku ninhydrinu (100 mg ninhydrinu na 100 ml ethanolu) 

pomocí rozprašovače a následným pomalým vysušením destičky nad horkovzdušnou pistolí. Vzniklé 

žlutooranžové skvrny odpovídaly reakci ninhydrinu s NH2 skupinami, červené skvrny reakci s N3 

Tabulka 1 – Přehled rozpouštědel a v nich použitých standardů pro 1H a 13C NMR 
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skupinami. Červené skvrny od látek s N3 skupinami byly detekovatelné pouze při větších koncentracích 

těchto sloučenin na destičce TLC, proto byly vyvinuté destičky s nízkými koncentracemi azidosloučenin 

nejprve ponořeny do roztoku dioxanu obsahujícího TPP a HCl, kde došlo k redukci azidoskupin na 

aminoskupiny, u kterých je detekce na ninhydrin mnohem citlivější. Detekce pomocí UV záření byla 

prováděna UV lampou MINERALIGHT® LAMP nastavenou na vlnovou délku 254 nm. 

S pomocí destiček TLC byly nalezeny ideální mobilní soustavy k dělení mono- a dichráněného 

PEA, ve kterých je efekt tzv. chvostování na kyselém silikagelu minimální nebo nulový. Všechny tyto 

soustavy mají konstantní poměr THF:MeOH (2:1) a jejich polarita je následně laděna přídavkem 

amoniaku. Čím více se mobilní soustava odchyluje od tohoto ideálního poměru THF:MeOH, tím větší 

objem/počet frakcí je potřeba najímat při chromatografii na úplnou eluci dané látky. U trichráněného 

PEA a méně polárních látek už není potřeba přesytit kyselý silikagel pomocí NH3 a soustavy neobsahají 

vodu. 

Elementární analýza 

Elementární analýza byla provedena na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze na 

analyzátoru Perkin Elmer 2400. Hmotnostní procenta jsou uvedena na dvě desetinná místa. 

Sušení rozpouštědel 

Bezvodý DMF a DMSO byly připraveny destilací komerčně zakoupeného DMF a DMSO za 

sníženého tlaku s přídavkem P2O5. K snížení tlaku byla použita membránová pumpa, která snížila 

teplotu varu DMF na 70 °C a DMSO na 85 °C. Předestilovaný bezvodý DMF a DMSO byly dále 

skladovány v původních lahvích, do kterých bylo přidáno vyžíhané molekulární síto s póry o velikosti 

3 Å a zátka lahve byla zatažena parafilmem. 

Bezvodý MeOH a EtOH byly připraveny destilací komerčně zakoupeného MeOH a absolutního 

EtOH za atmosférického tlaku s hořčíkovými pilinami. Předestilovaný bezvodý MeOH a EtOH byly 

dále skladovány v původních lahvích, do kterých bylo přidáno vyžíhané molekulární síto s póry o 

velikosti 4 Å a zátka lahve byla zatažena parafilmem. 

Práce s ionexem 

Dowex 1 (100/200 mesh) je silný anex, který se uchovává v Cl– cyklu a byl používán v koloně 

(150 ml, r=1,5 cm, v= 25 cm). V Cl– cyklu v přítomnosti nadbytku iontů Cl–má anex citronově žlutou 

barvu a zaujímá zhruba čtvrtinu objemu kolony, při vymývání nadbytečného množství Cl– iontů objem 

anexu postupně narůstá a v neutralitě zaujímá objem zhruba tří pětin kolony a má bledě žlutou barvu. 

V OH– cyklu v přítomnosti nadbytku iontů OH–má anex hnědooranžovou barvu a zaujímá zhruba 

čtvrtinu objemu kolony, při vymývání nadbytečného množství iontů OH–objem anexu postupně narůstá 

a v neutralitě zaujímá objem zhruba tří pětin kolony a má oranžovohnědou barvu. Převod z Cl– do OH– 

cyklu byl proveden prolitím kolony vodným roztokem NaOH (300 ml, 10 %hm.) a následným 
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vymýváním kolony destilovanou vodou (cca 400 ml) do neutrální reakce pH indikátorového papírku. 

Pro převod anexu zpět do Cl– cyklu byla kolona prolita směsí koncentrované HCl a destilované vody 

(1:1, 200 ml) a následným vymýváním kolony destilovanou vodou (cca 300 ml) do neutrální reakce pH 

indikátorového papírku. 

Chromatografie 

Chromatografie byly prováděny na silikagelu. Silikagelový sloupec byl v koloně připraven 

nasypáním silikagelového prášku do zhruba 2/3 výšky kolony k odhadnutí potřebného množství, 

následně byl prášek v kádince rozmíchán v připravené mobilní fázi a nalit na kolonu. Po odpuštění 

přebytečné mobilní fáze byla kolona co nejvíce zkompaktněna sklepáním suspenze v mobilní fázi 

k získání co nejlepší dělící schopnosti sloupce. Vzorek byl po nanesení na sloupec vždy zapuštěn do 

jeho povrchu, ten byl následně překryt malým smotkem vaty k zabránění víření sloupce a na sloupec 

byla nalita mobilní fáze, čímž začala eluce. 

Chromatografie mono- a dichráněného PEA byly prováděny v mobilních soustavách s obsahem 

amoniaku (směs THF, MeOH a koncentrovaného vodného NH3), jelikož bylo zapotřebí vysytit kyselost 

silikagelu a umožnit tak látkám průchod sloupcem. Tyto mobilní soustavy je nutno připravovat vždy 

těsně před chromatografií, jelikož amoniak z této směsi postupně vytěkává a snižuje se tak jeho obsah 

v mobilní fázi, čímž se postupně stává fáze nepolárnější a zhoršuje se její dělící schopnost. U špatně 

sklepaného sloupce může navíc unikající amoniak vytvářet ve sloupci bubliny a tím ho „trhat“, což 

velmi zhoršuje dělící účinnost sloupce. Kolonu je proto nutno opravdu velmi dobře sklepat. 

Na urychlení chromatografií a snížení množství potřebných rozpouštědel při dělení látek 

s rozdílem Rf blízkému nebo rovnému jedné v dané mobilní soustavě byl použit tzv. krátký silikagelový 

sloupec. Byl používán v koloně (150 ml, r=1,5 cm, v= 24 cm) a silikagelový sloupec v koloně zaujímal 

výšku přibližně 5 cm. Krátký sloupec byl využit k dělení směsí látek s výraznější odlišnou polaritou, 

kdy nepolární látka protekla sloupcem s čelem eluátu a polární byla zachycena na povrchu sloupce. 

Následně byla polární látka z povrchu sloupce vymyta polárnější mobilní soustavou (nejlépe takovou, 

kde bylo její Rf blízké jedné) a látky tak byly kvantitativně odděleny od sebe. 
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3.2. Syntéza pentaerythrityltetraaminu 

Syntézu PEA podle literatury 3, 7 shrnuje Schéma 1:  

Br Br

Br Br

N3
N3

N3 N3

NH2
NH2

NH2 NH2

NH3

+ NH3

+

NH3

+
NH3

+

NaN3

DMF, 100°C

99 %

1. PPh3 + NH3

H2O/dioxan

Pd/C, EtOH

tlak H2

75 %

anex OH-/Cl-

kvantitativně

2. HCl aq.

81 %

1. PPh3 + NH3

H2O/dioxan

2. toluen/H2O

kvantitativně

4 Cl
-

 

Příprava pentaerythrityltetraazidu 

PEBr (11,63 g, 0,03 mol) se rozpustil v bezvodého DMF (cca 50 ml) a roztok se smísil s dobře 

míchanou suspenzí azidu sodného (23,6 g, 0,36 mol) v bezvodém DMF (250 ml). Suspenze se na olejové 

lázni zahřívala na teplotu 100–110 °C po dobu 20 h. Vzniklá suspenze v DMF byla následně nalita do 

destilované vody (1,2 dm3) a roztok byl extrahován diethyletherem (Et2O). Vodný roztok byl rozdělen 

na poloviny a každých 750 ml roztoku bylo vytřepáno Et2O (3x200 ml). Všechny organické extrakty 

byly spojeny a spojené extrakty byly odpařeny na odparce na minimální objem (cca 20 ml). K odstranění 

zbytků vody a DMF byl zahuštěný roztok nalit na krátký sloupec bezvodého Na2SO4 (cca 5 cm) a 

silikagelu v Et2O v jedné koloně (spodní sloupec tvořil Na2SO4 a nad ním byl sloupec silikagelu). Po 

zapuštění do sloupce byl PEAz eluován Et2O (150 ml). Roztok byl na odparce odpařen do stavu 

viskózního oleje, ze kterého po několika minutách začal pozvolna krystalovat PEAz. 

Výtěžek reakce byl určen porovnáním 1H NMR signálů CH2 skupin PEAz a PEBr v získaném 

PEAz a konverze proběhla z 99 %. Hmotnostní výtěžek reakce není možné určit, jelikož z viskózního 

oleje nelze Et2O odpařit úplně a odpaření látky do sucha není vhodné ani z důvodu bezpečnosti. 

Charakterizace PEBr: 

1H NMR (CDCl3): 3,58 (s, 8H, CH2) 

13C NMR (CDCl3): 34,4 (s, CH2), 43,0 (s, Cq) 

Charakterizace PEAz: 

1H NMR (CDCl3): 3,34 (s, 8H, CH2) 

13C NMR (CDCl3): 51,4 (s, CH2), 43,8 (s, Cq) 

Schéma 1 – Reakční schéma vybraných příprav pentaerythrityltetraaminu 
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Hydrogenace pentaerythrityltetraazidu 

K ověření, zda hydrogenace skutečně probíhá, byla reakce nejprve vyzkoušena v malé vialce 

s ethanolovým  roztokem PEAz (cca 1 ml), do které bylo přidáno 10 % Pd na hmotnost PEAz ve formě 

10 %hm. Pd/C a přes uzávěr se septem zataženým parafilmem byl natlakován vodík. Kromě 

hydrogenace vodíkem byla vyzkoušena i hydrogenace pomocí mravenčanu amonného. Vialka 

s několika krystalky mravenčanu amonného obsahovala také ethanolový roztok PEAz (cca 1 ml) a Pd/C. 

V obou vialkách byla malá míchadla a přes noc byly míchány na olejové lázni při 55 °C. Podle výsledku 

1H NMR analýzy hydrogenace mravenčanem amonným neprobíhá, zatímco pomocí vodíku k určité 

konverzi látky došlo. 

Do roztoku PEAz (7,00 g, 0,03 mol) v Et2O (cca 200 ml) bylo přidáno 200 ml ethanolu (EtOH). 

Na vakuové odparce byl Et2O díky větší tenzi par a nižšímu bodu varu přednostně odpařen. PEAz tak 

byl převeden z Et2O do EtOH a následně naředěn na objem 500 ml. K hydrogenovanému objemu 

(minimálně 50 ml roztoku PEAz) bylo přidáno 10 % Pd na hmotnost PEAz ve formě 10 % Pd/C. 

Hydrogenace byla provedena při 55 °C v mírném přetlaku H2 z hydrogenačního balónku. Reakce byla 

sledována 1H NMR a složení reakční směsi se po 5 dnech přestalo měnit. Podle 1H NMR analýzy 

proběhla konverze z cca 75–80 % a za zvolených podmínek dále neprobíhala. 

Charakterizace PEA: 

1H NMR (DMSO–d6): 2,35 (s, CH2NH2) 

13C NMR (DMSO–d6): 42,8 (s, CH2NH2), 43,0 (s, Cq) 

Redukce pentaerythrityltetraazidu pomocí trifenylfosfinu 

Na odparce se převedl PEAz (7,00 g, 0,03 mol) v Et2O (cca 200 ml) do dioxanu (cca 200 ml). 

Roztok byl přídavkem dalšího dioxanu naředěn zhruba na 1 dm3 a při dobrém míchání roztoku byl naráz 

přidán TPP (39,3 g, 0,15 mol, 5 ekv.). Po rozpuštění veškeré látky byl k směsi přilit NH3 v H2O (konc. 

NH3:H2O = 2:1, 120 ml) a reakce se nechala běžet přes noc. Poté byla celá reakční směs odpařena do 

sucha a odparek rozpuštěn v dichlormethanu (300 ml). Roztok byl vytřepán vodnou HCl (5x100 ml 

2,5 M, tj. cca 10 %hm.). Vodné extrakty byly spojeny a na odparce zahuštěny na objem cca 100 ml. 

Tento roztok byl extrahován dichlormethanem (3x50 ml). Vodná fáze byla odpuštěna do 250 ml baňky 

a k roztoku byla přilita konc. HCl (35 %hm. vodný roztok, cca 20 ml), čímž došlo k vysrážení PEA·4 

HCl. Suspenze byla ponechána přes noc v lednici a další den byla vysrážená látka zfiltrována na fritě 

S4, promyta konc. HCl (3x10 ml), směsí konc. HCl a EtOH (3x10 ml, směs 1:1) a nakonec Et2O (3x10 

ml) a sušení bylo provedeno prosáváním vzduchu po dobu 20 min (první frakce, 5,92 g, 71 %). Matečný 

roztok byl odpařen na odparce, odparek rozpuštěn v co nejmenším množství vody (cca 20 ml) a byla 

k němu přilita konc. HCl (5 ml) a EtOH (5 ml). Suspenze byla po několika hodinách v lednici zpracována 

stejným způsobem jako první frakce a tímto se získala druhá frakce (0,85 g, 10 %). Celkový výtěžek 

extrakce byl 6,77 g (81 %) PEA·4 HCl z teoretických 8,34 g. 
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Charakterizace PEA·4 HCl: 

1H NMR (D2O): 3,45 (s, CH2NH3
+) 

13C NMR (D2O): 39,8 (s, CH2NH3
+), 39,2 (s, Cq) 

Elementární analýza: Vypočteno pro C5H16N4·4 HCl (Mr=278,05) (%): C 21,60, H 7,25, N 20,15. 

