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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou bifunkčních thiomočovinových katalyzátorů 

a výchozích stavebních jednotek odvozených od sacharidu D-glukosy a aminokyseliny 

L-threoninu. První část práce je zaměřena na přípravu glykosylisothiokyanátů a 

aminofosfinů. Druhá část práce se věnuje přípravě a využití připraveného bifunkčního 

katalyzátoru. 

Klíčová slova 

Asymetrická syntéza, organokatalýza, bifunkční katalyzátory, thiomočovina, sacharidy, 

aminofosfiny. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the synthesis of bifunctional thiourea-phosphine 

catalysts and corresponding building blocks derived from D-glucose and α-amino acid 

L-threonine. The first part of this thesis is focused on the preparation of 

glucopyranosylisothiocyanates and aminophosphines. The second part of the thesis 

deals with the preparation and the application of prepared bifunctional catalyst. 

Key words 

Asymetric synthesis, organocatalysis, bifunctional catalysts, thiourea, saccharides, 

aminophosphines. 
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Seznam zkratek 

Ac acetyl 

Boc terc-butyloxykarbonyl 

tBu terc-butyl 

DCM dichlormethan 

DMF N,N-dimethylformamid 

DMSO dimethylsulfoxid 

DRIFT FTIR za použití difúzní 

reflektance 

E elektrofil 

ee enantiomerní přebytek 

ESI elektrospray ionisation 

Et ethyl 

FTIR IČ s Fourierovou 

transformací 

HPLC vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 

HRMS hmotnostní 

spektrometrie s vysokým 

rozlišením 

IČ infračervená 

spektroskopie 

LUMO nejnižší neobsazený 

molekulový orbital 

Me methyl 

MS hmotnostní 

spektrometrie 

Ms mesyl, methylsulfonyl 

MTBE terc-butyl(methyl)ether 

NMM N-methylmorfolin 

NMR nukleární magnetická 

rezonance 

Nu nukleofil 

Ph fenyl 

Piv pivaloyl 

Rf retardační faktor 

RVO rotační vakuová odparka 

TADDOL 2,2-dimethyl-α,α,α′,α′-

tetrafenyldioxolan-4,5-

dimethanol 

TBDMS terc-butyldimethylsilyl 

TFAA anhydrid kyseliny 

trifluoroctové 

THF tetrahydrofuran 

TLC tenkovrstvá 

chromatografie 

TMS trimethylsilyl 

TOF time of flight 

p-TSA p-toluensulfonová 

kyselina 

Ts tosyl, 4-toluensulfonyl  

UV ultrafialový 



1 Úvod 

1.1 Organická syntéza 

Organická chemie se začala rozvíjet z alchymistického umění už od poloviny 18. století. 

Nejprve si tehdejší vědci počali všímat rozdílů mezi látkami pocházejícími z živé 

(organické) přírody a látkami získávanými ze světa minerálů, čili z neživé (anorganické) 

přírody. První, kdo nastínil rozdíl mezi látkami organickými a anorganickými a zavedl 

pojem organická chemie, byl v roce 1770 švédský chemik T. Bergman. 

Mezi první reakce prováděné s organickými látkami patřila výroba mýdla 3 (tj. 

solí mastných kyselin), získávaného reakcí báze s živočišným tukem 1. Následně 

se M. Chevreulovi v roce 1816 podařilo mýdlo rozdělit na jednodušší organické 

sloučeniny, které byly označeny jako mastné kyseliny 4 (Schéma 1).
1
 

 

Schéma 1: Syntéza mýdla 3 a jeho hydrolýza na mastné kyseliny 4. 

Z dnešního pohledu striktní oddělení organické a anorganické chemie již není 

možné. Oba tyto obory se totiž navzájem prolínají a spolupracují spolu například 

v oblasti chemické syntézy. 

Organickou syntézou rozumíme tu část organické chemie, při níž se z látek 

jednoduchých připravují látky komplexnější pomocí různých chemických reakcí. 

Od svého počátku organická syntéza prošla dlouhým vývojem a zaznamenala mnoho 

pokroků nejen v průmyslové výrobě látek již existujících, ale i v přípravě zcela nových 

organických sloučenin.
2
 

Na základě teoretických znalostí a dovedností lze předpovídat fyzikální a 

chemické vlastnosti látek v závislosti na jejich struktuře. A naopak dle požadovaných 

vlastností lze navrhnout postup přípravy nové sloučeniny odpovídající struktury. 
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Obecně existují dva přístupy k navrhování syntézy nových látek. Prvním z nich 

je zdokonalování již existujících postupů hledáním nových a účinnějších činidel, 

optimalizací reakčních podmínek nebo zkrácením reakčního postupu, aby bylo 

dosaženo vyšších výtěžků. Druhý, novější přístup navrhuje zcela nový postup syntézy 

dané látky za využití znalostí stereochemie, kinetiky a mechanismu chemických reakcí. 

Jedná se o retrosyntetický přístup. V tomto případě je dle určitých pravidel navržena 

syntetická cesta požadované komplexní sloučeniny. Tyto komplexní látky jsou poté 

rozebrány na jednodušší části (syntony), kterým jsou přiřazeny odpovídající sloučeniny. 

Rozbor jednodušších částí je dále podrobován retrosyntetickému přístupu tak dlouho, 

dokud nedospěje ke snadno dostupným (komerčním) výchozím látkám. Takto 

navrženou syntetickou cestu je poté samozřejmě třeba laboratorně ověřit.
3
 

Organickou syntézou se připravují barviva, polymery, plasty, pesticidy, 

potravinářské přísady a mnoho dalších látek. V chemickém průmyslu se uplatňuje při 

hledání nejekonomičtější a nejšetrnější cesty výroby známých sloučenin. Je logické, že 

snahou výrobců je snížit náklady na minimum a maximalizovat zisk produktu. Nebo-li 

najít tu nejjednodušší cestu syntézy s nejvyššími výtěžky probíhající s největší 

stereoselektivitou. Nejdůležitější aplikace organické syntézy je ve farmaceutickém 

průmyslu při syntéze nových léčiv.
2,3

 

1.2 Asymetrická syntéza 

Molekuly, které nemají střed ani rovinu symetrie a ani čtyřčetnou rotačně-reflexní osu, 

jsou chirální a existují ve dvou enantiomerních formách. Enantiomery jsou takové 

chirální molekuly, které jsou navzájem svými zrcadlovými obrazy. Projevem chirality 

je mimo jiné stáčení roviny lineárně polarizovaného světla, načež každý z enantiomerů 

stáčí rovinu polarizovaného světla opačným směrem.
1,4

 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním cílem organické syntézy je poskytovat 

kontrolovaně a ekonomicky výhodně požadované produkty ze snadno dostupných 

výchozích látek. Nejen ve farmakologickém průmyslu jsou dnes požadovanými 

produkty především enantiomerně čisté látky.
5
 

Léčiva se získávají buď přímou izolací z přírodních zdrojů, jejich modifikací 

nebo synteticky. Příkladem přírodního léčiva může být antibiotikum získávané z plísně 

Penicilium notatum a nám známé jako penicilin (5, Obrázek 1). Penicilin s konfigurací 
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2S,5R,6R má léčivé účinky a běžně se vyskytuje v přírodě. Jeho enantiomer lze připravit 

pouze synteticky a je biologicky neúčinný. 

Obecným trendem v přípravě biologicky aktivních sloučenin je syntéza 

enantiomerně čistých látek. Avšak pokud jsou syntetizována chirální léčiva, podávají se 

většinou jako racemáty (tj. směsi enantiomerů 1:1), protože dělení enantiomerů je 

časově náročné a ekonomicky nevýhodné. A to i v případech, kdy biologicky neúčinný 

enantiomer snižuje schopnost organismu využít enantiomer biologicky účinný. 

Příkladem léčiva podávaného ve formě racemátu může být ibuprofen. Farmakologicky 

neúčinný (R)-ibuprofen zpomaluje rychlost nástupu účinku léčivého (S)-ibuprofenu (6, 

Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Penicilin v konfiguraci 2S,5R,6R (5) a (S)-ibuprofen (6). 

V případech, kdy má jeden z enantiomerů na organismus nežádoucí až škodlivé 

účinky (např. (R)-dopamin), nastupuje na scénu asymetrická syntéza, která se zabývá 

přípravou pouze jednoho stereoisomeru.
1,4

 

Asymetrická syntéza se v posledních letech stala velice populárním odvětvím 

organické chemie. Zásadní příspěvky k jejímu rozvoji byly v roce 2001 oceněny 

Nobelovou cenou. Obdrželi ji W. S. Knowles, K. Barry a R. Noyori za přínos na poli 

chirální katalýzy hydrogenačních a oxidačních reakcí.
6
 

Asymetrická syntéza využívá několik přístupů. Všechny přístupy řídí uspořádání 

substituentů na vznikajícím stereogenním centru již v průběhu reakce. Reakce mohou 

být řízeny chirálním substrátem, chirální pomocnou skupinou, chirálním činidlem nebo 

chirálním katalyzátorem. Mezi nejefektivnější přístup se řadí využití chirálních 

katalyzátorů, jimiž se budeme dále zabývat.
7
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1.3 Asymetrická katalýza 

Chirální katalyzátory interagují s molekulou substrátu a udrží jí tak určitou dobu 

v asymetrickém prostředí. Díky tomu dochází k řízenému přístupu mezi substrátem 

a dalším reaktantem (popř. činidlem) a v důsledku toho k přednostnímu vzniku jednoho 

enantiomeru. 