Nalezeno (%): C 21,95, H 7,14, N 19,86. 

Převedení tetrahydrochloridu pentaerythrityltetraaminu na 

pentaerythrityltetraamin 

PEA·4 HCl se na PEA převede pomocí silného anexu, Dowexu 1 (100/200 mesh). Po převedení 

anexu do OH– cyklu a vymytí zbytkového hydroxidu z kolony se na kolonu aplikoval roztok PEA·4 HCl 

(6,77 g, 0,024 mol) v minimu destilované vody (cca 150 ml) a látka se nechala zapustit do kolony. PEA 

byla vyeluována destilovanou vodou mezi 150–250 ml (druhý objem kolony). Na odparce byl roztok 

odpařen při 50–55 °C v lázni za vzniku průhledného, řídkého oleje. 

Charakterizace PEA: 

1H NMR (D2O): 2,61 (s, CH2NH2) 

13C NMR (D2O): 41,9 (s, CH2NH2), 42,2 (s, Cq) 

TLC: EtOH:NH3 (1:1) Rf= 0,54 (ninhydrin); MeOH:NH3 (1:1) Rf= 0,62 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 

(2:1:1), Rf= 0,13 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (3:1:2), Rf= 0,13 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 

(5:3:1), Rf= 0,00 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (6:5:2), Rf= 0,03 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 

(6:3:2), Rf= 0,03 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf= 0 (ninhydrin) 

Další možnosti získání pentaerythrityltetraaminu z reakční směsi po redukci 

pentaerythrityltetraazidu trifenylfosfínem 

Redukce PEAz (7,00 g, 0,03 mol) pomocí TPP se provede podle postupu popsaného v odstavci 

výše. Po proběhnutí reakce byla reakční směs na odparce zahuštěna na objem cca 50 ml při 55 °C v lázni, 

roztok byl nalit do destilované vody (200 ml), čímž došlo k vysrážení majoritní části TPP a TPPO. 

Roztok byl ponechán v lednici (1 hod) a následně byl na fritě S4 zfiltrován a filtrát byl na odparce 

odpařen při 55 °C v lázni na průhledný viskózní olej. Ten byl rozpuštěn v toluenu (40 ml) a roztok byl 

extrahován destilovanou vodou (5x30 ml). Vodné frakce byly spojeny a odpařeny na velmi lehce 

nažloutlý viskózní olej. Výtěžek extrakce nelze úplně přesně určit, jelikož se olej nepodařilo dokonale 

na odparce vysušit a po zvážení má olej větší hmotnost, než odpovídá teoretické hmotnosti vzniklého 

PEA. Charakterizace látky pomocí 1H i 13C NMR spekter je identická s PEA připraveným přes 

hydrochlorid klasickým způsobem, a jelikož byly použity neztrátové postupy separace (1H i 13C NMR i 

TLC toluenové frakce bylo na přítomnost PEA negativní), lze říci, že je tento postup přípravy PEA 

kvantitativní. 
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3.3. Chránění pentaerythrityltetraaminu pomocí t-Boc 

Reakce pentaerythrityltetraaminu s di-tert-butyl dikarbonátem 

NH2
NH2

NH2 NH2

NH NH

NH NH

O

O

O

O

O

O

O

O

t-Bu

t-Bu t-Bu

t-Bu

1 ekv. Boc2O

t-BuOH/H2O/dioxan

DMSO

PEA = N4

Boc4N4  

PEA (1,2 g, 9,1 mmol) byl rozpuštěn ve směsi t-BuOH a destilované vody (1:1, 30 ml) a baňka 

s roztokem se ponechala míchat za laboratorní teploty na magnetické míchačce. Boc2O (2 g, 9,1 mmol, 

1 mol. ekv.) byl rozpuštěn v dioxanu (40 ml), roztok byl přelit do přikapávačky a pomalu (cca 2 hodiny) 

byl přikapáván do roztoku PEA. Po dokapání se reakce nechala běžet přes noc. Další den byla vzniklá 

suspenze odpařena do sucha a k odparku byl nalit 2 M roztok NaOH (15 ml) a tolik CH2Cl2 (cca 10 ml), 

až se veškerá látka rozpustila. V děličce byly obě fáze důkladně protřepány, organická fáze byla 

odpuštěna a vodný roztok NaOH byl extrahován CH2Cl2 (3x15 ml). Organické fáze byly spojeny, 

vysušeny bezvodým Na2SO4, zfiltrovány a na odparce odpařeny do sucha za vzniku bílého prášku, který 

podle 1H a 13C NMR a MS charakterizace odpovídá Boc4N4 (výtěžek ani konverze PEA nebyly přesně 

určeny, podle 1H NMR byla čistota látky 78 % a chromatografie k přečištění provedena nebyla). 

PEA (1,69 g, 12,8 mmol) bylo rozpuštěno v bezvodém DMSO (30 ml) a baňka s roztokem se 

ponechala míchat za laboratorní teploty na magnetické míchačce. Boc2O (2,89 g, 13,24 mmol) byl 

rozpuštěn v bezvodém DMSO (50 ml), roztok byl přelit do přikapávačky a velmi pomalu (cca 5 hodin) 

byl přikapáván do roztoku PEA. Po dokapání se reakce nechala běžet přes noc. Další den byla vzniklá 

bílá suspenze nalita do děličky (1000 ml), byl přilit CH2Cl2 (320 ml) a tato směs byla vytřepána 

destilovanou vodou (3x250 ml). Organická fáze byla odpařena na odparce a získal se nažloutlý olej, 

který podle 1H NMR a 13C NMR obsahoval Boc4N4 a stále značné množství DMSO, a proto u tohoto 

vzorku nemohl být určen výtěžek.  

Charakterizace Boc4N4: 

Analýza pomocí NMR i MS analýza obou vzorků poskytla totožná spektra: 

1H NMR (CDCl3): 1,46 (s, 36H, CH3); 2,74 (d, 8H, 3JHH=6,64 Hz, CH2NH); 6,23 (bs, 4H, 

CH2NHC(O)O) 

13C NMR (CDCl3): 28,4 (s, CH3); 39,4 (s, Cq); 45,4 (s, CH2NH); 79,4 (s, OC(CH3)3); 157,6 (s, 

NHC(O)O) 

Schéma 2 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s Boc2O při laboratorní teplotě 
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MS(–): vypočteno 532,7 Boc4N4, nalezeno 567,1 (Boc4N4+35Cl)–, 569,1 (Boc4N4+37Cl)– 

MS(+): 533,3 (Boc4N4+H) +; 555,4 (Boc4N4+Na) +; 571,3 (Boc4N4+K) + 

Reakce pentaerythrityltetraaminu s (t-butyl)-fenyl karbonátem

NH2
NH2

NH2 NH2

1,8 ekv. BPC

EtOH, lab. t.

NH2
NH

NH2 NH2

O

O

t-Bu

NH2

NHNH

NH2
O

O

t-Bu

O

O

t-Bu+

PEA, N4 BocN4 Boc2N4  

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v absolutním EtOH (20 ml) a injekční stříkačkou byl 

naráz přidán BPC (0,265 g, 1,364 mmol, 1,8 ekv.). Reakční směs se na magnetické míchačce nechala 

míchat přes noc při laboratorní teplotě. Další den byla reakční směs odpařena do sucha, rozpuštěna 

v mobilní fázi o složení THF:MeOH:vodný NH3 (10:5:1) (cca 7 ml) a byla chromatografována na 

jednotlivé frakce (rozměry kolony r=1,5 cm, v= 25 cm, výška sloupce 16 cm). Po vyeluování odpadní 

frakce a frakce Boc2N4 (cca 400 ml) byla na sloupec použita směs rozpouštědel složení 

THF:MeOH:vodný NH3 (2:1:1, cca 200 ml). Získané frakce BocN4 a Boc2N4 byly odpařeny na odparce 

do sucha za vzniku bílých pevných látek. Byl získán BocN4 (0,07 g, směs látek, viz diskuze) a Boc2N4 

(0,15 g, podle TLC, 1H a 13C NMR čistá látka). 

Charakterizace BocN4: (majoritní složka směsi, podle 1H NMR 50–95 %) 

1H NMR (CD3OD): 1,45 (s, 9H, CCH3); 2,62 (s, 6H, CCH2NH2); 3,00 (s, 2H, CCH2NH) 

13C NMR (CD3OD): 28,7 (s, CCH3); 41,0 (s, CCH2NH2); 41,3 (s, Cq); 43,7 (s, CCH2NH); 81,4 (s, 

OC(CH3)3); 160,0 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 232,3 BocN4, nalezeno 233,1 (BocN4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf=0,79 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (3:1:2), Rf=0,80 (ninhydrin); 

THF:MeOH:NH3 (5:3:1), Rf=0,18 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (6:5:2), Rf=0,40 (ninhydrin); 

THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,46 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf=0,05 (ninhydrin); 

CHCl3:MeOH (1:4), Rf=0 (ninhydrin); 

Charakterizace Boc2N4: 

1H NMR (CD3OD): 1,44 (s, 18H, CH3); 2,38 (s, 4H, CH2NH2); 2,90 (s, 4H, CH2NH) 

13C NMR (CD3OD): 29,0 (s, CH3); 41,0 (s, CH2NH2); 42,5 (s, Cq); 45,9 (s, CH2NH); 80,2 (s, 

OC(CH3)3); 159,0 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 332,4 Boc2N4, nalezeno 333,2 (Boc2N4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf=0,93 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (3:1:2), Rf=0,92 (ninhydrin); 

THF:MeOH:NH3 (5:3:1), Rf=0,74 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (6:5:2), Rf=0,80 (ninhydrin); 

Schéma 3 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s (t-butyl)-fenyl karbonátem při laboratorní teplotě 
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THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,84 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf=0,53 (ninhydrin); 

CHCl3:MeOH (1:4), Rf=0,12 (ninhydrin); CHCl3:MeOH (1:1), Rf=0,05 (ninhydrin) 

NH2
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NH2 NH2
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NHNH
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O
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O

O
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O
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NH2
NH2
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O

O

t-BuO

O

t-Bu

+

Boc2N4
 

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v absolutní EtOH (20 ml), baňka se umístila na 

olejovou lázeň, opatřila vzdušným chladičem a za stálého míchání nechala vyhřát na teplotu 80 °C. 

Jakmile začal EtOH z chladiče zkapávat zpět do baňky, byl do roztoku injekční stříkačkou jednorázově 

přidán BPC (0,442 g, 2,27 mmol, 3 mol. ekv.). Baňka byla míchána při 80 °C v lázni přes noc. Další 

den byl na odparce EtOH odpařen na co nejmenší objem a odparek byl rozpuštěn v mobilní fázi o složení 

hexan:EtOAc (1:1) (cca 4 ml). Směs látek byla chromatografována na krátkém silikagelovém sloupci. 

Sloupec byl nejprve promyt směsí hexan:EtOAc (1:1, 150 ml), čímž došlo k vyeluování fenolu a 

nezreagovaného BPC, poté byla na sloupec použita směs rozpouštědel CHCl3:MeOH (1:1, 150 ml) a 

byla získána frakce Boc3N4 a nakonec byla na sloupec použita směs rozpouštědel THF:MeOH:vodný 

NH3 (10:5:1, 150 ml) a byla získána frakce Boc2N4. Frakce obsahující čistý Boc3N4 a Boc2N4 byly 

odpařeny na odparce do sucha za vzniku bílých pevných látek. Výtěžek Boc2N4 (0,15 g, 0,455 mol, 60 

% výchozího PEA) a Boc3N4 (0,13 g, 0,303 mol, 40 % výchozího PEA). 

Charakterizace Boc3N4: 

1H NMR (CD3OD): 1,45 (s, 27H, CH3); 2,31 (s, 2H, CH2NH2); 2,85 (s, 6H, CH2NH) 

13C NMR (CD3OD): 28,6 (s, CH3); 40,7 (s, Cq); 40,8 (s, CH2NH2); 45,8 (s, CH2NH); 81,1 (s, 

OC(CH3)3); 159,6 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 432,6 Boc3N4, nalezeno 432,9 (Boc3N4 + H+) 

TLC: hexan:EtOAc (1:1), Rf=0,06 (ninhydrin); hexan:EtOAc (1:5), Rf=0,12 (ninhydrin); 

CHCl3:MeOH (1:1), Rf=0,22 (ninhydrin); CHCl3:MeOH (1:4), Rf=0,38 (ninhydrin); 

Schéma 4 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s (t-butyl)-fenyl karbonátem při 80 °C 
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3.4. Chránění pentaerythrityltetraaminu pomocí Cbz 

NH2
NH2

NH2 NH2

NH2

NH
NH

NH2

O

O

Bn O

O

Bn

+

PEA = N4

Cbz2N4CbzN4

NH2

NHNH2

NH2
O

O

Bn

1.8 ekv. Cbz-Cl

DMSO, lab.t.

EtOH/NH3, lab. t.

 

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v bezvodém DMSO (20 ml) a injekční stříkačkou byl 

naráz přidán Cbz-Cl (0,233 g, 1,36 mmol, 1,8 ekv.). Reakční směs se na magnetické míchačce nechala 

míchat přes noc při laboratorní teplotě. Další den byl DMSO odpařen na olejové pumpě za vzniku 

viskózního oleje, který byl rozpuštěn v mobilní fázi o složení THF:MeOH:konc. NH3 (12:6:1) (cca 7 ml) 

a směs látek byla v koloně (r=1,5 cm, v=25 cm) chromatografována na silikagelovém sloupci (v=16 cm). 

Po vyeluování odpadní frakce a frakce obsahující Cbz2N4 (cca 400 ml) byla na sloupec použita směs 

rozpouštědel o složení THF:MeOH:NH3 (2:1:1) (cca 200 ml) k eluci CbzN4. Frakce s CbzN4 a Cbz2N4 

byly odpařeny na odparce do sucha za vzniku bílých pevných látek. Byl získán CbzN4 (0,05 g, 

0,188 mmol, 25% výchozího PEA) a Cbz2N4 (0,22 g, 0,550 mol, 73 % výchozího PEA). 

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v absolutním EtOH (20 ml) a injekční stříkačkou byl 

za dobrého míchání do roztoku naráz přidán Cbz-Cl (0,233 g, 1,364 mmol, 1,8 ekv.). Ihned po jeho 

přidání došlo ke vzniku sraženiny hydrochloridu PEA. Ten byl rozpuštěn přidáním minimálního 

množství roztoku koncentrovaného vodného NH3 (cca 0,3 ml) a cca 1 min po přidání NH3 došlo ke 

vzniku sraženiny NH4Cl. Suspenze se na magnetické míchačce nechala míchat přes noc při laboratorní 

teplotě. Další den byla reakční směs odpařena do sucha, rozpuštěna v mobilní fázi o složení 

THF:MeOH:konc. NH3 (12:6:1) (cca 7 ml) a směs látek byla v koloně (r=1,5 cm, v=25 cm) 

chromatografována na silikagelovém sloupci (v=16 cm). Po vyeluování odpadní frakce a frakce 

obsahující Cbz2N4 (cca 400 ml) byla na sloupec použita směs rozpouštědel o složení THF:MeOH:NH3 

(2:1:1) (cca 200 ml) k vyeluování CbzN4. Frakce s CbzN4 a Cbz2N4 byly odpařeny na odparce do sucha 

za vzniku bílých pevných látek. Byl získán CbzN4 (0,05 g, 0,19 mmol, 25 % výchozího PEA) a Cbz2N4 

(0,17 g, 0,43 mol, 56 % výchozího PEA). 

Charakterizace CbzN4: 

1H NMR (CD3OD): 2,81 (s, 6H, CH2NH2); 3,19 (s, 2H, CH2NH); 5,05 (s, 2H, OCH2C6H5); 7,20–7,40 

(5H, aryl H) 

13C NMR (CD3OD): 41,6 (s, CH2NH); 41,8 (s, Cq); 44,5 (s, CH2NH2); 68,2 (s, OCH2C6H5); 129,1, 

129,4, 129,7, 137,8 (4 s, aryl C), 160,0 (s, NHC(O)O) 

Schéma 5 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s benzyl chloroformiátem při laboratorní teplotě 

v dimethylsulfoxidu a ethanolu s čpavkem jako bází 
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MS(+):vypočteno 266,3 CbzN4, nalezeno 266,9 (CbzN4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf=0,69 (ninhydrin, UV); THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,55 (ninhydrin, 

UV); THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf=0,08 (ninhydrin, UV); CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0,03 

(ninhydrin, UV) 

Charakterizace Cbz2N4: 

1H NMR (CD3OD): 2,83 (s, 4H, CH2NH2); 3,15 (s, 4H, CH2NH); 5,08 (s, 4H, OCH2C6H5); 7,20–7,40 

(10H, aryl H) 

13C NMR (CD3OD): 41,7 (s, Cq); 43,2 (s, CH2NH2);43,3 (s, CH2NH); 68,2 (s, OCH2C6H5); 128,9, 

129,2, 129,6, 137,7 (4 s, aryl C), 160,0 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 400,5 Cbz2N4, nalezeno 400,9 (Cbz2N4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf= 0,91 (ninhydrin, UV); THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,81 (ninhydrin, 

UV); THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf= 0,80 (ninhydrin, UV); CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0,13 

(ninhydrin, UV) 
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O
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O

O
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NH2

NH

NH2

NH2

O
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+ +

Cbz2N4
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2,1 ekv. Cbz-Cl

EtOH/NH3 lab. t.

 

PEA (0,35 g, 2,65 mmol) byl rozpuštěn v absolutním EtOH (35 ml) a injekční stříkačkou byl za 

stálého míchání do roztoku naráz přidán Cbz-Cl (0,95 g, 5,57 mmol, 2,1 ekv.). Ihned po jeho přidání 

došlo ke vzniku sraženiny hydrochloridu PEA. Ten byl rozpuštěn přidáním minimálního množství 

roztoku koncentrovaného vodného NH3 (cca 1,5 ml) a cca 1 min po přidání NH3 došlo ke vzniku 

sraženiny NH4Cl. Suspenze se nechala na magnetické míchačce míchat přes noc při laboratorní teplotě. 

Další den byla reakční směs odpařena do sucha, rozpuštěna v mobilní fázi o složení hexan:EtOAc (1:1) 

(cca 7 ml) a směs látek byla v koloně (r=1,5 cm, v=25 cm) chromatografována na silikagelovém sloupci 

(v=16 cm). Sloupec byl promyt směsí hexan:EtOAc (1:1, 150 ml), čímž byla vyeluována odpadní frakce 

a na sloupec byla následně použita směs rozpouštědel CHCl3:MeOH (1:2, 150 ml) a byla získána frakce 

Cbz3N4. Na sloupec byla dále použita směs rozpouštědel THF:MeOH:vodný NH3 (12:6:1, 150 ml) 

k vyeluování Cbz2N4 a nakonec směs THF:MeOH:vodný NH3 (2:1:1, 150 ml) k vyeluování CbzN4. 

Schéma 6 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s benzyl chloroformiátem při laboratorní teplotě 

v přítomnosti NH3 jako báze 
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Frakce obsahující čisté Cbz3N4, Cbz2N4 a CbzN4 byly odpařeny na odparce do sucha za vzniku bílých 

pevných látek. Byly získány Cbz3N4 (0,50 g, 0,94 mmol, 35 % mol. výchozího PEA), Cbz2N4 (0,30 g, 

0,75 mmol, 28 % mol. výchozího PEA) a CbzN4 (0,25 g, 0,93 mmol, 35 % mol. výchozího PEA),. 

Charakterizace Cbz3N4: 

1H NMR (CD3OD): 2,36 (s, 2H, CH2NH2); 2,96 (s, 6H, CH2NH); 5,10 (s, 6H, OCH2C6H5); 7,25-7,45 

(15H, aryl H) 

13C NMR (CD3OD): 40,2 (s, CH2NH); 45,2 (s, Cq); 45,8 (s, CH2NH2); 67,4 (s, OCH2C6H5); 128,3; 

128,5; 128,8; 136,6 (4 s, aryl C), 158,4 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 534,6 Cbz3N4, nalezeno 534,9 (Cbz3N4 + H+) 

TLC: hexan:EtOAc (1:1), Rf= 0,01 (ninhydrin, UV); THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf= 0,96 (ninhydrin, 

UV); THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,93 (ninhydrin, UV); CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0,37 

(ninhydrin, UV) 

NH2
NH2

NH2 NH2
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NH

NH
NH

NH

O

OBn O

O

Bn

O

O
Bn

O

O

Bn
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1,8 ekv. Cbz-Cl
3 ekv. Cbz-Cl

EtOH/Et3N lab. t.

 

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v absolutním EtOH (20 ml), dále byl do roztoku 

přidán Et3N (1 ml, 7,2 mmol, 10 ekv) a injekční stříkačkou byl za stálého míchání do roztoku naráz 

přidán Cbz-Cl (0,388 g, 2,27 mmol, 3 ekv.). Reakční směs se nechala na magnetické míchačce míchat 

přes noc při laboratorní teplotě. Další den byla žlutá reakční směs odpařena do sucha, rozpuštěna 

v mobilní fázi o složení hexan:EtOAc (1:1) (cca 7 ml) a směs látek byla v koloně (r=1,5 cm, v=25 cm) 

chromatografována na silikagelovém sloupci (v=16 cm). Sloupec byl promyt směsí hexan:EtOAc (1:1, 

150 ml), čímž byla vyeluována frakce Cbz4N4. Frakce s Cbz4N4 byla odpařena na odparce do sucha za 

vzniku bílé pevné látky. Byly získány Cbz4N4 (0,32 g, 0,48 mmol, 63 % mol. výchozího PEA, 85 % 

výchozího Cbz-Cl). 

PEA (0,100 g, 0,758 mmol) byl rozpuštěn v absolutním EtOH (20 ml), dále byl do roztoku 

přidán Et3N (0,5 ml, 3,6 mmol, 5 ekv) a injekční stříkačkou byl za stálého míchání do roztoku naráz 

přidán Cbz-Cl (0,233 g, 1,36 mmol, 1,8 ekv.). Reakční směs se nechala na magnetické míchačce míchat 

Schéma 7 – Reakce pentaerythrityltetraaminu s benzyl chloroformiátem při laboratorní teplotě 

v přítomnosti triethylaminu jako báze 
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přes noc při laboratorní teplotě. Další den byla žlutá reakční směs odpařena do sucha, rozpuštěna 

v mobilní fázi o složení hexan:EtOAc (1:1) (cca 7 ml) a směs látek byla v koloně (r=1,5 cm, v=25 cm) 

chromatografována na silikagelovém sloupci (v=16 cm). Sloupec byl promyt směsí hexan:EtOAc (1:1, 

150 ml), čímž byla vyeluována frakce obsahující Cbz4N4. Frakce obsahující Cbz4N4 byla odpařena na 

odparce do sucha za vzniku bílé pevné látky. Byly získány Cbz4N4 (0,20 g, 0,30 mmol, 40 % výchozího 

PEA, 88 % výchozího Cbz-Cl). 

Charakterizace Cbz4N4: 

1H NMR (CD3OD): 2,84 (s, 8H, CH2NH); 5,10 (s, 8H, OCH2C6H5); 7,20–7,45 (20H, aryl H) 

1H NMR (CDCl3): 2,92 (s, 8H, 3JHH=6,64 Hz, CH2NH); 5,19 (s, 8H, OCH2C6H5); 6,59 (t, 4H, 

3JHH=6,64 Hz, CH2NHCOO); 7,30–7,55 (20H, aryl H) 

13C NMR (CD3OD): 40,5 (s, CH2NH); 45,9 (Cq); 67,6 (s, OCH2C6H5); 128,5, 128,7, 129,0, 136,9 (4 s, 

aryl C), 158,8 (s, NHC(O)O) 

13C NMR (CDCl3): 39,7 (s, CH2NH); 45,3 (Cq); 66,8 (s, OCH2C6H5); 127,8, 128,0, 128,3, 136,2 (4 s, 

aryl C), 157,8 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 668,7 Cbz4N4, nalezeno 691,0 (Cbz4N4 + Na+) 

TLC: hexan:EtOAc (1:1), Rf= 0,97 (ninhydrin, UV) 

3.5. Alternativní syntéza chráněných tetraaminů 

Dvoufázová redukce pentaerythrityltetraazidu pomocí trifenylfosfínu 

PEAz = (N3)4

N3
N3

N3 N3

NH2
N3

N3 N3

N(N3)3 (kvantitativní)

1,05 ekv. TPP

Et2O/5 % HCl

 

PEAz (3,50 g, 0,015 mol) byl připraven z PEBr a NaN3 postupem popsaným výše. Roztok PEAz 

v Et2O byl na odparce zahuštěn na cca 75 ml a následně smísen s vodným roztokem HCl (100 ml, 5 % 

hm.). Tato dvoufázová směs byla dobře promíchávána na magnetické míchačce při laboratorní teplotě 

a z přikapávačky k ní byl přidáván roztok TPP (4,13 g, 0,01575 mol, 1,05 ekv.) v Et2O (50 ml) v průběhu 

2 hod. Reakční směs se nechala míchat přes noc. Další den byla nalita do děličky a nažloutlá vodná fáze 

byla oddělena od bezbarvé organické. Vodná fáze byla odpařena na odparce za vzniku nažloutlé pevné 

látky, která byla rozpuštěna v minimu destilované vody (cca 15 ml) a k roztoku byl přilit vodný roztok 

NH3 (30 ml, 25 % hm.). Tím došlo k vysrážení bílého prášku N(N3)3. Do baňky byl proto přilit CH2Cl2 

Schéma 9 – Dvoufázová redukce pentaerythrityltetraazidu na pentaerythritylmonoamin-triazid při 

laboratorní teplotě 
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(30 ml) a s baňkou bylo třepáno, dokud se sraženina nerozpustila. Poté byla tato dvoufázová směs nalita 

do děličky, organická fáze byla odpuštěna a vodná fáze byla vytřepána znovu s CH2Cl2 (2x30  ml). 

Organické extrakty byly spojeny, vysušeny pomocí Na2SO4, zfiltrovány a filtrát odpařen na odparce za 

vzniku nažloutlého oleje. Podle 1H i 13C NMR látka není dokonale čistá (podle 1H NMR látka obsahuje 

přibližně 33 % nečistot) a obsahuje aromatické nečistoty. Na destičce TLC byly detekovány 2 látky pod 

UV lampou a při detekci na ninhydrin majoritní skvrna produktu N(N3)3). Díky nečistotám nelze určit 

výtěžek, ovšem podle analýzy 1H NMR všech roztoků použitých při extrakci byl přenos N(N3)3 

kvantitativní a jeho vznik při reakci také. 