Donedávna katalyzátory používané pro asymetrickou katalýzu organických 

sloučenin spadaly převážně do dvou kategorií. První z nich jsou komplexní sloučeniny 

přechodných kovů s organickými ligandy. Příkladem takového katalyzátoru může být 

chirální titaničitý katalyzátor 9 odvozený od kyseliny vinné (Schéma 2). Tuto kyselinu 

před 150 lety izoloval a zkoumal L. Pasteur, načež díky ní objevil existenci 

enantiomerů. Tento katalyzátor katalyzuje například reakci benzaldehydu (7) 

s diethylzinkem (8), při níž vzniká 97 % (S)-enantiomeru 10 a pouze 3 % (R)-

enatiomeru 11 (Schéma 2).
1
 

 

Schéma 2: Reakce benzaldehydu (7) s diethylzinkem (8) katalyzovaná katalyzátorem 9. 

Druhou kategorii katalyzátorů tvoří enzymy. Enzymy se specializují na katalýzu 

reakcí probíhajících v živých organismech. Převážná většina z nich jsou velké 

molekuly, protože jejich struktury jsou bílkovinné povahy. Enzymy pracují s vysokou 

specifitou účinku a katalytickou účinností. Proto není divu, že při výrobě nových 

syntetických katalyzátorů je snaha o co největší napodobení principu, na němž enzymy 

pracují. Především se vědci po mnoho let snaží porozumět a napodobit jejich aktivitu 

a selektivitu. V roce 1926 byl izolován vůbec první enzym. Jednalo se o ureázu, enzym, 

který štěpí močovinu (12) na a oxid uhličitý (13) a amoniak (14, Schéma 3). Dosud bylo 

objeveno a popsáno přes více než 3000 enzymů.
8
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Schéma 3: Ureázou katalyzované štěpení močoviny (12). 

Nejmladším obecným přístupem v asymetrické katalýze je asymetrická 

organokatalýza.
5
 Vzhledem k zaměření této práce se v dalším textu klade důraz právě na 

katalyzátory organické povahy. 

1.3.1 Asymetrická organokatalýza 

Asymetrická organokatalýza je syntéza enantiomerně čistých látek za pomoci 

substechiometrického množství organokatalyzátoru.
9
 Organokatalyzátory jsou oproti 

enzymům malé organické sloučeniny skládající se převážně z uhlíku, vodíku, dusíku, 

kyslíku, síry a fosforu.
4
 Jejich výhodu je jednoduchá struktura s definovanými 

stereogenními centry, robustnost a možnost přípravy z levných a snadno dostupných 

prekurzorů. Navíc tyto katalyzátory neobsahují atomy kovů, jejichž odstraňování 

je drahé a složité. Tento fakt je výhodný při syntéze léčiv nebo v potravinářském 

průmyslu, kde i stopové množství určitých přechodných kovů může působit negativně. 

Z historického hlediska sahají kořeny organokatalýzy již do první poloviny 

20. století. Avšak až konce tohoto století bylo připraveno jen málo využitelných 

katalyzátorů.
5
 Příkladem může být katalyzátor na bázi (S)-prolinu (16), jež katalyzuje 

například syntézu Wielandova-Miescherova ketonu 17, tzv. Hajos-Parrish-Eder-Sauer-

Wiechertovu reakci (Schéma 4).
10

 

 

Schéma 4: Asymetrická Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechertova reakce. 

Čistě organické katalyzátory se dočkaly svého rozmachu až v poslední dekádě 

20. století. Bylo to díky pilotním pracím E. N. Jacobsena, který se zabýval syntézou 
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katalyzátorů obsahujících Shiffovy báze pro využití ve Streckerově reakci;
11

 D. W. C. 

MacMillana, který se zabýval syntézou katalyzátorů na bázi sekundárních aminů 

využitelných v Diels-Alderově reakci (Schéma 5).
12

 

 

Schéma 5: Diels-Alderova reakce katalyzovaná sekundárním aminem 20. 

Mezi další významné pilotní práce řadíme například výzkum C. F. Barbase III a 

B. Lista, kteří se zaměřili na katalyzátory na bázi (S)-prolinu (16, Schéma 6)
13

; nebo 

K. Nagasawy, který se mimo jiné zabýval chirálními močovinovými katalyzátory 27 

(Schéma 7).
14

 

 

Schéma 6: Intermolekulární aldolizace katalyzovaná (S)-prolinem (16). 

 

Schéma 7: Michaelova reakce s bifunkčním močovinovým katalyzátorem 27. 
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V organokatalýze existuje několik způsobů aktivace. Z hlediska mechanismu je 

lze rozdělit na dvě podkategorie v závislosti na tom, zda je vazba mezi substrátem a 

katalyzátorem kovalentní či nekovalentní. Z hlediska chemických vlastností 

organokatalyzátoru, tedy jestli katalyzátor odebírá nebo poskytuje proton/elektron 

substrátu či tranzitnímu stavu, lze organokatalyzátory rozdělit do čtyř skupin. A to na 

Brønstedovy kyseliny/báze nebo na Lewisovy kyseliny/báze. 

Při kovalentní katalýze dochází k vazbě organokatalyzátoru k substrátu přes 

pevnější kovalentní vazby. Buď skrze jednokrokovou interakci mezi Lewisovou 

kyselinou a Lewisovou bází nebo skrze vícekrokovou reakci jako je tvorba 

iminiového 31 nebo enaminového intermediátu 32 (Schéma 8).
15

 

 

Schéma 8:Tvorba iminiového iontu 31 a enaminu 32 kondenzací karbonylové 

sloučeniny 30 s α-substituovaným chirálním aminem 29. 

Výše zmíněná Diels-Alderova reakce (Schéma 5, str. 13) a intermolekulární 

aldolizace katalyzovaná (S)-prolinem (16, Schéma 6, str. 13) jsou právě takovými 

příklady kovalentní katalýzy. Katalyzátory, které aktivují substrát skrze tvorbu enaminu 

a iminiového iontu umožňují enantioselektivní provedení chemických transformací, 

jako jsou cykloadiční reakce, Michaelovy reakce, aldolizace a mnoho dalších.
5 

Nekovalentní organokatalýza je založena na nekovalentních interakcích 

organokatalyzátoru se substrátem. Mezi nekovalentní interakce využívané 

v organokatalýze řadíme vodíkové vazby nebo tvorbu iontových párů tj. protonační, 

respektive deprotonační procesy (Obrázek 2).
5 

Tyto dvě podskupiny se dělí v závislosti na stupni přenosu protonu v tranzitním 

stavu. Pokud je vodík stále kovalentně vázán ke katalyzátoru, mluvíme o aktivaci 

pomocí vodíkových vazeb. Pokud dochází k úplnému přenosu protonu z katalyzátoru na 
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substrát, mluvíme o aktivaci Brønstedovými kyselinami (Obrázek 2).
15

 V rámci této 

bakalářské práce se podrobněji zaměříme na aktivaci substrátu pomocí H-vazeb. 

 

Obrázek 2: Typy vodíkových vazeb a vznik iontového páru. 

1.4 Aktivace substrátu vodíkovými vazbami 

Navázání substrátu H-vazbou ke katalyzátoru je nezbytně spojeno se změnami 

v elektronové hustotě, což vede k polarizaci a následné elektrofilní aktivaci reaktantů.
5
 

V průběhu aktivace dochází ke snížení energie LUMO orbitalu elektrofilu (akceptor H-

vazby) přijetím vodíkového atomu z katalyzátoru (donor H-vazby) za tvorby vodíkové 

vazby.
15

 Protože na tomto principu pracuje mnoho přírodních katalyzátorů – enzymů, 

je syntéze chirálních organických katalyzátorů pracujících právě na tomto principu 

věnována v posledních letech zvýšená pozornost.
16

 Tato aktivace je dalším příkladem 

elektrofilní aktivace (vedle výše zmíněných způsobů aktivace prostřednictvím 

koordinace substrátu například k Lewisově kyselině na bázi kovu nebo aktivace skrze 

tvorbu iminiového iontu).
17

 

Potenciál vodíkových vazeb a jejich využití v asymetrické syntéze nebyl plně 

rozpoznán až do roku 1998.
15

 V tomto roce totiž M. S. Sigman a E. N. Jacobsen popsali 

použití peptido-thiomočovinového katalyzátoru 34 v enantioselektivní Streckerově 

reakci (Schéma 9).
11

 Mezi nejpoužívanější katalyzátory aktivující substrát tvorbou H-

vazeb patří v současnosti sloučeniny na bázi chirálních močovin,
18

 thiomočovin,
19

 

chirálních amidiniových
20

 nebo guanidiniových
16

 iontů či chirálních amidů kyseliny 

čtverečné
21

 a chirálních diolů (TADDOL a deriváty binaftolu)
22

. 
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Schéma 9: Streckerova reakce katalyzovaná katalyzátorem 34. 