Charakterizace N(N3)3: 

1H NMR (CD3OD): 2,55 (s, 2H, CH2NH2); 3,33 (s, 6H, CH2N3) 

1H NMR (CDCl3): 2,59 (s, 2H, CH2NH2); 3,32 (s, 6H, CH2N3) 

13C NMR (CD3OD): 43,4 (s, CH2NH2); 45,2 (s, Cq); 53,4 (s, CH2N3) 

13C NMR (CDCl3): 41,3 (s, CH2NH2); 43,9 (s, Cq); 51,5 (s, CH2N3) 

MS(+):vypočteno 210,2 N(N3)3, nalezeno 210,8 (N(N3)3+H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (10:5:1), Rf= 0,94 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf= 0,96 (ninhydrin); 

hexan:EtOAc (3:4), Rf= 0 (ninhydrin) 

PEAz = (N3)4

N3
N3

N3 N3

NH2
N3

N3 N3

N(N3)3

1 ekv. TPP

Et2O/H2O

 

PEAz (3,50 g, 0,015 mol) byl připraven z PEBr a NaN3 postupem popsaným výše. Roztok PEAz 

v Et2O byl na odparce zahuštěn na objem cca 150 ml. Do roztoku byl naráz přisypán TPP (4,38 g, 0,015 

mol, 1 ekv.) a po jeho rozpuštění byla do reakční směsi přilita destilovaná voda (100 ml) a tato 

dvoufázová směs byla dobře promíchávána na magnetické míchačce při laboratorní teplotě přes noc. 

Další den byla reakční směs nalita do děličky a bezbarvá organická fáze byla oddělena od vodné. 

Organické fáze byla nalita do děličky a třepána vodným roztokem HCl (3x50 ml, 5 %hm.). Vodné 

extrakty byly spojeny a na odparce odpařeny za vzniku bílého prášku N(N3)3·HCl (3,25 g, 0,013 mol, 

88 %). Prášek byl rozpuštěn v destilované vodě (30 ml), k roztoku byl přilit vodný roztok amoniaku 

(30 ml, 25 % hm.), čímž došlo k potažení baňky tenkou vrstvou N(N3)3 a látka byla vyextrahována do 

CH2Cl2 (3x30 ml). Organické frakce byly spojeny, vysušeny Na2SO4, zfiltrovány a na odparce odpařeny 

za vzniku bezbarvého viskózního oleje N(N3)3. Analýza pomocí 1H a 13C NMR i MS poskytly stejné 

Schéma 10 – Dvoufázová redukce pentaerythrityltetraazidu na pentaerythritylmonoamin-triazid při 

laboratorní teplotě 
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signály jako v předchozím postupu. Olej se nepodařilo podle 1H NMR analýzy dokonale vysušit a nelze 

určit přesně výtěžek reakce, všechny použité postupy byly však kvantitativní. 

Charakterizace N(N3)3·HCl: 

1H NMR (CD3OD): 2,98 (s, 2H, CH2NH3
+); 3,57 (s, 6H, CH2N3) 

13C NMR (CD3OD): 42,6 (s, Cq); 42,7 (s, CH2NH3
+); 53,2 (s, CH2N3) 

TLC: MeOH:H2O (5:1), Rf= 0 (ninhydrin) 

Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s di-tert-butyl dikarbonátem 

NH2
N3

N3 N3

N(N3)3

NH
N3

N3 N3

O

O
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BocN(N3)3

1,1 ekv. Boc2O

CHCl2

 

N(N3)3 (2,94 g, 0,014 mol) byl rozpuštěn v CH2Cl2 (50 ml) a při míchání na magnetické 

míchačce k němu byl naráz přisypán Boc2O (3,36 g, 0,015 mol, 1,1 ekv.). Reakční směs byla ponechána 

míchat přes noc a další den byl odpařen na odparce za vzniku bezbarvého oleje. K přečištění byl olej 

rozpuštěn ve směsi hexan:THF (5:1, 7 ml), roztok byl zapuštěn do krátkého sloupce silikagelu a ten byl 

následně promyt 100 ml této směsi rozpouštědel. Eluát byl odpařen na odparce za vzniku bezbarvého 

viskózního oleje BocN(N3)3. Podle 1H NMR spektra s frakce s BocN(N3)3 i následné odpadní frakce 

eluované čistým MeOH (150 ml) byl BocN(N3)3 připraven kvantitativně a oddělen od nadbytečného 

Boc2O. 

Charakterizace BocN(N3)3: 

1H NMR (MeCN-d3): 1,42 (s, 9H, CH3); 3,08 (d, 2H, 3JHH=6,60 Hz CH2NH); 3,34 (s, 6H, CH2N3); 

6,52 (bs, 1H CH2NHC(O)O) 

1H NMR (CD3OD): 1,45 (s, 9H, CH3); 3,09 (d, 2H, 3JHH=1,71 Hz CH2NH); 3,35 (s, 6H, CH2N3); 6,67 

(bs, 1H CH2NHC(O)O) 

13C NMR (MeCN-d3): 28,7 (s, CH3); 44,9 (s, Cq); 47,7 (s, CH2NH); 53,5 (s, CH2N3); 79,6 (s, 

OC(CH3)3); 157,3 (s, NHC(O)O) 

13C NMR (CD3OD): 28,9 (s, CH3); 42,6 (s, Cq); 45,0 (s, CH2NH); 53,7 (s, CH2N3); 80,5 (s, 

OC(CH3)3); 158,0 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 310,3 BocN(N3)3, nalezeno 332,8 (BocN(N3)3 + Na+) 

TLC: hexan:CHCl3 (1:1), Rf= 0,82 (manganistan); hexan:THF (5:1), Rf= 0,68 (manganistan) 

Schéma 11 – Chránění volné aminové skupiny pentaerythritylmonoamin-triazidu pomocí Boc při 

laboratorní teplotě 
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Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s benzyl chloroformiátem 
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CbzN(N3)3

1.1 ekv. Cbz-Cl

CHCl2

 

N(N3)3 (2,94 g, 0,014 mol) byl rozpuštěn v CH2Cl2 (50 ml) do roztoku byl dále přidán 

triethylamin (6 ml, 0,042 mol, 3 ekv.) a při míchání na magnetické míchačce k němu byl pomocí injekční 

stříkačky naráz přidán Cbz-Cl (2,56 g, 0,015 mol, 1,1 ekv.). Reakční směs byla ponechána míchat přes 

noc. Další den byl roztok odpařen na odparce za vzniku nažloutlého viskózního oleje. K přečištění byl 

olej rozpuštěn ve směsi hexan:EtOAc (1:1, 10 ml), roztok byl zapuštěn do krátkého sloupce silikagelu 

a ten byl následně promyt 100 ml této směsi rozpouštědel. Najímaná frakce byla odpařena na odparce 

za vzniku viskózního bezbarvého oleje CbzN(N3)3. Podle 1H NMR spektra frakce s CbzN(N3)3 i 

následné odpadní frakce eluované čistým MeOH (150 ml) byl CbzN(N3)3 připraven kvantitativně a 

oddělen od nadbytečného Cbz-Cl, Et3N a Et3N·HCl. 

Charakterizace CbzN(N3)3: 

1H NMR (CD3OD): 3,28 (s, 2H, CCH2NH); 3,39 (s, 6H, CCH2N3), 5,25 (s, 2H, OCH2C6H5), 7,35–7,60 

(5H, aryl H) 

13C NMR (CD3OD): 44,6 (s, Cq), 47,0 (s, CCH2NH); 52,3 (s, CCH2N3); 67,7 (s, OCH2C6H5); 129,3; 

129,4; 129,6; 138,0 (4s, aryl C); 158,8 (s, NHC(O)O) 

MS(+):vypočteno 344,3 CbzN(N3)3, nalezeno 366,0 (CbzN(N3)3 + Na+) 

TLC: hexan:EtOAc (1:5), Rf=0,94 (manganistan, UV); hexan:EtOAc (1:10), Rf=0,96 (manganistan, 

UV); hexan:EtOAc (1:2), Rf=0,92 (manganistan, UV); CHCl3:MeOH (1:1), Rf=0,96 

(manganistan, UV); CHCl3:MeOH (1:2), Rf=0,97 (manganistan, UV) 

  

Schéma 12 – Chránění volné aminové skupiny pentaerythritylmonoamin-triazidu pomocí Cbz při 

laboratorní teplotě 
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Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s anhydridem trifluoroctové kyseliny 

NH2
N3

N3 N3

N(N3)3

NH
N3

N3 N3

CF3

O

TfaN(N3)3

1.1 ekv. Tfa2O

CHCl2

 

N(N3)3 (2,94 g, 0,014 mol) byl rozpuštěn v CH2Cl2 (50 ml) do roztoku byl dále přidán 

triethylamin (6 ml, 0,042 mol, 3 ekv.) a při míchání na magnetické míchačce k němu byl naráz pomocí 

injekční stříkačky přidán Tfa2O (3,15 g, 0,015 mol, 1,1 ekv.). Reakční směs byla ponechána míchat přes 

noc. Další den byl roztok odpařen na odparce za vzniku nažloutlého viskózního oleje. K přečištění byl 

olej rozpuštěn ve směsi hexan:EtOAc (1:5, 10 ml), roztok byl zapuštěn do krátkého sloupce silikagelu 

a ten byl následně promyt 100 ml této směsi rozpouštědel. Najímaná frakce byla odpařena na odparce 

za vzniku bezbarvého viskózního oleje TfaN(N3)3. Podle 1H NMR spektra frakce s TfaN(N3)3 i následné 

odpadní frakce eluované čistým MeOH (150 ml) byl TfaN(N3)3 připraven kvantitativně a oddělen od 

nadbytečného Tfa2O, Et3N a Et3N·TFA. 

Charakterizace TfaN(N3)3: 

1H NMR (CD3OD): 3,34 (s, 2H, CCH2NH); 3,40 (s, 6H, CCH2N3) 

13C NMR (CD3OD): 42,1 (s, CCH2NH); 45,03 (s, Cq), 53,7 (s, CCH2N3); 117,6 (q, 1JCF=286,94 Hz, 

C(O)CF3), 163,5 (q, 2JCF=34,49 Hz NHC(O)CF3) 

19F NMR (CD3OD): -77,16 (s, C(O)CF3) 

MS(+):vypočteno 306,2 TfaN(N3)3, nalezeno 328,7 (TfaN(N3)3 + Na+) 

MS(–): nalezeno 418,5 (TfaN(N3)3 + TFA–) 

TLC: hexan:EtOAc (1:5), Rf=0,36 (manganistan); hexan:EtOAc (1:10), Rf=0,38 (manganistan); 

hexan:EtOAc (2:1), Rf=0,11 (manganistan); hexan:EtOAc (1:2), Rf=0,34 (manganistan); 

CHCl3:MeOH (1:1), Rf=0,80 (manganistan); CHCl3:MeOH (1:2), Rf=0,78 (manganistan) 

  

Schéma 13 – Chránění volné aminové skupiny pentaerythritylmonoamin-triazidu pomocí Tfa při 

laboratorní teplotě 
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4. Diskuze 

4.1. Syntéza pentaerythrityltetraaminu 

Příprava pentaerythrityltetraazidu 

Byl vybrán způsob přípravy popsaný v úvodu podle literatury3, 7. Reakci PEBr s NaN3 je nutno 

provádět v čerstvě vysušeném DMF. Jednou byla reakce vyzkoušena s komerčním DMF a konverze 

PEBr v PEAz byla 0 %. Pokud se PEBr rozpouští v DMF neochotně nebo pomalu, je možné baňku 

s roztokem přihřát nebo použít ultrazvukovou lázeň. Po proběhnutí reakce se provádí extrakce za účelem 

odstranění vysokovroucího DMF a přečištění od vzniklého NaBr. K dokonalému odstranění DMF při 

extrakci byla suspenze smísena s čtyřnásobným objemem destilované vody, protože s ní tvoří DMF 

směsný roztok přednostně. Při mísení DMF s vodou dochází k zahřátí směsi a to může při třepání s Et2O 

vést k vyvření Et2O a velmi prudkému vyražení zátky děličky. Při vytřepávání směsi voda/DMF 

diethyletherem může vodná fáze získat lehce nažloutlou, až narůžovělou barvu. Při přípravách PEAz 

v menších množstvích se několikrát stalo, že nadbytek vody k DMF nebyl dostatečný a v 1H i 13C NMR 

spektrech byly přítomny také signály odpovídající DMF, proto byl k jeho odstranění použit krátký 

sloupec silikagelu. Pro odstranění zbytků vody byl pod krátký sloupec silikagelu nasypán ještě krátký 

sloupec bezvodého Na2SO4. Při chromatografii se DMF zachytil na začátku sloupce, Na2SO4 zachytil 

zbytky vody a vytekl čistý a vysušený roztok PEAz v Et2O. Zachycení DMF v silikagelu lze sledovat i 

vizuálně, protože má narůžovělou barvu, v případě většího množství DMF, které by proteklo částečně 

s PEAz, je proces potřeba ještě jednou zopakovat. 

Pomocí kápnutí kapičky směsi voda/DMF na destičku TLC byla testována spolehlivost 

vytřepávání PEAz do Et2O. Podle detekce roztokem KMnO4 nezůstaly ve směsi po vytřepání roztoku 

etherem žádné organické látky, které by mohl manganistan oxidovat. Zvolený proces je tedy 

kvantitativní na přenos PEAz ze směsi voda/DMF do Et2O. 