Katalýzy pomocí vodíkových vazeb je využito v mnoha chemických 

transformacích. Jednak pro aktivaci elektrofilů, např. karbonylových skupin 36,
23

 

iminů 37
11

 a epoxidů 38
24

 vůči nukleofilnímu ataku (Obrázek 3). Dále pak pro 

stabilizaci tranzitního stavu 39, např. v hetero-Diels-Alderově cykloadici
25

 (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Nukleofilní adice na aktivovaný karbonyl 36, imin 37, epoxid 38 a 

stabilizace tranzitního stavu 39 v hetero-Diels-Alderově reakci. 

Druhý typ nekovalentní katalýzy je úplný přenos protonu s následným 

vytvořením iontového páru. Tento mechanismus byl poprvé demonstrován v roce 2007 

E. N. Jacobsenem a jeho skupinou, kteří použili organokatalyzátor na bázi 

thiomočoviny 43 do vysoce enantioselektivní intramolekulární nukleofilní adice 

indolových derivátů 40 na přechodně vznikající N-acyliminiové ionty 42 (Schéma 10).
26
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Schéma 10: Nukleofilní adice na N-acyliminiové ionty 42. 

Vzhledem k zaměření této bakalářské práce se v dalším textu podíváme 

detailněji na katalyzátory obsahující thiomočovinovou funkční skupinu. 

1.5 Katalyzátory na bázi thiomočoviny 

Thiomočovina je jeden z mnoha příkladů Brønstedovy kyseliny a lze ji uplatnit jako 

katalyzátor pro široké spektrum transformací a ne pouze pro jeden typ reakcí.
9
 Z tohoto 

důvodu se v posledních letech thiomočovina stala zajímavou komponentou 

nekovalentních organokatalyzatorů.
27

 Jako příklady z širokého spektra reakcí, které 

katalyzuje, byly vybrány hydrokyanace iminů 45 za vzniku prekurzorů α-aminokyselin 

46, tzv. Streckerova reakce (Schéma 11) nebo asymetrická Mannichova reakce, kdy 

vznikají β-aminokarbonylové sloučeniny 50 (Schéma 12). Tyto dvě reakce mají zcela 

jiný rozsah použití, stereoindukční profily a jsou prováděny s odlišnými substráty.
9
 

 

Schéma 11: Obecné schéma asymetrické Streckerovy reakce. 
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Schéma 12: Obecné schéma asymetrické Mannichovy reakce. 

Katalyzátory na bázi thiomočoviny 51 jsou lepšími katalyzátory než jejich 

močovinová analoga 27 (Obrázek 4). Je to způsobeno tím, že thiomočovina (pKa = 21,1 

v DMSO) je kyselejší než močovina (pKa = 29,6 v DMSO).
28

 Thiomočovina je také 

méně náchylná k dimerizaci než močovina, což je způsobeno nižší elektronegativitou 

síry oproti kyslíku.
29

 A v neposlední řadě jsou thiomočovinové deriváty rozpustnější 

v organických rozpouštědlech.
30

 

 

Obrázek 4: Příklady katalyzátorů na bázi thiomočoviny 51 a na bázi močoviny 27. 

Thiomočovina obsažená v katalyzátorech nemusí být jediným katalyticky 

aktivním místem katalyzátoru. Ten může obsahovat ještě další taková centra, která pak 

mohou reakci katalyzovat synergicky. Jsou to tzv. vícefunkční katalyzátory, jimiž 

se budeme zabývat podrobněji dále. 

1.5.1 Bifunkční katalyzátory na bázi thiomočoviny 

Výhodou vícefunkčních katalyzátorů je, že obsahují více katalytických center v jedné 

molekule. Takové katalyzátory kombinují H-donorní a H-akceptorní vazby a jsou 

obzvláště zajímavé, protože umožňují současnou aktivaci více reaktantů.
31 

Dochází tak 

k větší kontrole vzájemného přístupu reaktantů při tvorbě tranzitního stavu, a tím 

k celkovému zvýšení stereoselektivity reakce.
32

 Katalyzátory obsahující dvě katalytická 

centra nazýváme bifunkční. 

Jako příklady bifunkčních katalyzátorů jsou zde uvedeny dva typy s různou 

kombinací katalytických center. První z nich je kombinace Brønstedovy báze 
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a Brønstedovy kyseliny. V tomto případě dochází k synergické aktivaci reaktantů 

kyselými a bazickými skupinami obsaženými v katalyzátoru (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Duální aktivace elektrofilu a nukleofilu Brønstedovou kyselinou 

a Brønstedovu bázi. 

Tento typ katalýzy, který byl představen M. Shibasakim,
33

 si následně získal 

velkou pozornost. Původně byl aplikován Y. Takemotem pro intermolekulární 

Michaelovy reakce katalyzované thiomočovinovým derivátem 52 (Obrázek 6).
34

 Avšak 

dnes je patrné, že lze tento typ katalýzy uplatnit i pro mnoho dalších reakcí, např. Diels-

Alderovu reakci katalyzovanou deriváty chininu 53 a chinidinu 54 (Obrázek 6).
35

 

 

Obrázek 6: Takemotův katalyzátor na bázi thiomočoviny 52, katalyzátory na bázi 

chininu 53 a jeho stereoisomeru chinidinu 54. 

Druhým příkladem je bifunkční katalýza organickými molekulami obsahujícími 

zároveň Brønstedovu kyselinu (např. thiomočovinu) a Lewisovu bázi (např. sekundární 

nebo primární amin). Stejně jako v předešlém případě i tento typ katalyzátorů dokáže 

současně aktivovat jak elektrofil tak nukleofil (Obrázek 7). Toto uspořádání poskytuje 

chirální prostředí s požadovanou orientací reakčních partnerů, které je vhodné pro 

asymetrickou indukci. Thiomočovina aktivuje elektrofily tvorbou vodíkových vazeb a
 

Lewisovy báze naopak aktivují nukleofily.
5,15
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Obrázek 7: Duální aktivace elektrofilu a nukleofilu skrze Brønstedovu kyselinu a 

Lewisovu bázi. 

Bifunkční katalyzátor mající ve své struktuře začleněnu ještě další (čili více než 

jednu) strukturně objemnou jednotku, například derivát sacharidu, může poskytnout 

větší stereokontrolu reakce.
5
 S ohledem na zaměření bakalářské práce budou tyto 

katalyzátory v další kapitole podrobněji probrány. 

1.6 Sacharidy v organické syntéze 

Není nutno zdůrazňovat, že sacharidy jsou sloučeniny pro život zcela nezbytné. Jsou 

stavebními jednotkami všech rostlinných buněk, významným zdrojem energie živočichů 

i rostlin, klíčovými sloučeninami pro syntézu proteinů a lipidů a jsou též součástí 

dalších životně důležitých biochemických procesů. Kromě toho jsou hojně využívány v 

chemickém, potravinářském, textilním a biotechnologickém průmyslu. 

Sacharidy jsou rigidní sloučeniny s definovanými stereogenními centry a proto 

se často využívají při syntéze složitých přírodních či syntetických chirálních molekul.
36

 

Navíc se jedná o levné a komerčně snadno dostupné sloučeniny. Nejen z těchto důvodu 

jsou sacharidy široce používány v stereoselektivní syntéze jako chirální skupiny vázané 

k organokatalyzátoru. Díky své objemné struktuře částečně přispívají k zvýšení 

stereoselektivity reakce. Avšak nelze tvrdit, že by byly velice dobrými 

stereodeterminujícími jednotkami. Využívají se spíše proto, že sacharidová jednotka 

představuje snadno modifikovatelný strukturní vliv a umožňuje tak změnu vlastností 

katalyzátoru, např. rozpustnosti. Této vlastnosti se v posledních letech hojně využívá při 

syntéze bifunkčních katalyzátorů.
32

 Na obrázku 8 jsou uvedeny příklady takového typu 

bifunkčních katalyzátorů 55 a 56. 
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Obrázek 8: Příklady bifunkčních katalyzátorů na bázi thiomočoviny obsahujících 

primární 55 nebo sekundární 56 amin a sacharidovou jednotku. 

Bifunkčních katalyzátory obsahující sacharidovou jednotku je možné využít 

v mnoha reakcích. Příkladem několika z nich mohou být aldolizace (Schéma 12, 

str. 18), Michaelova adice, Mannichova reakce a v neposlední řadě Morita-Baylis-

Hillmanova reakce.
5 

Nejjednodušší katalyzátor obsahující sacharidovou jednotku byl studován za 

účelem katalýzy aldolizačních reakcí a je odvozen od D-glukosaminu 59.
37 

V molekule 

sacharidu se jednotlivé hydroxylové skupiny liší v reaktivitě, čehož lze využít 

k substituci různými substituenty nebo k zavedení různých chránících skupin.
36

 U výše 

zmíněného D-glukosaminu byl studován vliv různých chránících skupin hydroxylů na 

stereoselektivitu aldolizace. Nejlepších výsledků bylo dosaženo za použití derivátu 

glukosaminu 60 (Schéma 13).
37

 

 

Schéma 13: Glukosaminy katalyzovaná aldolizační reakce. 
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2 Cíle práce 

S ohledem na dlouhodobý záměr Laboratoře asymetrické syntézy na PřF UK byla 

obecným cílem této bakalářské práce příprava bifunkčních thiomočovinových 

katalyzátorů obsahujících sacharidovou jednotku, D-glukosu. Tento obecný cíl 

zahrnoval několik dílčích úkolů: 

1. Příprava vhodných sacharidových derivátů odvozených od D-glukosy, 

nesoucí v poloze C-1 isothiokyanátovou skupinu. 

2. Příprava enantiomerně čistého 1,2-aminofosfinu odvozeného od snadno 

dostupné komerční α-aminokyseliny L-threoninu. 

3. Ověření možnosti přípravy bifunkčních katalyzátorů obsahujících 

thiomočovinovou a fosfinovou skupinu z výše uvedených stavebních 

jednotek. 
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3 Výsledky a diskuze 

Jak již bylo uvedeno v úvodní části (Kapitola 1.5), thiomočovinové katalyzátory lze 

využít pro katalýzu širokého spektra organických reakcí.
9
 Dosud byla vyvinuta řada 

bifunkčních katalyzátorů obsahujících zároveň thiomočovinovou a fosfinovou funkční 

skupinu, jejichž katalytický účinek byl studován v Morita-Baylis-Hillmanově reakci
38a

, 

[3+2] cykloadiční reakci
38b

 a mnoha dalších transformacích. Tato práce je zaměřena 

na přípravu tohoto typu katalyzátoru 62 (Obrázek 9) ze snadno dostupných chirálních 

stavebních jednotek – aminokyselin a sacharidů. 

 

Obrázek 9: Struktura navrženého organokatalyzátoru 62. 

První stavební jednotkou katalyzátoru 62 je sacharidová jednotka odvozená od 

D-glukosy, která představuje levnou a snadno dostupnou chirální jednotku. Díky snadné 

funkcionalizaci hydroxylových skupin navíc umožňuje změnu vlastností katalyzátoru, 

např. změnu polarity a rozpustnosti. Druhá stavební jednotka je odvozena od přírodní 

aminokyseliny L-threoninu, který je též dobře dostupným chirálním skeletem a již dříve 

se ukázal jako vhodný prekurzor pro syntézu bifunkčních katalyzátorů.
38a

 

Pro přípravu katalyzátoru 62 byla navržena konvergentní syntéza (Schéma 14) 

vycházející z klíčových stavebních jednotek, glykosylisothiokyanátů 63, 64 

a aminofosfinu 65. Volná hydroxylová skupina intermediátu adice 66 měla být následně 

ochráněna, např. zavedením terc-butyldimethylsilylové skupiny (TBDMS). Katalytická 

účinnost připraveného katalyzátoru 62 měla být ověřena aplikací v Morita-Baylis-

Hillmanově reakci.  
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Schéma 14: Navržená syntéza organokatalyzátoru 62. 

V dalším textu se budeme podrobně zabývat syntézou sacharidové 

a aminofosfinové stavební jednotky. 

3.1 Příprava sacharidové jednotky 

Příprava glukopyranosylisothiokyanátů 63 a 64 odvozených od D-glukosy (67) 

zahrnovala sekvenci reakcí acetylace, azidace, Zemplénova deacetylace, Williamsonova 

syntéza, redukce a reakce s thiokarbonyldiimidazolem (74) (Schéma 15). 

 

Schéma 15: Obecný postup přípravy sacharidových jednotek 63 a 64. 
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D-Glukosa (67) byla nejprve per-O-acetylována účinkem acetanhydridu 

v přítomnosti octanu sodného v toluenu za refluxu po dobu 4 hodin (Schéma 16).
39 

Penta-O-acetylovaný derivát 68 byl získán po rekrystalizaci z ethanolu ve výtěžku 

62 %. 

 

Schéma 16: Acetylace D-glukosy (67). 

Sloučenina 68 byla následně podrobena azidaci působením TMSN3 

v přítomnosti SnCl4 jako katalyzátoru v dichlormethanu a pod inertní atmosférou 

(Schéma 17).
40 

Reakce proběhla s plnou konverzí výchozí látky na produkt 

a požadovaný glykosylazid 69 byl získán ve výborném výtěžku 96 %. 

 

Schéma 17: Příprava glykosylazidu 69. 

Z azidu 69 byl za podmínek Zemplénovy deacetylace, tj. účinkem katalytického 

množství methoxidu sodného (0,2 ekv.) v methanolu, připraven glukopyranosylazid 70 

ve vysokém výtěžku 98 % (Schéma 18).
44

  

 

Schéma 18: Zemplénova deacetylace. 

Volné hydroxylové skupiny glukopyranosylazidu 70 byly následně pomocí 

Williamsonovy syntézy ochráněny účinkem jódmethanu za vzniku per-O-

methylovaného azidu 71 ve velmi dobrém výtěžku 88 % (Schéma 19).
45
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Schéma 19: Příprava permethylovaného glykosylazidu 71. 

Z D-glukosy byly tedy úspěšně připraveny dva různě substituované 

glukopyranosylazidy 69 a 71. Syntéza peracetylovaného azidu 69 se skládala ze dvou 

kroků a celkový výtěžek činil 60 %. Příprava permethylovaného derivátu obsahovala 

navíc změnu O-acetylovaných skupin na skupiny methylové a požadovaný azid 71 byl 

připraven čtyřkrokovou syntézou v celkovém výtěžku 51 %. 

Glukopyranosylazidy 69 a 71 byly následně podrobeny katalytické hydrogenaci 

za použití Pd/C v přítomnosti Et3N za vzniku aminů 72 a 73 (Schéma 20).
41

 Katalytická 

hydrogenace proběhla v obou případech s úplnou konverzí výchozích látek na 

požadované produkty. Proto nebylo nutné tento produkt separovat pomocí sloupcové 

chromatografie a byla provedena pouze filtrace za účelem odstranění pevného 

katalyzátoru. Produkty 72 a 73 byly izolovány ve výborných výtěžcích 97 a 98 %. 

 

Schéma 20: Příprava glykosylaminů 72 a 73. 

Syntéza glykosylisothiokyanátů 63 a 64 vycházela z reakce glykosylaminů 72 

nebo 73 s thiokarbonyldiimidazolem (74) v dichlormethanu při laboratorní teplotě 

(Schéma 21).
42

 Produkty 63 a 64 byly získány v nízkém výtěžku 32 a 37 %. Výtěžky 

byly sníženy vznikem směsi vedlejších produktů, které nebyly dále separovány 

a charakterizovány. 
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Schéma 21: Vícekroková příprava glykosylisothiokyanátu 63. 

Glykosylisothiokyanát 63 byl připraven ještě jiným přístupem, který vycházel 

přímo z per-O-acetylované glukosy 68. Reakce látky 68 s TMSSCN za katalýzy SnCl4 

provedená v dichlormethanu pod inertní atmosférou při laboratorní teplotě poskytla 

47 % produktu 63 (Schéma 22).
43 

Nízký výtěžek byl způsoben vznikem vedlejšího 

produktu, který byl úspěšně separován a identifikován jako per-O-acetyl-α-D-

glukopyranosa (75). Z důvodu vyššího výtěžku a o dva kroky kratší syntéze byl pro 

přípravu glykosylisothiokyanátu 63 zvolen druhý přístup. 

 

Schéma 22: Jednokroková příprava glykosylisothiokyanátu 63. 
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3.2 Příprava aminofosfinu 

Příprava aminofosfinové jednotky 65 vycházející z α-aminokyseliny L-threoninu (76) se 

skládá ze sekvence šesti reakcí zahrnujících zavedení chránících skupin, transformaci 

karboxylové funkce na fosfinovou a odstranění chránících skupin (Schéma 23). 

 

Schéma 23: Postup přípravy aminofosfinu 65 odvozeného od L-threoninu (76). 

3.2.1 Příprava aminofosfinu odvozeného od L-threoninu 

Jak je patrné ze schématu 23, bylo nejprve třeba ochránit hydroxylovou a aminovou 

skupinu L-threoninu (76). Toto ochránění proběhlo ve třech krocích. Aminokyselina 76 

byla nejprve účinkem SOCl2 za refluxu v MeOH a následným působením 2M HCl 

v dioxanu převedena na hydrochlorid 77 (Schéma 24).
46

 Látka 77 byla izolována 

v kvantitativním výtěžku a byla přímo použita v další reakci. 

 

Schéma 24: Příprava hydrochloridu 77. 

V následné reakci byl amin uvolněn z hydrochloridu přídavkem báze (NaHCO3) 

a pomocí di-terc-butyldikarbonátu (Boc anhydrid, Boc2O) byla zavedena Boc chránící 

skupina (Obrázek 10).
46
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Obrázek 10: Struktura Boc chránící skupiny. 

Takto připravená látka 78 byla izolována ve výborném výtěžku 85 % 

(Schéma 25). 