Připravený PEAz obsahuje 4 azidoskupiny a může být explozivní. Při všech manipulacích 

s látkou to zatím nebylo prokázáno – látka je stabilní na vzduchu, lze ji do sucha odpařit na vakuové 

odparce za vzniku bílých krystalů (testováno v malém množství) a ani při mechanickém drcení krystalů 

(testováno na několika krystalech) látky nedochází k výbuchu. Pro bezpečné manipulace je však lepší 

látku skladovat v roztoku. PEAz není stabilní sloučenina a stejně jako většina azidů se působením světla 

rozkládá, roztok PEAz je potřeba uchovávat v tmavých lahvích nebo v baňce obalené alobalem. Rozklad 

látky není pozorovatelný opticky (roztok zůstává bezbarvý), po redukci PEAz na PEA se ovšem získá 

hnědooranžový roztok namísto bezbarvého. PEAz je velmi málo rozpustný v ethanolu, ze kterého ho 

lze rekrystalovat, a dobře rozpustný v dioxanu, diethyletheru, chloroformu a směsi hexanu s ethyl 

acetátem. 
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Hydrogenace pentaerythrityltetraazidu 

Reakce byla provedena podle literatury3, kde se hydrogenačně podařilo připravit PEA 

v methanolu s výtěžkem až 91 %. Z důvodu vyšší teploty varu ethanolu bylo k hydrogenacím PEAz 

použito toto rozpouštědlo. Po převedení PEAz z roztoku v Et2O do EtOH došlo po dvou dnech k částečné 

krystalizaci látky a hydrogenace tak byly prováděny pouze s odhadnutými koncentracemi PEAz 

v roztoku. Stabilita PEAz v době provádění hydrogenací nebyla testována, a s roztokem obsahujícím 

krystaly PEAz proto bylo zacházeno velmi opatrně, aby nedošlo k explozi látky. Hydrogenace byly 

přehodnoceny (jako by byla veškerá látka rozpuštěna) a bylo přidáváno více než 10 % Pd na hmotnost 

PEAz v podobě 10 % Pd/C. Při 99 % výtěžku reakce PEBr v PEAz vzniklo 7,00 g látky (0,0295 mol), 

což při rozpuštění v 500 ml EtOH znamená koncentraci 0,06 mol/dm3 (0,014 g/ml). 

Hydrogenace byla vyzkoušena 2x ve vialce, která byla pomocí injekční jehly a hadičky spojena 

s hydrogenačním balónkem naplněným vodíkem. V obou případech došlo k vypaření ethanolu a 

hydrogenace tak byla v průběhu přerušena. Úspěšné byly teprve hydrogenace v baňkách se 

zpětným chladičem v množstvích 20 a 50 ml, kdy se EtOH uchladil a reakci tak bylo možno sledovat 

po několik dní. 

Průběh hydrogenace byl sledován složením reakční směsi pomocí 1H NMR. Přes septum 

dvouhrdlé baňky byly injekční stříkačkou odebírány vzorky na analýzu. Signál CH2 skupin výchozího 

PEAz ze spekter po třech dnech zmizel. Ve spektrech se objevilo několik signálů, které odpovídaly 

částečně zredukovaným látkám (N(N3)3, N2(N3)2 a N3(N3)) a jeden majoritní signál, který v průběhu 

hydrogenace postupně narůstal a odpovídal PEA. Po pěti dnech se složení reakční směsi přestalo měnit 

a hydrogenace byla úplně zastavena po sedmi dnech. Z poměru integrálů signálů byl určen stupeň 

konverze PEAz v PEA, který byl mezi 75–80 %. 

Hydrogenaci PEAz k přípravě PEA je možno použít, ovšem získaná látka obsahuje také částečně 

zredukované produkty (monoamin-triazid, diamin-diazid a triamin-monoazid), které nelze jednoduše 

kvantitativně oddělit. Třepáním mezi ether a vodu lze oddělit pouze nezreagovaný PEAz a třepáním 

mezi dichlormethan či chloroform a vodu lze oddělit ještě monoamin-triazid (více informací v části o 

alternativní syntéze chráněných tetraaminů). Zbývající produkty by bylo od sebe možné oddělit jedině 

chromatograficky, ovšem tato možnost nebyla zkoumána. Zkoumána také nebyla možnost hydrogenace 

za vyššího tlaku v autoklávu. 

Jelikož byla snaha připravit PEA v co nejvyšší čistotě a s co nejvyšším výtěžkem, byla 

hydrogenace PEAz odložena jako ne úplně efektivní metoda přípravy PEA. 
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Redukce pentaerythrityltetraazidu s trifenylfosfinem 

Další varianta přípravy PEA byla zvolena podle literatury7. Redukce azidů trifenylfosfinem se 

nazývá Staudingerova reakce. Její průběh znázorňuje Schéma 14. Molekula TPP atakuje nevazebným 

elektronovým párem na fosforu volný orbital na krajním atomu dusíku azidu za vzniku fosfazidu. 

Následně dochází ke vzniku nestabilního cyklického meziproduktu, ze kterého se odštěpuje molekula 

dusíku a vzniká iminofosforan. Oxoniový kation na závěr atakuje násobnou vazbu mezi dusíkem a 

fosforem a vzniká amin a TPPO. Staudingerova reakce se standardně provádí v kyselém prostředí, 

ovšem zde bylo při prvních pokusných reakcích v malých množstvích pozorováno výrazné zahřívání 

reakční směsi. Protože je ion H3O+ jednou z částic vstupujících do reakce, lze snížením jeho koncentrace 

zpomalit reakci a zabránit tak přehřívání reakční směsi, a proto bylo zvýšením pH (přídavkem NH3) 

snížena koncentrace iontů H3O+, což ovšem prodloužilo dobu reakce na 20 hod.
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Průběh reakce a následné odpaření reakční směsi za vzniku bílé pevné hrudkovité hmoty probíhá 

bez komplikací. Při následné extrakci mezi CH2Cl2 a zředěnou vodnou HCl dochází k protonizaci 

nadbytečného TPP, který pak přechází z části do vodné fáze (přechod TPP při extrakci do vodné fáze 

okyselené HCl byl potvrzen pomocí TLC). Látka ve vodné fázi způsobuje žluté zabarvení, které po 

odpaření vede ke vzniku oranžovohnědé pevné látky namísto bílého PEA·4 HCl (aromatická povaha 

znečišťující látky byla potvrzena 1H i 13 C NMR a na destičce TLC pod UV lampou). Další extrakcí 

vodné fáze CH2Cl2 se množství této nežádoucí látky snižuje. Nelze ji ovšem odstranit úplně a snižuje 

tak výtěžek reakce a čistotu produktu. Nežádoucímu vzniku látky lze zabránit vysrážením majoritní části 

TPP a TPPO před extrakcí (tedy nalitím zahuštěného roztoku po reakci do vody). Tato skutečnost byla 

zjištěna teprve později při hledání dalších variant přípravy PEA. Nežádoucí žluté zbarvení reakční směsi 

způsobené aromatickou sloučeninou bylo zjištěno také u dvoufázové selektivní redukce PEAz na N(N3)3 

při použití HCl k okyselení vodné fáze (více informací v části o alternativní syntéze chráněných 

tetraaminů). 

Připravený PEA·4 HCl je bílý sypký prášek, rozpustný jen ve vodě a velmi omezeně 

v methanolu za vyšší teploty. 

  

Schéma 14 – Mechanismus Staudingerovy reakce 
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Převedení tetrahydrochloridu pentaerythrityltetraaminu na 

pentaerythrityltetraamin 

PEA·4 HCl lze podle literatury7 převést na PEA pomocí silného anexu. Podle literatury2,6 lze 

bis(síran) PEA převést na PEA rozpuštěním ve vodném roztoku KOH (40 %) a následným vytřepáním 

PEA do pyridinu. PEA vzniklý z PEA·4 HCl by mohlo jít do pyridinu vytřepat rovněž. Jako první byla 

ovšem testována varianta převodu PEA·4 HCl na PEA pomocí anexu a po zjištění kvantitativního 

převodu nebyl důvod zkoušet další variantu. 

Při odpařování roztoku získaného z anexu může PEA těkat s parami vody. Tomu lze zabránit, 

pokud se odpařuje při teplotách do 60 °C v lázni při 40 torrech a baňka je do lázně zanořená maximálně 

z poloviny (při atmosférickém tlaku těká PEA až při teplotách nad 130 °C). Pokud má po odpaření 

získaný olej žlutohnědou nebo jen nažloutlou barvu, znamená to, že obsahuje nečistoty (pomocí 1H a 

13C NMR byla zjištěna aromatická povaha nečistot a v 31P NMR spektrech byly nalezeny 1–3 signály 

fosforu) a takováto látka nekrystaluje a je potřeba ji držet v inertní atmosféře nebo velmi rychle 

spotřebovat. Znečištěný PEA velmi snadno a rychle reaguje se vzduchem (nejspíše s CO2) a vzniklá 

sloučenina má jiný δH a lze ji rozpustit pouze ve vodě. Pokud je získaný olej průhledný a bezbarvý, 

znamená to, že byla připravena látka o vysoké čistotě a je možnost, že přejde do pevného (voskovitého) 

stavu. Přechod do pevného stavu trvá 5–7 dní při laboratorní teplotě a je urychlen přístupem vzduchu 

(čistý amin se vzduchem nereaguje, ani po několika týdnech, nemění chemický posun v 1H NMR 

spektru). Do pevného stavu ovšem látka přejít nemusí (typicky, pokud je ji zabráněno v přístupu 

vzduchu) a může zůstat ve sklovitém stavu, kdy neteče, ale je stále dobře průhledná a při rýpnutí 

kopistkou se chová jako extrémně viskózní olej. 

Nečistoty ve vzorku PEA mění jeho chemický posun a kromě barvy lze čistotu PEA a jeho 

možnost krystalizace určit i podle 13C NMR. Pokud má signál CH2 skupiny nižší chemický posun než 

signál Cq, je připravený amin čistý a pokud je tomu naopak, tak nikoliv (respektive je částečně nebo 

zcela protonizovaný, či jiným způsobem modifikovaný). Pokud je PEA ponechán ve vodném roztoku, 

velmi snadno reaguje pravděpodobně s CO2 rozpuštěným ve vodě a dochází k nevratné konverzi látky 

stejně jako u znečištěného PEA. Z vodného roztoku získaný voskovitý PEA lze do krystalického stavu 

převést pomalým odpařováním z methanolického nebo ethanolického roztoku. Pevný PEA je dobře 

rozpustný ve vodě, methanolu, ethanolu a při lehkém zahřátí také v dimethylsulfoxidu, což jsou 

rozpouštědla, ve kterých byly všechny následující reakce zkoušeny a prováděny (ve směsi s TPP a TPPO 

po redukci PEAz bylo také pozorováno rozpouštění PEA v toluenu, CH2Cl2 a přímo při redukci je 

rozpuštěn také v dioxanu). V acetonitrilu, ethyl acetátu a dioxanu se samotný PEA nerozpouští nebo 

rozpouští velmi neznatelně. 
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Přímé získání pentaerythrityltetraaminu z reakční směsi po redukci 

pentaerythrityltetraazidu trifenylfosfinem 

Možnost přímého získání PEA z reakční směsi po redukci PEAz pomocí TPP bylo vyvozeno 

z retenčních faktorů PEA v mobilních soustavách používaných k dělení mono- a dichráněného PEA. 

V mobilních soustavách, které neobsahují žádnou bázi, je PEA zachycen silikagelem na začátku sloupce 

a nepohybuje se. TPP a TPPO, které jsou přítomny v reakční směsi, jsou v porovnání s PEA velmi 

nepolární a jako takové prochází sloupcem silikagelu v mobilní fázi methanolu nebo ethanolu s čelem 

(Rf těchto látek v methanolu je 0,86, v ethanolu 0,77). PEA je následně vymyt směsí rozpouštědel 

MeOH:NH3 (1:3), ve které je skvrna PEA je na TLC rozmyta od 0,97 do 0,47 Rf a lze ho tak získat 

z reakční směsi oddělený kvantitativně od TPP a TPPO. Díky značného chvostování látky je ovšem 

nutno použít velký objem rozpouštědel pro kompletní eluci PEA z krátkého sloupce (okolo 2 dm3). Po 

odpaření eluátu PEA a změření 1H a 13C NMR spektra v D2O bylo zjištěno, že látka je částečně 

protonizovaná (posun v 1H NMR spektru je vyšší než u čistého PEA a rozpustnost v MeOH je pouze 

částečná). Jelikož se silikagel pro chromatografii připravuje srážením vodního skla kyselinou sírovou, 

obsahuje tak určité zbytkové množství H2SO4, které s PEA mohlo reagovat. Krátký sloupec silikagelu 

byl proto promyt roztokem koncentrovaného NH3 (250 ml) a teprve poté bylo provedeno dělení reakční 

směsi PEA od TPP a TPPO. Ani v tomto případě nebyl získán čistý PEA a k přečištění byla látka 

rozpuštěna v 3 % vodné HCl na hydrochlorid, vysrážena nadbytkem koncentrované HCl a pomocí 

ionexu byl převeden PEA·4 HCl na čistý PEA (nyní podle 1H NMR měla látka správný posun signálu). 

PEA tak byl získán z PEAz kvantitativně, ovšem tento proces je pracnější a zdlouhavý, na rozdíl od 

přímého převedení PEA z reakční směsi na PEA·4 HCl a byl tak hledán další způsob rychlejšího 

kvantitativního získání PEA přímo z reakční směsi po redukci s TPP. Byly hledány další možnosti 

chromatografického oddělení PEA od TPP a TPPO na destičkách TLC ve směsích MeOH:propylamin 

v různých poměrech i v samotném propylaminu a isopropylaminu, ale bez úspěchu.  