 

Schéma 25: Ochránění aminoskupiny Boc chránící skupinou. 

V dalším kroku bylo provedeno chránění hydroxylové a karbamátové skupiny 

tvorbou cyklického oxazolidinu 79. Reakce látky 78 s 2-methoxypropenem 

v přítomnosti katalytického množství (S)-kafrsulfonové kyseliny (82, Obrázek 11) 

v acetonu poskytla oxazolidinový derivát 79 ve vysokém výtěžku 96 % jako směs dvou 

rotamerů 2:1 (Schéma 26).
46 

 

Obrázek 11: Struktura (S)-kafrsulfonové kyseliny 82. 

 

Schéma 26: Tvorba cyklického oxazolidinu 79. 

Redukcí sloučeniny 79 pomocí LiAlH4 v THF byl získán alkohol 80 ve výtěžku 

87 % (Schéma 27).
46
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Schéma 27: Redukce látky 79. 

Následujícím krokem bylo převedení hydroxylové funkční skupiny látky 80 

na lépe odstupující mesylát (MsO). Produkt 81 byl získán reakcí s MeSO2Cl (1,3 ekv.) 

v přítomnosti Et3N v nízkém výtěžku 29 % a to i po prodloužení reakční doby. Reakce 

byla optimalizována zvýšením množství přidaného MeSO2Cl (4 ekv.). Touto 

optimalizací bylo získáno uspokojivých 56 % látky 81 (Schéma 28).
38

 

 

Schéma 28: Převedení hydroxylu látky 80 na mesylát. 

V posledním kroku měla být látka 81 transformována na konečný aminofosfin 

65 (Schéma 29). Tato transformace byla prováděna dle postupu uvedeného v literatuře
38

 

za pomoci KPPh2 v THF pod inertní atmosférou a následnou reakcí s HCl v dioxanu. 

 

Schéma 29: Příprava aminofosfinu 65. 

Za zvolených podmínek se látku 65 dosud nepodařilo připravit. Ve všech 

provedených experimentech docházelo v průběhu kyselého odstranění chránící skupiny 

k oxidaci aminofosfinu za pravděpodobného vzniku aminofosfinoxidu 83 (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Vedlejší produkt 83 reakce uvedené na schématu 30. 
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Z důvodu prozatím neúspěšného provedení posledního kroku syntézy 

aminofosfinu 65 bude jeho příprava předmětem dalšího výzkumu. 

3.2.2 Příprava aminofosfinu odvozeného od L-terc-leucinu 

Nad rámec této bakalářské práce byla navržena syntéza aminofosfinu 85 odvozeného od 

α-aminokyseliny L-terc-leucinu ((84), Obrázek 13). Obecné schéma syntézy 

aminofosfinu 85 odvozeného od L-terc-leucinu je obdobné obdobně jako schéma 

syntézy aminofosfinu odvozeného od L-threoninu ((65), Schéma 23). Syntéza se liší 

pouze v závislosti na tom, jaké funkční skupiny, které je třeba ochránit, ve své struktuře 

L-terc-leucin (84) obsahuje. 

 

Obrázek 13: Strukturní vzorec L-terc-leucinu (84) a odvozeného aminofosfinu 85. 

L-terc-Leucin je syntetická aminokyselina a byl zvolen především díky své 

objemné terc-butylové skupině, u které se předpokládalo, že bude svým stérickým 

vlivem pozitivně působit na zvýšení stereoselektivity katalyzovaných reakcí. 

V prvním kroku byla ochráněna aminoskupina výchozí α-aminokyseliny 84. Boc 

chránící skupinou (Obrázek 10). Reakcí s Boc2O a NaHCO3 ve směsi dioxanu a vody 

při laboratorní teplotě byla získána látka 86 s výborným výtěžkem 87 % (Schéma 30).
47

 

 

Schéma 30: Ochránění aminoskupiny L-terc-leucinu (84) pomocí Boc skupiny. 

V druhém kroku syntézy byla karboxylová funkční skupina látky 86 redukována 

na alkohol 87. Po reakci látky 86 s NMM a ClCO2Et a poté s NaBH4 při -20 °C byla 

izolována látka 87 s dobrým výtěžkem 68 % (Schéma 31).
48
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Schéma 31: Redukce látky 86. 

V dalším kroku byla sloučenina 87 převedena na cyklický aziridin 88. 

Transformace byla prováděna za pomoci TsCl v přítomnosti KOH v Et2O za refluxu 

(Schéma 32).
49

 Produkt byl získán ve velmi nízkém výtěžku a z tohoto důvodu nebyl 

charakterizován. 

 

Schéma 32: Převedení látky 87 na aziridin 88. 

Z důvodu nízkých výtěžků látky 88 i při opakovaných pokusech provedení této 

reakce bylo od syntézy aminofosfinu odvozeného od L-terc-leucinu prozatím upuštěno. 

Jeho příprava optimalizací reakčních podmínek již nebude součástí této bakalářské 

práce a bude též předmětem dalšího výzkumu. 

3.3 Příprava bifunkčních thiomočovinových katalyzátorů 

Nejprve byl připraven bifunkční thiomočovinový katalyzátor 90 z připravené 

sacharidové jednotky 64 a komerčního aminofosfinu 89 odvozeného z α-aminokyseliny 

glycinu (Schéma 33). Příprava tohoto základního katalyzátoru byla provedena proto, 

aby mohla být srovnána jeho katalytická účinnost s katalytickou účinností katalyzátoru 

62 obsahujícího připravený aminofosfin 65. 

Kondenzace sacharidové jednotky 64 a aminofosfinu 89 byla provedena 

v dichlormethanu pod inertní atmosférou při laboratorní teplotě. Tímto postupem 

připravený katalyzátor 90 byl izolován ve výtěžku 74 %. 
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Schéma 33: Příprava bifunkčního thiomočovinového katalyzátoru 90. 

Katalytická účinnost připraveného základního katalyzátoru 90 byla ověřena 

v Morita-Baylis-Hillmanově reakci.  

Morita-Baylis-Hillmanova reakce 4-nitrobenzaldehydu (91) s methylakrylátem 

((92), Schéma 34) byla zvolena jako modelová reakce k evaluaci připraveného 

bifunkčního thiomočovinového katalyzátoru 90 (Schéma 33). Thiomočovinová funkční 

skupina katalyzátoru interaguje s aldehydem 91, a tím dojde k elektrofilní aktivaci 

uhlíku karbonylu, na kterém vzniká částečný kladný náboj. Fosfinová funkční skupina 

katalyzátoru 90 je výbornou Lewisovou bází a interakcí s akrylátem 92 dochází k adici 

fosfinu na dvojnou vazbu a vzniku částečného záporného náboje na uhlíku v α-poloze 

od karbonylu. Takto aktivované reaktanty 91 a 92 spolu interagují za vzniku dvou 

enantiomerů sloučeniny 93. 

 

Schéma 34: Aplikace katalyzátoru 90 v Morita-Baylis-Hillmanově reakci. 

Z důvodu nízkého enantiomerního přebytku (8 %) produktu 93 poskytnutého 

Morita-Baylis-Hillmanovou reakcí katalyzovanou katalyzátorem 90, bylo mým cílem 

připravit modifikovaný katalyzátor, který by vycházel z jiného než komerčně 

dostupného aminofosfinu a poskytoval by lepší enantiomerní přebytky látky 93. 

Navržená syntéza takto modifikovaného katalyzátoru je zobrazena na schématu 

35. Sacharidové jednotky 63 a 64 (Schéma 15), jejichž syntéza je popsána v kapitole 3.1 

a aminofosfin 65 odvozený od L-threoninu ((76), Schéma 23), jehož syntéza je popsána 

v kapitole 3.2.1, měly sloužit jako výchozí látky pro přípravu bifunkčního 

thiomočovinového katalyzátoru 62. Syntéza aminofosfinu 65 se však dosud nepodařila. 
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Z tohoto důvodu bude jeho syntéza a syntéza bifunkčního thiomočovinového 

katalyzátoru obsahující právě tento aminofosfin předmětem dalšího výzkumu. 

 

Schéma 35: Obecné schéma přípravy bifunkčního thiomočovinového katalyzátoru 62. 
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4 Experimentální část 

4.1 Obecné poznámky k experimentální části 

Výchozí látky a činidla byly zakoupeny u firem Sigma-Aldrich a Penta v p.a. čistotě a 

byly přímo použity do reakcí. Rozpouštědla byla zakoupena v HPLC kvalitě u firem 

Lab-Scan analytical sciences a Lach-Ner. Suchá rozpouštědla byla připravena 

standardním postupem. 

Průběh reakcí a čistota produktů byly sledovány na TLC silikagelových deskách 

Kieselgel 60 F254 (Merck, 20 × 20 cm). Detekce TLC desek byla provedena pomocí UV 

záření (model NU – 6 KL; o vlnové délce 254 nm a 366 nm). Poté byly desky vyvolány 

ponořením v detekčním činidle AMC (kyselina fosfomolybdenová (25 g), hydrát síranu 

ceričitého (10 g), kyselina sírová (1,2M roztok v EtOH; 1000 ml) nebo ninhydrinu 

(ninhydrin (2 g) a ethanol (96 %; 1000 ml) a následným zahřátím horkovzdušnou pistolí 

na 100 – 200 °C. 