Dále byla hledána možnost jednoduchého oddělení TPP a TPPO od PEA na základě odlišné 

rozpustnosti látek v rozpouštědlech. TPP i TPPO jsou látky nepolární (TPPO o něco polárnější a 

částečně rozpustný i ve vodě) a obě jsou velice dobře rozpustné v aromatických rozpouštědlech – 

benzenu a toluenu (v toluenu o něco lépe). Toluen je sice částečně rozpustný ve vodě, ovšem nijak 

výrazně. Dělení TPP a TPPO v množství, které bylo v reakční směsi po redukci přítomno, od PEA by 

muselo být provedeno ve velkých objemech rozpouštědel. Náhodou byla zjištěna možnost vysrážení 

TPP a TPPO přímo z reakční směsi v dioxanu, když při kápnutí kapky vody do reakční směsi došlo 

v místě kápnutí ke vzniku bílého zákalu, který se po chvíli opět rozpustil. Zahuštěním reakční směsi a 

nalitím do nadbytku vody lze vysrážet přes 90 % TPP a TPPO, což značně zjednodušuje extrakci a i 

veškeré manipulace. Po zfiltrování roztoku a jeho následném odpaření byl získaný olej rozpuštěn 

v toluenu (PEA se tedy rozpouští spolu s TPP a TPPO i v takto nepolárním rozpouštědle) a extrahován 

destilovanou vodou. Při extrakci dochází k zakalení toluenové fáze, což slouží jako jednoduchý 
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indikátor množství PEA v toluenu (jakmile zákal zmizí, extrakce je hotová). Po třepání je nutno nechat 

několik minut na dobré rozdělení fází, i když se na první pohled zdá, že jsou již dokonale odděleny. 

Vodnou fázi lze odpustit teprve poté, co dojde k jejímu dokonalému zprůhlednění. Přítomnost PEA 

v toluenové fázi lze kontrolovat pomocí destiček pro TLC s detekcí ninhydrinem a opačně, přítomnost 

TPP nebo TPPO ve vodné fázi lze kontrolovat na destičkách s detekcí UV lampou. Při dokonalém 

oddělení neobsahuje toluenová fáze naprosto žádný PEA a vodná fáze žádný detekovatelný TPP ani 

TPPO (kontrola pomocí UV, 1H a 13C NMR). Tato metoda tedy splňuje podmínky na zjednodušení 

extrakce PEA z reakční směsi po redukci PEAz pomocí TPP a je navíc kvantitativní. Lehce žluté 

zbarvení látky ovšem naznačuje, že i přes nedokazatelné množství jiných látek, obsahuje určité stopové 

množství dalších sloučenin. 

4.2. Chránění pentaerythrityltetraaminu pomocí t-Boc 

Reakce pentaerythrityltetraaminu s di-tert-butyl dikarbonátem 

Boc2O je nejběžnější z možných látek, které se používají na přípravu chráněných sloučenin 

pomocí Boc11. Podle původního očekávání měl být výsledkem reakce PEA s jedním molárním 

ekvivalentem Boc2O vznik BocN4. Namísto něj vznikl při obou uvedených postupech prakticky 

selektivně Boc4N4 (v MS(+) spektru se podařilo najít i signály s menší intenzitou pro Boc3N4 a Boc2N4 

(není ovšem vyloučeno, že šlo pouze o rozpadové fragmenty), 1H i 13C NMR spektra ale ukazují na 

jednu čistou, symetrickou látku). Pro jistotu byla po vyextrahování Boc4N4 z reakční směsi do CH2Cl2 

udělána i TLC vodné fáze, která potvrdila, že obsahuje nezreagovaný PEA a žádnou jinou látku. Reakce 

PEA s Boc2O probíhá nezávisle na přítomnosti vody v reakční směsi selektivně na Boc4N4. 

Možný mechanismus reakce: 
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Pokud by reakce proběhla tímto mechanismem, je možné vysvětlit vznik Boc4N4 přes jinak 

stericky bráněnou přeměnu Boc3N4 na Boc4N4. Navíc, pokud reakce běží selektivně na Boc4N4, tak 

potom vzniklý intermediát musí být natolik aktivovaný, že další molekula Boc2O reaguje přednostně 

Schéma 15 – Možný mechanismus reakce Boc2O s pentaerythrityltetraaminem 
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s ním a ne s molekulou PEA, a vzniká tak přímo Boc4N4 ze dvou molekul Boc2O, protože žádný Boc2N4 

(podle 1H NMR a TLC) se v reakční směsi nepodařilo najít. Při jednorázovém přídavku Boc2O do 

reakční směsi v EtOH byl pozorován prakticky okamžitý vznik sraženiny produktu, ze které se při 

rozmíchání míchadlem stala jemná suspenze. Reakce tedy probíhá velmi rychle a nelze ji sledovat 

pomocí NMR nebo TLC.  

Ze shromážděných dat byla snaha určit, v jakém molárním poměru reaguje Boc2O s PEA (jestli 

jsou na vznik Boc4N4 zapotřebí 2 molekuly Boc2O a reakce probíhá v poměru 1:2 nebo pouze jedna 

skupina a druhá odstupuje za uvolnění CO2 a t-BuOH a reakce probíhá v poměru 1:4). Z hmotnosti 

získaného Boc4N4 bylo přibližně určeno látkové množství látky (čistota látky byla podle 1H NMR 78 %) 

a podle množství Boc2O přidaného do reakční směsi byl dopočítán poměr reakce, který vyšel 1:3,3.  

Reakce pentaerythrityltetraaminu s (t-butyl)-fenyl karbonátem 

Po neúspěšné reakci PEA s Boc2O byla hledána méně reaktivní sloučenina umožňující chránění 

pomocí Boc. Podle literatury12 byl navržen BPC, který byl s úspěchem použit u lineárních diaminů 

k selektivnímu ochránění pouze jedné aminoskupiny. Reakce zde byla prováděna při 80 °C v absolutním 

EtOH s jedním ekvivalentem BPC. 

První pokusná reakce byla provedena při 80 °C s jedním ekvivalentem BPC, ovšem v bezvodém 

DMSO. DMSO byl následně smísen s čtyřnásobným objemem destilované vody a produkty se měly 

vytřepat do CH2Cl2. Úspěšnost extrakce byla nízká, podařilo se vytřepat pouze část Boc2N4. Proto byl 

vyzkoušen kontinuální extraktor, u kterého se očekával větší přenos látky ze směsi voda/DMSO do 

CH2Cl2. Účinnost extrakce byla o něco lepší, nicméně BocN4 stále zůstával ve vodné fázi a navíc se do 

CH2Cl2 vyextrahovalo nemalé množství DMSO (extrakce se prováděla po dobu 7 dnů), což znemožnilo 

určení výtěžku reakce a znehodnotilo 1H NMR analýzu, protože se signál DMSO překrýval se signály 

produktu v CH2 oblasti skupin pentaerythritylového jádra. DMSO byl z pokusné reakce odstraněn 

pomocí olejové pumpy do vymrazovačky (cca 12 hod, 40 °C), ovšem podle výsledných 1H NMR spekter 

DMSO nebyl odstraněn dokonale a jeho signál převyšoval zhruba dvacetinásobně ostatní signály. 

Teprve po nalezení ideálních mobilních fází pro dělení látek pomocí chromatografie byla možnost určit 

přibližně konverzi reakce (na základě získané hmoty po odpaření baněk byly určeny přibližné konverze 

na BocN4, Boc2N4 a Boc3N4) a jak reakci optimalizovat. Přibližná molární procenta konverze látek byla 

vypočítána ze získaných přírůstků hmotností baněk po odpaření rozpouštědel jednotlivých frakcí po 

chromatografii (látky nebyly na odparce odpařeny dokonale do sucha, přesto bylo s přírůstkem hmoty 

v baňkách počítáno jako s čistými látkami). Přepočet hmoty baňky na přibližná molární procenta získané 

látky shrnuje následující (Tabulka 2). 
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Molární poměr 

PEA vůči BPC 

Teplota 

reakce 

Konverze 

na BocN4 

Konverze 

na Boc2N4 

Konverze 

na Boc3N4 

Celková 

konverze PEA 

1:1 80 °C 29 % 20 %  49 % 

1:1 lab. t. 19 % 40 %  59 % 

1:1,5 lab. t. 27 % 57 %  84 % 

1:1,8 lab. t. 40 % 60 %  100 % 

1:2,1 80 °C 22 % 48 % 30 % 100 % 

1:3 80 °C 0 % 60 % 40 % 100 % 

1:5 80 °C 0 % 60 % 40 % 100 % 

Při postupném zpřesňování reakčních podmínek bylo zjištěno, že na výtěžek reakce při 

laboratorní teplotě nemá vliv, jestli byla látka do reakční směsi postupně přikapávána nebo přidána 

jednorázově. Taktéž rozpouštědlo neovlivňuje výtěžek reakce (reakce byly prováděny ve vysušeném 

předestilovaném DMSO, MeOH a EtOH a při zjištění, že reakci nevadí malé množství vody, nakonec v 

komerčním absolutním EtOH (obsah vody < 0,5 %)). Všechny reakce byly prováděny s cca 0,1 g PEA 

v 20 ml rozpouštědla. Vznik většího množství BocN4 při 80 °C než při laboratorní teplotě a při poměru 

PEA:BPC (1:1) ukazuje na kineticky řízenou reakci, nicméně při 80 °C je k vyšší konverzi PEA nutno 

použít větší množství BPC v porovnání s reakcemi při laboratorní teplotě. Nebylo zjištěno, jestli se 

nadbytek BPC rozkládá nebo reaguje s EtOH. Při použití větších molárních poměrů BPC vůči PEA se 

průběh reakce při 80 °C postupně mění, nebylo ovšem detailně zkoumáno jak. Molární poměr BocN4 

vůči Boc2N4 se postupně snižuje, nejvýraznější je tedy při co nejnižším množství BPC v reakční směsi. 

K většímu zisku BocN4 při 80 °C by možná bylo možno použít zředěnější roztoky nebo velmi pomalé 

přikapávání BPC do reakční směsi, ovšem tyto varianty nebyly zkoumány. Jednorázové přídavky BPC 

do reakční směsi ve větších množstvích (více než 1,8 ekv. BPC ku PEA) vedou ke vzniku Boc3N4, což 

je sloučenina, která má opačný poměr chráněných k nechráněným skupinám NH2 a jako taková je stejně 

vhodná pro následné reakce jako BocN4. 

Izolace chráněných látek z roztoků po chromatografii nebyl zpočátku při malých hmotnostech 

problém. Při optimalizaci reakcí a zkoušení reakcí ve větším množství byla zjištěna další zajímavá 

skutečnost – BocN4 není stabilní sloučenina a po chromatografii dochází při dalším zpracování látky 

k disproporcionaci na PEA a Boc2N4 (podle TLC z frakce BocN4 udělaného ihned po chromatografii je 

ve frakci čistá látka nebo je množství PEA a Boc2N4 na destičce menší než je schopné ninhydrinem 

detekovat). Přítomnost PEA a Boc2N4 ve frakci BocN4 byla zjištěna až po odpaření rozpouštědel a byla 

potvrzena pomocí TLC a MS. V 1H NMR ovšem není možno přiřadit signály CH2 skupin pro PEA, 

BocN4 a Boc2N4. Na druhou stranu integrací všech signálů skupin CH2 v 1H NMR a jejich porovnáním 

Tabulka 2 – Tabulka přibližných konverzí BocN4, Boc2N4, Boc3N4 a celková přibližná konverze 

PEA podle zvolených podmínek (proškrtnuté políčko znamená, že látka nebyla 

stanovována) 
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se skupinami CH3 z Boc lze získat správný poměr 8:9, což ukazuje na disproporcionaci až po 

chromatografii a že byla původně najímána frakce obsahující čistý BocN4. Domněnka, že 

k disproporcionaci dochází při odpařování rozpouštědel po chromatografii na odparce při 60 °C, byla 

vyvrácena. Látka byla lyofilizována a její disproporcionace byla výraznější než při odpaření na odparce. 

Další možný důvod disproporcionace je bazické vodné prostředí. Při použití mobilní soustavy 6:3:2 

namísto 12:6:1 a následně 2:1:1 při eluci BocN4 ze sloupce při chromatografii byla totiž 

disproporcionace výrazně menší a látku se dokonce podařilo po odpaření pomocí 1H a 13C NMR 

charakterizovat (disproporcionace byla pouze mezi 5–10 %). Soustava 6:3:2 byla používána při prvních 

děleních BocN4, Boc2N4 a fenolu od sebe a méně polárními byla nahrazena z důvodu nedokonalého 

oddělení Boc2N4 od fenolu. Za těchto popsaných podmínek lze BocN4 připravit téměř čistý 

s minimálním obsahem PEA a Boc2N4. Boc2N4 a Boc3N4 jsou oproti BocN4 stabilní sloučeniny, které 

disproporcionaci nepodléhají a lze je připravit v čistém stavu. 

Proto byla reakce optimalizována ve směru vzniku Boc3N4. Jak je z (tabulky 2) patrné, tak 

Boc3N4 vzniká v konstantním poměru k Boc2N4 při použití 3 a více molárních ekvivalentů BPC na PEA.  