Separace produktů byla prováděna sloupcovou chromatografií, pro kterou byl 

používán silikagel Kieselgel 60 (63 – 200 μm; Merck 7734). Rozpouštědla použitá jako 

mobilní fáze byla zakoupena v p.a. čistotě a přečištěna destilací. Složení použitých 

mobilních fází je uváděno u jednotlivých látek. 

Pro odpaření rozpouštědel z produktů či reakčních směsí byla použita rotační 

vakuová odparka (RVO) BuchiRotavapor R-200. Produkty byly zbaveny zbytkových 

rozpouštědel na olejové vakuové pumpě. 

NMR spektra byla změřena na přístrojích Varian 
UNITY

 INOVA – 300 

(
1
H spektra při 299,95 MHz, 

13
C spektra při 75,43 MHz, 

31
P spektra při 121,44 MHz) a 

Bruker AVANCE III 600 (
1
H spektra při 600,17 MHz a 

13
C spektra při 150,91 MHz). 

Měřené látky byly rozpuštěny v CDCl3, CD3OD, D2O, C6D6 nebo (CD3)2SO. Chemické 

posuny δ byly referencovány vždy vůči těmto rozpouštědlům. Chemický posun CDCl3 

pro 
1
H NMR spektra je δ = 7,26 ppm a pro 

13
C spektra je δ = 77,00 ppm, chemický 

posun CD3OD je pro 
1
H NMR spektrum δ = 3,31 ppm a pro 

13
C spektra je δ = 49,00 

ppm, chemický posun D2O pro 
1
H NMR spektra je δ = 4,79 ppm, chemický posun C6D6 

pro 
1
H NMR spektra je δ = 7,16 ppm a pro 

13
C spektra je δ = 128,06 ppm, chemický 

posun (CD3)2SO je pro 
1
H NMR spektrum δ = 2,50 ppm a pro 

13
C spektra je δ = 39,52 

ppm. Chemické posuny δ jsou uváděny v ppm a hodnoty interakčních konstant J v Hz. 
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Hmotnostní spektra byla měřena na přístroji Esquire 3000, zavedení vzorku bylo 

provedeno v roztoku CHCl3 nebo methanolu. Byla použita ionizační technika ESI. 

Hmotnostní spektrometrie HRMS byla měřena na přístroji LCQ Fleet, zavedení vzorku 

bylo provedeno v roztoku CHCl3 nebo methanolu. Byla použita ionizační technika ESI  

a technika TOF. 

IČ spektra byla měřena na spektrometru Nicolet Avatar 370 FTIR. Metodou 

použitou k měření byla difúzní reflektance (DRIFT) v KBr tabletě. Vlnočty 

v experimentální části jsou uvedeny v cm
-1

. 

Specifické optické otáčivosti byly měřeny v CHCl3 nebo methanolu při 25 °C 

na polarimetru AUTOMATIC POLARIMETR, Autopol III (Rudolph research, 

Flanders, New Jersey). Hodnoty specifické optické otáčivosti jsou uvedeny 

v 10
-1

 Deg∙cm
2
∙g

-1
, hodnoty koncentrace c jsou uvedeny v g/100ml. 

Chirální HPLC analýza byla prováděna na SHIMADZU kapalinovém 

chromatografu s SPD-M20A spektrofotometrickým detektorem. Pro separaci 

enantiomerů byla použita chirální kolona Daicel Chiralpak IC bez kalibrace. 

Teploty tání byly měřeny na aparatuře pro určení bodu tání s mikroskopem 

(Melting-point apparatus with microscope) od firmy Ningbo Biocotek Scientific 

Instrument Co. 

4.2 Připravené látky 

1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-glukopyranosa (68) 

K roztoku D-glukosy 67 (10,0 g; 55,6 mmol) v toluenu (80 ml) byl 

postupně přidán octan sodný (1,7 g; 20,6 mmol) a acetanhydrid 

(3 ml; 356 mmol). Reakční směs byla refluxována po dobu 4 h. 

Poté byla k reakční směsi přilita H2O (30 ml) a směs byla 

zneutralizována přídavkem roztoku NaOH (3% aq.) na pH 6 - 7. Organická fáze byla 

oddělena a následně sušena nad bezvodým MgSO4. Sušidlo bylo odfiltrováno a 

rozpouštědla byla odpařena na RVO. Odparek byl rekrystalován z ethanolu. Bylo 

získáno 14,0 g látky 68 (62 %) ve formě bílých krystalů. Rf (68) = 0,7 (čistý EtOAc, 

AMC). Teplota tání (Tt) = 134-136 °C. [α]D = +7,3 (c 0,48, CHCl3). 
1
H NMR spektrum 

odpovídá údajům v literatuře.
39 1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 5.71 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 5,25 (t, J = 9,1, 1H), 5.17 – 5.08 (m, 2H), 4.29 (dd, J = 12.5, 4.5 Hz, 1H), 4.11 (dd, 
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J = 12.5, 2.2 Hz, 1H), 3.88-3,80 (m, 1H), 2.11 (s, 3H), 2.09 (s, 3H), 2.03 (s, 3H), 2.01 

(s, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C16H22O11 413,1; nalezeno 413,2. 

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl azid (69) 

K roztoku sloučeniny 68 (5,0 g; 12,8 mmol) v DCM (80 ml) byl pod 

Ar atmosférou přidán TMSN3 (2,6 ml; 19,2 mmol) a SnCl4 (0,3 ml; 

25,6 mmol). Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě po 

dobu 18 h, dokud TLC analýza nepotvrdila úplnou konverzi výchozí 

látky na produkt. K reakční směsi byl přidán roztok NaHCO3 (nasyc. aq., 80 ml) a směs 

byla míchána, dokud se nepřestal vyvíjet CO2. Poté byla reakční směs extrahována 

DCM (3x30 ml), spojené organické podíly byly promyty solankou a sušeny nad 

bezvodým MgSO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Bylo 

získáno 4,6 g látky 69 (96 %) ve formě nažloutlé pevné látky. Rf (69) = 0,8 

(EtOAc/DCM 1:4, AMC). [α]D = -24 (c 0,50, CHCl3). 
1
H NMR spektrum odpovídá 

údajům v literatuře.
40

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 5.22 (t, J = 9.4 Hz, 1H), 5.10 (t, J 

= 10.5, 1H), 4,96 (t, J = 9,0, 1H), 4.65 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 4.28 (dd, J = 12.5, 4.8 Hz, 

1H), 4.17 (dd, J = 12.5, 2.4 Hz, 1H), 3.83-3,77 (m, 1H), 2.10 (s, 3H), 2.08 (s, 3H), 2.03 

(s, 3H), 2.01 (s, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C14H19N3O9 396,1; 

nalezeno 396,2. 

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl amin (72) 

Látka 69 (0,5 g; 1,3 mmol) a Pd/C (10%, 50 mg) byly 

suspendovány v THF (3 ml). Poté byl k suspenzi přidán Et3N 

(0,2 ml; 1,4 mmol). Reakční směs byla propláchnuta vakuem a 

následně H2. Tento postup byl třikrát opakován. Reakční směs byla 

míchána ve H2 atmosféře při laboratorní teplotě po dobu 24 h. Poté byla reakční směs 

přefiltrována přes fritu s nanesenými vrstvami silikagelu, Na2SO4 a křemeliny a 

následně promyta DCM. Z filtrátu byla odpařena rozpouštědla na RVO. Bylo získáno 

0,49 g látky 72 (97 %) ve formě bílé pevné látky, která byla použita dále bez dalšího 

čištění. Rf (72) = 0,3 (EtOAc/hexan 1:1, AMC). [α]D = +24,4 (c 0,39, CHCl3). 
1
H NMR 

spektrum odpovídá údajům v literatuře.
41 1

H NMR (300 MHz, (CD3)2SO) δH 5.75 (s, 

1H), 5.23 (t, J = 9.6 Hz, 1H), 4.82 (t, J = 9.7 Hz, 1H), 4.62 (t, J = 9,2, 1H), 4.29 (d, J = 

7.7 Hz, 2H), 4.10 (dd, J = 12.2, 5.2 Hz, 1H), 3.97 (dd, J = 12.2, 2.4 Hz, 1H), 3.92-3,84 
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(m, 1H), 2.00 (s, 3H), 1.97 (d, J = 0.4 Hz, 6H), 1.93 (s, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 

vypočítáno pro C14H21NO9 370,1; nalezeno 370,2. 

Příprava 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl isothiokyanát (63) 

Metoda A: K roztoku látky 72 (200 mg; 0,6 mmol) v DCM (5 ml) byl pod Ar 

atmosférou přidán thiokarbonyldiimidazol ((74), 160 mg; 0,9 mmol). Reakční směs byla 

míchána při laboratorní teplotě po dobu 24 h a poté byla promyta roztokem HCl (2,5M 

aq.), vodná fáze byla následně extrahována DCM (4x15 ml). Spojené organické podíly 

byly promyty roztokem NaHCO3 (nasyc. aq.) a vodou. Směs byla poté sušena nad 

bezvodým MgSO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla 

provedena chromatografie na silikagelu (EtOAc/hexan 1:1). Bylo získáno 87 mg látky 

63 (32 %) ve formě nažloutlé pevné látky. Rf (63) = 0,6 (EtOAc/hexan 1:1, AMC). 