4.3. Chránění pentaerythrityltetraaminu pomocí Cbz 

Nejběžnější sloučenina poskytující chránění Cbz je Cbz-Cl. Tato látka byla vybrána pro první 

pokusnou reakci v DMSO a reagovala s PEA za vzniku směsi CbzN4 a Cbz2N4. Kvůli problémům 

s oddestilováním DMSO byly reakce vyzkoušeny také v bezvodém MeOH, EtOH a komerčním 

absolutním EtOH. Na rozdíl od DMSO se v těchto rozpouštědlech po přidání Cbz-Cl do reakční směsi 

sráží hydrochlorid PEA, čímž v reakční směsi ubývá výchozí látky schopné reagovat (sraženina se 

objevuje cca 3–5 sekund po přidání Cbz-Cl). Srážení nerozpustného hydrochloridu lze zamezit 

přídavkem malého množství Et3N nebo lze sraženinu rozpustit přídavkem malého množství vodného 

NH3. Náhodou byla jedna reakční směs v EtOH naředěna destilovanou vodou a při následném zjišťování 

složení odpadní chromatografické frakce byla zjištěna přítomnost Cbz3N4, který nejspíše vznikal 

v reakčních směsích už dříve. Jelikož je ale přeměna Cbz2N4 na Cbz3N4 stericky náročná, 

nepředpokládalo se původně, že látku bude možno připravit ve větším množství. Proto bylo vyzkoušeno, 

jestli může při nadbytku Cbz-Cl vznikat Cbz4N4, nebo je Cbz3N4 konečným možným produktem a bylo 

by možné připravit Cbz3N4 kvantitativně. Do této reakce byl poprvé přidán jako báze Et3N a Cbz4N4 

vznikl prakticky kvantitativně. Při snižování poměru množství Cbz-Cl k PEA se ovšem ukázalo, že 

vznik Cbz4N4 je ovlivněn přítomností Et3N v reakční směsi, a proto byly další reakce prováděny 

s přídavkem NH3, který snižuje reaktivitu Cbz-Cl za cenu částečného rozkladu reagencie. Přibližné 

konverze provedených reakcí shrnuje (Tabulka 3). Přibližná molární procenta konverze látek byla 

vypočítána ze získaných přírůstků hmotností baněk po odpaření rozpouštědel jednotlivých frakcí po 

chromatografii (látky nebyly na odparce odpařeny dokonale do sucha, přesto bylo s přírůstkem hmoty 

v baňkách počítáno jako s čistými látkami).  
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Molární 

poměr PEA 

vůči Cbz-Cl 

Rozpouštědlo 
Konverze 

CbzN4 

Konverze 

Cbz2N4 

Konverze 

Cbz3N4 

Konverze 

Cbz4N4 

Celková 

konverze 

PEA 

1:1,5 DMSO 24 % 63 %   87 % 

1:1,8 DMSO 25 % 73 %   98 % 

1:1,8 MeOH/NH3 23 % 55 %   78 % 

1:2,3 EtOH/H2O/NH3 9 % 15 % 7 %  31 % 

1:5 EtOH/Et3N 0 % 0 % 3 % 97 % 100 % 

1:3 EtOH/Et3N 0 % 5 % 11 % 63 % 79 % 

1:1,8 EtOH/Et3N 4 % 3 % 3 % 40 % 50 % 

1:2,1 EtOH/NH3 35 % 28 % 35 % 0 % 98 % 

Připravené CbzN4, Cbz2N4, Cbz3N4 i Cbz4N4 jsou bílé práškovité látky. Všechny látky jsou 

omezeně rozpustné v MeOH a DMSO, ovšem až na CbzN4 se velmi dobře rozpouští v CHCl3 a CH2Cl2. 

4.4. Chránění pentaerythrityltetraaminu pomocí trifluoracetylu 

Nejběžnější sloučenina poskytující chránění pomocí Tfa je Tfa2O. Tato látka byla vybrána pro 

první pokusnou reakci v komerčním EtOH a reagovala v poměru 1:1 s PEA. Po reakci byla reakční směs 

analyzována pomocí destičky TLC v několika mobilních soustavách neobsahujících NH3, ovšem ani 

v jedné se nepodařilo látku/směs látek detekované ninhydrinem vyhnat ze startu destičky. V mobilních 

soustavách THF:MeOH:konc. NH3 (10:5:1, 6:3:2 a 2:1:1) poskytla destička po vyvolání jednu skvrnu 

s Rf jen o málo menším než BocN4 a CbzN4 a z tohoto zjištění byl uvažován pouze vznik TfaN4. Podle 

MS analýzy byly v reakční směsi přítomny Tfa2N4, TfaN4 a PEA. 1H NMR spektrum reakční směsi 

obsahovalo v oblasti od 2,80 do 3,50 (oblast modifikovaných CH2 protonů pentaerythritylových skupin) 

celkem 9 signálů. Mezi nimi lze nalézt poměr integrálů 6:2 pro TfaN4 a také 4:4 pro Tfa2N4, jakým 

látkám ale patří další signály nelze jednoduše určit. V 13C NMR spektru lze nalézt signály 

trifluoroacetamidu a trifluorooctové kyseliny, signály odpovídající pentaerythritylovému jádru (mezi 40 

a 48 ppm) nelze jednoznačně přiřadit. 19F NMR spektrum obsahuje 2 signály, které ovšem nejsou 

v poměru 1:1, což je možná způsobeno částečným odpařením trifluorooctové kyseliny při odpařování 

EtOH z reakční směsi. Jelikož je trifluoroacetamid nestabilní v polárním bazickém prostředí, bylo 

k čištění a dělení látek zavrženo použití mobilní soustavy s obsahem vodného čpavku. Podle literatury8 

je trifluoroacetamidové chránění stabilní v prostředí organických bazí jako je pyridin a triethylamin. 

Bohužel ani jedna z látek nedokáže PEA chráněný pomocí Tfa eluovat výrazně ze začátku destičky TLC 

(v pyridinu se látka ze začátku destičky pohnula neznatelně a v triethylaminu je látka částečně rozmytá 

Tabulka 3 – Tabulka přibližných konverzí CbzN4, Cbz2N4 Cbz3N4, Cbz4N4 a celková přibližná 

konverze PEA podle zvolených podmínek (proškrtnuté políčko znamená, že látka 

nebyla stanovována) 
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ze startu až k Rf 0,4). Proto byly vyzkoušeny primární organické aminy – propylamin a isopropylamin, 

ale v nich byla zvětšena pouze délka chvostu (tentokrát od startu k Rf 0,6) a neumožnily žádné rozdělení 

látek. Při kombinaci propylaminu s různými množstvími methanolu se skvrnku z reakční směsi 

nepodařilo ze startu destičky TLC vymýt ani částečně. 

TfaN4 a Tfa2N4 v polárních bazických soustavách nelze dělit, aniž by se látky rozložily a bez 

silné polární báze nelze látky eluovat ze startu z kyselého silikagelu. Pokus o dělení látek na destičkách 

z neutrálního oxidu hlinitého (aluminy) dopadl také neúspěšně (došlo pouze k částečnému vymytí látek 

ze startu, ale střed skvrny se v pyridinu, triethylaminu ani propylaminu nepohyboval). Z tohoto důvodu 

se přestala hledat možnost oddělení látek a byla snaha optimalizace reakce ve směru Tfa3N4, který by 

již mělo jít oddělit v nevodných soustavách bez použití báze. 

Molární poměr 

PEA vůči Tfa2O 
Rozpouštědlo 

Konverze 

TfaN4 

Konverze 

Tfa2N4 

Konverze 

Tfa3N4 

Celková 

konverze PEA 

1:1 EtOH poz. v.1 poz. m.1 neg. nelze určit 

1:5 EtOH poz. m. poz. v. poz. m. nelze určit 

1:3 EtOH/Et3N poz. m. poz. v. poz. m. nelze určit 

1) jelikož množství vzniklých látek nebylo možno stanovit přesně, bylo jejich množství stanoveno relativně podle porovnání 

intenzity skvrn na destičkách TLC, poz. v. znamená pozitivní a velká intenzita; poz. m. znamená pozitivní a malá intenzita a 

neg. znamená negativní 

Po provedení reakce PEA s 5 ekvivalenty Tfa2O byla na destičce TLC přítomna stále pouze 

jedna skvrna, a proto byla směs promyta ionexem v OH– cyklu (Dowex 1, 100/200 mesh) v EtOH, čímž 

byla na ionexu oddělena vzniklá TFA. Po analýze na destičkách TLC v mobilních soustavách 

THF:MeOH:konc. NH3 (6:3:2 a 2:1:1) byly nalezeny skvrny odpovídající TfaN4 a Tfa2N4 a v soustavě 

CHCl3:MeOH (1:4) byla nalezena nevýrazná skvrna Tfa3N4 (Rf sloučenin byly velmi podobné dalším 

připraveným chráněným aminům, viz níže, a zajímavostí je, že se látky v bazickém polárním prostředí 

ionexu nerozložily nebo byl jejich rozklad pouze částečný). Jelikož byl použit výrazný přebytek Tfa2O, 

který by stačil na vznik 100 % Tfa4N4, znamená to, že po reakci aminu s Tfa2O dochází ihned 

k protonizaci dalších volných aminoskupin PEA vzniklou TFA a tato protonizovaná aminoskupina už 

nemůže dále reagovat. To zároveň také vysvětluje i majoritní podíl Tfa2N4 a minoritní podíly TfaN4 a 

Tfa3N4. Všechny vzniklé protonizované produkty obsahující jako anion TFA jsou dokonale rozpustné 

v MeOH i EtOH, vodou se sráží (nebo rozkládají, nebylo dále zkoumáno) a v CHCl3 jsou nerozpustné. 

K úspěšnému proběhnutí reakce až na Tfa3N4 proto byl do reakční směsi přidán Et3N jako nereaktivní 

báze v přebytku 10 molárních ekvivalentů na PEA, ovšem průběh reakce podle intenzity skvrn (po 

Tabulka 4 – Tabulka výtěžků TfaN4, Tfa2N4, Tfa3N4 a celková konverze PEA podle zvolených 

podmínek 
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promytí vzniklé směsi ionexem) na destičce TLC byl totožný jako bez něj (nebo se vzniklý Tfa3N4 na 

ionexu částečně rozložil). 

K definitivní charakterizaci jednotlivých látek byly hledány mobilní soustavy, ve kterých by 

bylo možno látky rozdělit bez rizika rozkladu pomocí chromatografie. Znovu byl vyzkoušen propylamin 

na destičce TLC, ovšem látky se díky chvostování překrývaly a rozdělení látek by tak nebylo 

kvalitativní. Na destičkách z aluminy se v mobilní směsi CHCl3:MeOH (1:3) podařilo oddělit skvrny 

Tfa3N4 od zbývajících látek a v čistém MeOH poté také Tfa2N4 od TfaN4 a TfaN4 bylo na závěr možno 

vyeluovat v čisté destilované vodě (látky sice lehce chvostovaly, ale oddělení látek od sebe by bylo za 

těchto teoretických podmínek kvantitativní). I přes toto zjištění byla nakonec chromatografie provedena 

na silikagelu v soustavách s obsahem NH3 s lepšími dělícími vlastnostmi (bylo předpokládáno, že látky 

by se neměly v těchto soustavách rozkládat poté, co vydržely v bazickém prostředí ionexu, použita byla 

směs THF:MeOH:konc. NH3 12:6:1 a 6:3:2). 1H a 13C NMR analýza získaných frakcí neposkytla 

jednoznačně interpretovatelná spektra ani jedné z látek, i když podle 19F NMR spekter s inzertem TFA 

obsahují všechny získané frakce jeden signál, který je svým chemickým posunem blízký TFA. Dělení 

látek na alumině nebylo z nedostatku času vyzkoušeno, a proto nebylo možno dokončit NMR 

charakterizaci čistých látek. 

Charakterizace TfaN4: 

MS(+):vypočteno 228,2 TfaN4, nalezeno 228,8 (TfaN4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf=0,53 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,28 (ninhydrin); 

CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0 (ninhydrin); H2O (alumina), Rf=0,48 (ninhydrin); MeOH (alumina), 

Rf=0 (ninhydrin) 

Charakterizace Tfa2N4: 

MS(+):vypočteno 324,2 Tfa2N4, nalezeno 324,7 (Tfa2N4 + H+) 

TLC: THF:MeOH:NH3 (2:1:1), Rf=0,93 (ninhydrin); THF:MeOH:NH3 (6:3:2), Rf=0,81 (ninhydrin); 

CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0,11 (ninhydrin); H2O (alumina), Rf=0,95 (ninhydrin); MeOH (alumina), 

Rf=0,61 (ninhydrin) 

Charakterizace Tfa3N4: 

MS(+):vypočteno 420,2 Tfa3N4, nalezeno 420,7 (Tfa3N4 + H+) 

TLC: CHCl3:MeOH (1:3), Rf=0,32 (ninhydrin) 

4.5. Alternativní syntéza chráněných tetraaminů 

Dvoufázová redukce pentaerythrityltetraazidu pomocí trifenylfosfínu 

Možnost dvoufázové redukce byla nalezena v literatuře13. Dvoufázová redukce PEAz byla 

nejprve provedena podle návodu v literatuře. První fázi tedy tvořila směs Et2O/EtOAc (1:1) a druhou 

5 % vodná HCl. V této dvoufázové směsi redukce PEAz s TPP (1,2 ekv.) proběhla a N(N3)3·HCl byl 
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získán, ovšem redukce neproběhla dvoufázově. Vzniklý N(N3)3·HCl byl totiž obsažen z větší části ve 

fázi Et2O/EtOAc a při větším množství TPP by redukce probíhala i do druhého stupně (což bylo 

experimentálně ověřeno s 1,5 ekv. TPP). Na druhou stranu tento fakt poukazuje na skutečnost, že 

k monoredukci není druhá fáze vůbec zapotřebí a lze ji provést čistě v Et2O s přídavkem neutrální vody 

(není potom ale tak selektivní a vznikají i další částečně redukované amino-azidy). Pro úspěšné 

provedení dvoufázové redukce tvořil první fázi pouze Et2O a druhou 5 % vodná HCl. N(N3)3·HCl není 

v Et2O rozpustný a po monoredukci došlo k protonizaci N(N3)3 molekulou HCl za vzniku hydrochloridu 

a látka přešla do vodné fáze. Vzniklý N(N3)3·HCl je bílá práškovitá látka. Při redukci ovšem dochází 

ještě k další reakci, která způsobuje žluté zabarvení vodné fáze. Pomocí 1H NMR bylo zjištěno, že žluté 

zbarvení způsobuje polární aromatická sloučenina, která byla identifikována i pomocí UV lampy na 

TLC, kde byla nalezena ještě další bezbarvá nečistota aromatické povahy nepohybující se v žádné 

použité mobilní soustavě ze startu. Žlutá aromatická sloučenina tvoří velmi obtížně odstranitelnou látku 

a obě nečistoty jsou rozpustné ve stejněch rozpouštědlech jako N(N3)3·HCl. Při redukci v prostředí 

Et2O/H2O (neutrální prostředí) tyto látky nevznikají, vznikají však také v malém množství N2(N3)2 a 

N3(N3) (jejich množství je dané nadbytkem TPP nad 1 molární ekvivalent na PEA, ale přesný poměr 

látek ani jejich detailní charakterizace zkoumána nebyla). 

Reakce probíhající v Et2O/5 % vodná HCl obsahuje ve fázi Et2O většinu TPPO, ovšem tato látka 

přechází částečně i do vody a tvoří další nečistotu. Třepání vodné fáze s Et2O nebo toluenem zbytky 

TPPO odstraňuje, neodstraňuje ovšem žluté zbarvení fáze (extrakce CH2Cl2 nebo CHCl3 k odstranění 

polárních aromatických nečistot také nestačí a navíc do těchto rozpouštědel přechází malé množství 

N(N3)3·HCl – zjištěno pomocí 1H NMR). Po extrakci vodné fáze toluenem a následným převedením 

N(N3)3·HCl na N(N3) pomocí vodného NH3, vzniká růžová sraženina, která se následně při extrakci této 

suspenze přenáší do CH2Cl2 za vzniku červeného roztoku. Ten na odparce nelze odpařit do sucha, ani 

do olejovitého stavu (podle 1H NMR analýzy barvu opět způsobuje aromatická sloučenina, ovšem při 

extrakci s Et2O namísto toluenu nedochází ke změně barvy a směs látek je stále žlutá; povaha červeného 

zbarvení nebyla dále zkoumána). Použití aktivního uhlí k odstranění nečistot ve vodné fázi bylo bohužel 

také neúspěšné a po porovnání 1H NMR spekter před a po jeho použití bylo zjištěno, že vychytává velmi 

dobře i N(N3)3·HCl (určeno podle poměru signálů 1H NMR spektra aromatické oblasti a signálů 

monoamin-triazidu).  

Spolehlivé odstranění nečistot nabízela chromatografie. První byly zkoušeny chromatografie 

N(N3)3, ve kterých se látku snažilo oddělit od nečistot pomocí krátkého silikagelového sloupce 

v soustavě hexan:EtOAc (1:5), kde byla zachycena na jeho povrchu, nečistoty byly vyeluovány a 

následně byla vymyta MeOH (předpoklad podle TLC). Po provedení chromatografie byla látka nalezena 

už v odpadní frakci, kde podle TLC měla Rf 0 (jak bylo zjištěno, tak látka na kyselém silikagelu velmi 

chvostuje a ani v polárnější soustavě s Rf 0,95 se ji nepodařilo z krátkého sloupce získat kvantitativně). 

Chromatografie N(N3)3·HCl byla podle TLC opět teoreticky možná, látka byla zachycena na povrchu 
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krátkého silikagelového sloupce v mobilní soustavě MeOH:H2O (5:1) a po vyeluování žluté nečistoty 

byla na sloupec použita směs rozpouštědel THF:MeOH:konc NH3 (2:1:1). V této mobilní soustavě 

ovšem došlo k vysrážení látky ve sloupci (z N(N3)3·HCl vznikl N(N3)3 a NH4Cl) a látku se nepodařilo 

z kolony vymýt ani pomocí MeOH, ani CHCl3 (v obou rozpouštědlech je dobře rozpustná a podle TLC 

měla být rozpustná i přímo v použité soustavě THF:MeOH:konc NH3). Po vyzkoušení všech možností 

čištění látky lze konstatovat, že N(N3)3 připravený dvoufázově v prostředí Et2O/5% HCl nelze připravit 

v čistém stavu. Látka ovšem byla připravena kvantitativně, a pokud nečistoty následujícím reakcím 

nevadí, lze takto získanou směs látek použít. Jelikož chránicím reakcím nečistoty vadí (na chránící 

reakce bylo nutno použít minimálně 2,5 molárního ekvivalentu chránícího činidla namísto 1 ekvivalentu 

a následné chromatografické čištění směsi látek bylo problematické), byla proto hledána jiná cesta 

přípravy. 

Jako tato cesta se ukázala původně neuvažovaná neselektivní redukce PEAz v neutrálním 

dvoufázovém systému Et2O/H2O, kde, po upravení parametrů reakce, bylo dosaženo vyšších výtěžků. 

Reakce prováděná touto cestou je ztrátovější v porovnání s redukcí v prostředí okyselené vody, ovšem 

následné čištění je nenáročné, rychlé a N(N3)3 lze získat v čistém stavu. Po proběhnutí reakce jsou obě 

fáze (organická i vodná) bezbarvé a produkt N(N3)3 je přítomen pouze v organické fázi. Ve vodné fázi 

jsou přítomny v malém množství N2(N3)2 a N3(N3), což jsou ovšem také látky využitelné k 

přípravě selektivně chráněných aminů (reakce s nimi ovšem prováděny nebyly, i když nabízely další 

možnost přípravy selektivně chráněných amino-azidů). Po odpuštění odpadní vodné fáze a vytřepání 

organické fáze (ta obsahuje kromě N(N3)3 pouze nereaktivní TPPO a žluté zbarvení vodné fáze proto 

nevzniká) okyselenou vodou (vodná 3 % HCl), přechází N(N3)3 v podobě N(N3)3·HCl selektivně do 

vodné fáze, zatímco TPPO zůstává v organické. N(N3)3·HCl lze nyní zpět na N(N3)3 převést pomocí 

anexu, který je ovšem nutno vymývat MeOH nebo EtOH (ve vodě je N(N3)3 prakticky nerozpustný a 

zůstal by vysrážený v ionexu) nebo rychlejší variantou je smísení s jakoukoliv bazí (zvolen byl 

koncentrovaný vodný roztok NH3). Látka se po převedení na volnou bázi sráží a ke kvantitativnímu 

oddělení je vytřepána do CH2Cl2 (použití frity a odsátí sraženiny je ztrátová operace) a z roztoku 

v CH2Cl2 lze produkt získat odpařením na odparce. Při použití 1 molárního ekvivalentu TPP na PEAz 

byl výtěžek reakce přibližně 88 % (elementární analýza nebyla provedena a nelze zaručit, že byl 

N(N3)3·HCl dokonale vysušen). 

Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s di-tert-butyl dikarbonátem 

Chránicí reakce byla zkoušena nejprve s N(N3)3 připraveným dvoufázově Et2O/5% HCl 

(výchozí látka nebyla čistá, viz diskuze k přípravě N(N3)3) jak s BPC, tak s Boc2O a v obou případech 

při použití 1 molárního ekvivalentu proběhla reakce z cca 60 %. Ani při použití 2 ekvivalentů reagencií 

neproběhla reakce ze 100 % a teprve při použití 2,5 ekv. reagencií zmizela ninhydrinem detekovaná 

skvrna N(N3)3 na destičce TLC. Ke snížení množství reagencie byl použit jako katalyzátor DMAP, 
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ovšem výtěžek reakce při použití 1 ekv. Boc2O byl stále kolem 60 % (určeno z poměru signálů v 1H 

NMR). Při následné chromatografii došlo k rozkladu podstatné části BocN(N3)3 za vzniku 1,3-bis[3-

azido-2,2-bis(azidomethyl)propyl]močoviny (viz schéma 16), která po průchodu sloupcem v mobilní 

soustavě hexan:EtOAc (1:1) krystalovala a byla stanovena její struktura v pevné fázi pomocí difrakce 

(viz obrázek 7 v dodatcích, sloučenina pravděpodobně vznikla reakcí BocN(N3)3 s nezreagovaným 

N(N3)3 za současného odštěpení izobutenu). Ať už byl důvod této reakce a rozkladu chráněného triazidu 

jakýkoliv, katalýza reakce pomocí DMAP nebyla více zkoušena. 
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N3

N3
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Po získání čistého N(N3)3 (z dvoufázové redukce PEAz pomocí TPP v Et2O/H2O) byla reakce 

zkoušena opět v přítomnosti 2,5 molárních ekvivalentů BPC, ovšem tentokrát byla konverze látky 0 % 

a po chromatografii na krátkém sloupci ve směsi rozpouštědel hexan:EtOAc (5:1) a následným 

promytím sloupce MeOH byly od sebe odděleny čisté reaktanty. Reakci je nutno provádět 

pomocí Boc2O, kterého k čistému N(N3)3 stačí přidat mírný nadbytek a látka byla podle 1H NMR získána 

v kvantitativním výtěžku. Přečištění látky od nadbytečného Boc2O lze provést chromatografií na 

silikagelovém sloupci ve směsi rozpouštědel hexan:THF (5:1). 

Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s benzylchloroformiátem 

Reakce byla poprvé vyzkoušena rovnou s čistým N(N3)3 (z dvoufázové redukce PEAz pomocí 

TPP v Et2O/H2O) s 2,5 i 1,1 molárním ekvivalentem  Cbz-Cl v přítomnosti molárního nadbytku Et3N 

jako báze a v obou případech byl podle 1H NMR získán kvantitativně CbzN(N3)3. Látka byla od nečistot 

přečištěna chromatografií na krátkém silikagelovém sloupci ve směsi rozpouštědel hexan:EtOAc (1:1). 

Reakce pentaerythritylmonoamin–triazidu s anhydridem trifluoroctové 

Reakce byla poprvé vyzkoušena rovnou s čistým N(N3)3 (z dvoufázové redukce PEAz pomocí 

TPP v Et2O/H2O) s 2,5 i 1,1 molárním ekvivalentem  Tfa2O v přítomnosti molárního nadbytku Et3N 

Schéma 16 – Možný mechanismus rozkladu pentaerythritylmonoamin-triazidu chráněného pomocí 

Boc reakcí s pentaerythritylmonoamin-triazidem za odštěpení izobutenu a vzniku 1,3-

bis[3-azido-2,2-bis(azidomethyl)propyl]močoviny 
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jako báze a v obou případech byl podle 1H NMR získán kvantitativně TfaN(N3)3. Látka byla od nečistot 

přečištěna chromatografií na krátkém silikagelovém sloupci ve směsi rozpouštědel hexan:EtOAc (1:5). 

BocN(N3)3, CbzN(N3)3 a TfaN(N3)3 byly původně připraveny z důvodu maximalizace výtěžku 

jednou chráněného PEA. Příprava těchto látek byla prováděna souběžně s BocN4, CbzN4 a TfaN4. Po 

zjištění, že BocN4 není stabilní sloučenina, TfaN4 nelze jednoduše přečistit pomocí chromatografie od 

nečistot a že lze s dobrými výtěžky snadněji připravit třikrát chráněný PEA, nebyla nakonec redukce 

BocN(N3)3, TfaN(N3)3 ani CbzN(N3)3 zkoušena. 

5. Závěr 

Byl vylepšen postup přípravy PEA uváděný v literatuře7, který lze nyní připravit 99 % konverzí 

z výchozího PEBr. PEBr je nejprve převeden na PEAz reakcí s nadbytkem NaN3 v DMF při 110 °C a 

ten je následně redukován pomocí TPP v dioxanu v přítomnosti vodného roztoku NH3 na PEA. PEA je 

z reakční směsi získán extrakcí mezi vodu a toluen ve vodné fázi a získán po odpaření jako viskózní 

olej. 

PEA byl použit k syntéze selektivně chráněných symetrických tetraaminů, které lze využít jako 

základní stavební bloky s poměrem chráněných k nechráněným aminoskupinám 1:3, 2:2 i 3:1. Na 

následné reakce v nejrůznějších prostředích byly použity chránicí skupiny stabilní v odlišných 

podmínkách: Boc, stabilní v bazických podmínkách, který lze odstranit v kyselém nepolárním prostředí, 

Cbz, stabilní v slabě kyselém a bazickém prostředí, který lze odstranit hydrogenačně, a Tfa, stabilní 

v kyselém prostředí, který se odstraňuje v bazickém polárním prostředí. Z připravených chráněných 

látek lze v čistém stavu získat Boc2N4, Boc3N4, CbzN4, Cbz2N4 a Cbz3N4. Ostatní látky podléhají 

částečnému rozkladu nebo je nelze přímo izolovat z reakční směsi a je nutno provést orthogonální 

chránění PEA k jejich získání a přečištění, což ovšem nebylo zkoušeno. 

Kromě přímé syntézy monochráněných PEA byla zkoušena dvoufázová redukce PEAz na 

N(N3)3 a chránění aminové skupiny pomocí Boc, Cbz a Tfa. Následná redukce získaných monoaminů 

na monochráněný PEA už nebyla provedena. Připravené chráněné monoamin-triazidy lze využít v 

„klikacích“ reakcích, kde mohou, stejně jako chráněné tetraaminy, sloužit jako základní stavební 

kameny větších molekul. 
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6. Dodatky 

  

 

Obrázek 2 – Výřez z 1H NMR (vlevo) a 13C NMR spektra (vpravo) PEBr v CDCl3 

Obrázek 4 – Výřez 1H NMR (vlevo) a 13C NMR (vpravo) spektra PEA v D2O s t-butanolem 

 

Obrázek 3 – Výřez z 1H NMR (vlevo) a 13C NMR spektra (vpravo) PEAz v CDCl3 
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Obrázek 5 – Výřez 1H NMR (vlevo) a 13C NMR (vpravo) spektra N(N3)3·HCl v CD3OD 

 

Obrázek 6 – Výřez 1H NMR (vlevo) a 13C NMR (vpravo) spektra N(N3)3 v CD3OD 

 

Obrázek 7 – Výsledek rentgenostrukturní analýzy 1,3-bis[3-azido-2,2-

bis(azidomethyl)propyl]močoviny 
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