Metoda B: K roztoku látky 68 (5,0 g; 12,8 mmol) v DCM (80 ml) byl pod Ar 

atmosférou přidán SnCl4 (1,3 ml; 10,6 mmol). Reakční směs byla míchána po dobu 

5 min a poté k ní byl přidán TMSSCN (2,0 ml; 14,5 mmol). Reakční směs byla míchána 

při laboratorní teplotě po dobu 4 dnů. Směs byla zahuštěna na RVO a poté k ní byl 

přidán roztok NaHCO3 (nasyc. aq., 20 ml). Vodná fáze byla poté extrahována DCM 

(4x10 ml). Spojené organické podíly byly promyty vodou a sušeny nad bezvodým 

MgSO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla provedena 

gradientová chromatografie na silikagelu (EtOAc/hexan 1:15 až 2:1) a byly izolovány 

dva produkty 63 a 75.  

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl isothiokyanát (63) 

Bylo získáno 2,3 g látky 63 (47 %) ve formě bílé pevné látky. Rf 

(63) = 0,7 (EtOAc/hexan 1:1, AMC). [α]D = +33,7 (c 0,45; CHCl3). 

1
H NMR spektrum odpovídá údajům v literatuře.

50
 
1
H NMR (300 

MHz, CDCl3) δH 5.24 – 5.16 (m, 1H), 5.10 (d, J = 9.0, 2H), 5.07 (s, 

1H), 5.04 – 4.98 (m, 1H), 4.24 (dd, J = 12.5, 4.8 Hz, 1H), 3.78 – 3.71 (m, 1H), 2.10 (s, 

6H), 2.03 (s, 3H), 2.02 (s, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C15H19NO9S 

412,1; nalezeno 412,2. 
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1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glukopyranosa (75) 

Bylo získáno 1,6 g látky 75 (33 %) ve formě bílé pevné látky. Rf (75) 

= 0,6 (EtOAc/hexan 1:1, AMC). [α]D = +84,4 (c 0,39; CH3Cl). 
1
H 

NMR spektrum odpovídá údajům v literatuře.
51

 
1
H NMR (600 MHz, 

CDCl3) δH 6.32 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 5.46 (t, J = 9.9 Hz, 1H), 5.13 (t, 

J = 9.7 Hz, 1H), 5.09 (dd, J = 10.3, 3.5 Hz, 1H), 4.26 (dd, J = 12.1, 3.5 Hz, 1H), 4.13 – 

4.06 (m, 2H), 2.17 (s, 3H), 2.08 (s, 3H), 2.03 (s, 3H), 2.02 (s, 3H), 2.01 (s, 3H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δC 170.8, 170.4, 169.8, 169.5, 168.9, 89.2, 70.0, 69.3, 

68.0, 61.6, 21.0, 20.8, 20.8, 20.7, 20.6. MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro 

C16H22O11 413,1; nalezeno 413,2. 

β-D-Glukopyranosyl azid (70) 

Látka 69 (0,5 g; 1,4 mmol) byla pod Ar atmosférou suspendována 

v methanolu (15 ml). Roztok byl míchán při laboratorní teplotě 

po dobu 1 h. Poté byl k němu přidán NaOMe (1M aq., 0,6 ml; 

15 mmol), čerstvě připravený rozpuštěním sodíku v methanolu. 

Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě dokud TLC analýza nepotvrdila 

úplnou konverzi výchozí látky na produkt. Poté byl k reakční směsi přidán iontoměnič 

DOWEX
®
 50W (forma H

+
), dokud pH směsi nedosáhla hodnoty 5 - 6. Poté byl 

iontoměnič odfiltrován a promyt methanolem. Filtrát byl odpařen na RVO. Byla 

provedena gradientová chromatografie na silikagelu (DCM/methanol 5:1 až 1:2). Bylo 

získáno 0,3 g látky 70 (98 %) ve formě nažloutlého oleje. Rf (70) = 0,2 (DCM/methanol 

5:1, AMC).
 

[α]D = -20 (c 1,2, MeOH). 
1
H NMR spektrum odpovídá údajům v 

literatuře.
52 1

H NMR (300 MHz, D2O) δH 4.75 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 3.93 (dd, J = 12.4, 

2.0 Hz, 1H), 3.75 (dd, J = 12.4, 5.5 Hz, 1H), 3.59 – 3.23 (m, 4H). MS (ESI) m/z: 

[M+Na]
+
 vypočítáno pro C6H11N3O5 228,1; nalezeno 228,3. 

2,3,4,6-Tetra-O-methyl-β-D-glukopyranosyl azid (71) 

K roztoku látky 70 (200 mg; 1,3 mmol) v DMF (8 ml) ochlazenému 

na 0 °C byl pod Ar atmosférou přidán NaH (60% v minerálním oleji; 

94 mg; 3,9 mmol). Reakční směs byla míchána při 0 °C po dobu 10 

min a následně při laboratorní teplotě po dobu 15 min. Poté byla 

směs opět ochlazena na 0 °C a byl k ní po kapkách přidán MeI (0,45 ml; 7,0 mmol). 
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Reakční směs byla míchána při 0 °C po dobu 10 min a následně při laboratorní teplotě 

po dobu 20 h. Poté byl ke směsi přidán opět MeI (0,16 ml; 2,5 mmol) a směs byla 

míchána při laboratorní teplotě po dobu 24 h. Reakční směs byla zředěna přídavkem 

vody, vodná fáze byla extrahována DCM (3x20 ml). Spojené organické podíly byly 

promyty solankou, vodou a byly sušeny nad bezvodým MgSO4. Po odfiltrování sušidla 

byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla provedena chromatografie na silikagelu 

(EtOAc/hexan 1:4). Bylo získáno 0,3 g látky 71 (88 %) ve formě nažloutlé pevné látky. 

Rf (71) = 0,4 (EtOAc/hexan 1:4, AMC). [α]D = -18,6 (c 0,49, CHCl3). 
1
H NMR 

spektrum odpovídá údajům v literatuře.
53

 
1
H NMR (300 MHz, C6D6) δH 4.12 (d, J = 8.5 

Hz, 1H), 3.48 (s, 3H), 3.42 (dt, J = 4.4, 2.1 Hz, 2H), 3.39 (s, 3H), 3.38 (s, 3H), 3.26 – 

3.21 (m, 1H), 3.14 (s, 3H), 3.10 – 3.06 (m, 1H), 3.06 – 3.03 (m, 1H), 2.94 – 2.87 (t, J = 

9,2, 9,3 Hz, 1H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C10H19N3O5 284,1; nalezeno 

284,0. 

2,3,4,6-Tetra-O-methyl-β-D-glukopyranosyl amin (73) 

Látka 71 (200 mg; 0,8 mmol) a Pd/C (10%, 20 mg) byly 

suspendovány v THF (3 ml). Poté byl k suspenzi přidán Et3N 

(0,1 ml; 0,8 mmol). Reakční směs byla propláchnuta vakuem a 

následně H2. Tento postup byl třikrát opakován. Po 3,5 hodinách 

byla reakční směs byla opět propláchnuta vakuem a následně H2. Reakční směs byla 

přes noc míchána ve H2 atmosféře při laboratorní teplotě. Poté byla reakční směs 

přefiltrována přes fritu s nanesenými vrstvami silikagelu, Na2SO4 a křemeliny a 

následně promyta EtOAc. Z filtrátu byla odpařena rozpouštědla na RVO. Bylo získáno 

170 mg látky 73 (98 %) ve formě bílé pevné látky, která byla použita dále bez dalšího 

čištění. Rf (73) = 0,2 (EtOAc/hexan 1:3, ninhydrin) [α]D = +32,7 (c 0,26, CHCl3). 
1
H 

NMR spektrum odpovídá údajům v literatuře.
41 1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 3.95 (d, 

J = 8.7 Hz, 1H), 3.64 (s, 3H), 3.62 (s, 3H), 3.60 – 3.54 (m, 2H), 3.53 (s, 3H), 3.40 (s, 

3H), 3.33-3,26 (m, 1H), 3.15 (dd, J = 14.7, 9.0 Hz, 2H), 2.74 (t, J = 8.7 Hz, 1H), 1.92 

(brs, 2H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C10H11N3O5 155,2; nalezeno 155,4. 

2,3,4,6-Tetra-O-methyl-β-D-glukopyranosyl isothiokyanát (64) 

K roztoku látky 73 (100 mg; 0,4 mmol) v DCM (5 ml) byl pod Ar 

atmosférou přidán thiokarbonyldiimidazol ((74), 114 mg; 

0,6 mmol). Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě po 
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dobu 12 h a poté byla promyta roztokem HCl (1M aq., 10 ml). Organická fáze byla 

promyta roztokem NaHCO3 (nasyc. aq., 10 ml) a solanky (10 ml). Směs byla poté 

sušena nad bezvodým Na2SO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na 

RVO. Byla provedena gradientová chromatografie na silikagelu (EtOAc/DCM 1:5 až 

čistý EtOAc). Bylo získáno 40 mg látky 64
 
(37 %) ve formě nažloutlé pevné látky. 

Rf (64) = 0,9 (čistý EtOAc, AMC). [α]D = +39.7 (c 0.29, CHCl3). 
1
H NMR (600 MHz, 

CDCl3) δH 4.65 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.66 (s, 3H), 3.64 (s, 3H), 3.61 (dd, J = 10.8, 1.9 

Hz, 1H), 3.55 (dd, J = 10.8, 4.4 Hz, 1H), 3.53 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 3.29 (ddd, J = 9.1, 

4.4, 2.0 Hz, 1H), 3.20–3.14 (m, 2H), 3.08 (t, J = 8.6 Hz, 1H). 
13

C NMR (151 MHz, 

CDCl3) δC 141.5, 87.0, 85.1, 84.3, 78.8, 76.8, 70.7, 61.2, 61.0, 60.6, 59.4. HRMS (ESI-

TOF) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C11H19NO5S 300,0876, nalezeno 300,0877. 

(2S,3R)-Methyl-2-amino-3-hydroxybutanoát hydrochlorid (77) 

K methanolu (100 ml) byl pomalu přikapán SOCl2 (3,1 g; 

25,6 mmol) při 0 °C. Roztok byl míchán při 0 °C po dobu 10 min. 

Poté byl k roztoku přidán L-threonin ((76), 3,0 g; 25,2 mmol) a 

reakční směs byla refluxována po dobu 2 h. Po zchlazení směsi byla 

rozpouštědla odpařena na RVO. K surovému produktu byl poté přidán roztok HCl (2M 

v dioxanu, 10 ml) a reakční směs byla opět refluxována po dobu 2 h. Po zchlazení byla 

rozpouštědla odpařena na RVO. Bylo získáno 5 g látky 77 (kvant. výtěžek) ve formě 

bezbarvého oleje, který byl použit dále bez dalšího čištění. Rf (77) = 0,7 (čistý MeOH, 

ninhydrin). [α]D = -6,5 (c 0,47, CHCl3).
 1

H NMR spektrum odpovídá údajům v 

literatuře.
46 1

H NMR (300 MHz, D2O) δH 4.46 (qd, J = 6.6, 3.9 Hz, 1H), 4.14 (d, J = 3.8 

Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 1.37 (d, J = 6.6 Hz, 3H). MS (ESI) m/z: [M+H]
+
 vypočítáno 

pro C5H11NO3
+
 134,1; nalezeno 134,5. 

(2S,3R)-Methyl-3-hydroxy-2-[N-(terc-butoxykarbonyl)]butanoát (78) 

K roztoku látky 77 (5,0 g; 29,5 mmol) ve směsi MeOH/H2O (1:1, 

60 ml) byl postupně přidán NaHCO3 (7,40 g; 88,4 mmol) a Boc2O 

(9,70 g; 44,2 mmol). Reakční směs byla míchána při laboratorní 

teplotě po dobu 24 h. Poté byla zahuštěna na RVO a okyselena 

na pH 4 – 5 roztokem kyseliny citrónové (1M aq.). Směs byla extrahována EtOAc 

(4x30 ml). Spojené organické podíly byly sušeny nad bezvodým Na2SO4. Po 

odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Bylo získáno 5,6 g látky 78 
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(85 %) ve formě bezbarvého oleje, který byl použit dále bez dalšího čištění. Rf (78) = 

0,7 (EtOAc/DCM 2:1, ninhydrin). [α]D = -5,7 (c 0,53, CHCl3). 
1
H NMR spektrum 

odpovídá údajům v literatuře.
46

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 5.28 (d, J = 8.7 Hz, 

1H), 4.26 (d, J = 10.1 Hz, 1H), 4.12 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 1.98 (brs, 1H), 

1.46 (s, 9H), 1.25 (d, J = 6.4 Hz, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno 

pro C10H19NO5 256,1; nalezeno 256,3. 

(4S,5R)-3-terc-Butyl-4-methyl-2,2,5-trimethyloxazolidin-3,4-dikarboxylát (79) 

Látka 78 (3,0 g; 12,9 mmol) byla suspendována v acetonu (60 ml). Ke 

vzniklému roztoku byly postupně přidány 2-methoxypropen (12,3 ml; 

129 mmol) a (S)-kafrsulfonová kyselina 82 (149 mg; 0,6 mmol). 

Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 4 h. 

K reakční směsi byl přidán Et3N (0,3 ml) a poté byla rozpouštědla odpařena na RVO. 

Surový produkt byl rozpuštěn v Et2O (50 ml) a vytřepán s roztokem NaHCO3 (nasyc. 

aq., 50 ml). Vodná fáze byla extrahována Et2O (4x40 ml). Spojené organické podíly 

byly sušeny nad bezvodým Na2SO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena 

na RVO. Byla provedena vakuová filtrace přes fritu s nanesenou vrstvou silikagelu 

(5 cm). Bylo získáno 3,3 g látky 79 (96 %) ve formě nažloutlého oleje, a to jako směs 

dvou rotamerů v poměru 2:1. Rf (79) = 0,3 (EtOAc/hexan 1:10, ninhydrin) [α]D = +35,4 

(c 0,48, CHCl3). 
1
H NMR spektrum odpovídá údajům v literatuře.

46
 

1
H NMR (300 

MHz, CDCl3, 2 rotamery) δH 4.14-4.09 (m, 1H), 3.98 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 3.90 (d, J = 

7.9 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 1.60-1.57 (m, 6H), 1.48 (s, 3H), 1.38 (s, 9H), 1.37 (s, 9H). 

MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C13H23NO5 296,2; nalezeno 296,3. 

(4R,5R)-3-terc-Butyl-4-hydroxymethyl-2,2,5-trimethyloxazolidin-3-karboxylát (80) 

LiAlH4 (0,6 g; 16,5 mmol) byl suspendován v THF (130 ml) pod Ar 

atmosférou. K roztoku byla poté přikapávána látka 79 (3,0 g; 

11,0 mmol) suspendovaná v THF (30 ml) po dobu 35 min. Reakční 

směs byla refluxována po dobu 40 min. Po zchlazení byl ke směsi 

přidán roztok KOH (10% aq., 10 ml). Poté byla směs přefiltrována přes fritu 

s nanesenou vrstvou křemeliny (3 cm) a promyta Et2O. Filtrát byl vytřepán s 

fosfátovým pufrem (50 ml, pH 7). Vodná fáze byla poté extrahována Et2O (3x30 ml). 

Spojené organické podíly byly sušeny nad bezvodým Na2SO4. Po odfiltrování sušidla 

byla rozpouštědla odpařena na RVO. Bylo získáno 2,3 g látky 80 (87 %) ve formě 



 43 

nažloutlého oleje, který byl použit dále bez dalšího čištění. Rf (80) = 0,3 (EtOAc/hexan 

1:3, ninhydrin). [α]D = -10,5 (c 0,62, CHCl3). 
1
H NMR spektrum odpovídá údajům v 

literatuře.
46 1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 3.83 – 3.67 (m, 1H), 3.65 (d, J = 5.0 Hz, 

2H), 3.54 – 3.43 (m, 1H), 1.87 – 1.61 (m, 3H), 1.49 (s, 9H), 1.46 (s, 3H), 1.34 (d, J = 

6.0 Hz, 3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C12H23NO4 268,2; nalezeno 

268,3. 

(4S,5R)-terc-Butyl-2,2,5-trimethyl-4-[(methylsulfonyloxy)methyl]oxazolidin-3-

karboxylát (81) 

K roztoku látky 80 (1,0 g; 4,1 mmol) v DCM (15 ml) byl přidán Et3N 

(1,4 ml; 10,2 mmol) při 0 °C. Poté byl ke směsi pomalu přikapáván 

MeSO2Cl (1,3 ml; 16,3 mmol) při 0 °C po dobu 10 min. Reakční směs 

byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 20 h a poté byla 

ukončena přidavkem H2O (15 ml). Vodná fáze byla extrahována DCM (3x10 ml). 

Spojené organické podíly byly sušeny nad bezvodým Na2SO4. Po odfiltrování sušidla 

byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla provedena gradientová chromatografie na 

silikagelu (EtOAc/hexan 1:10 až 1:2). Bylo získáno 0,7 g látky 81 (56 %) ve formě 

bezbarvého oleje. Rf (81) = 0,7 (EtOAc/hexan 1:1, ninhydrin). [α]D = -42,9 (c 0,39, 

CHCl3). 
1
H NMR spektrum odpovídá údajům v literatuře.

38a 1
H NMR (300 MHz, 

(CD3)2SO) δH 4.45 (brs, 1H), 4.31 (dd, J = 10.1, 2.3 Hz, 1H), 4.16-4,00 (m, 1H), 3.62 – 

3.54 (m, 1H), 3.20 (s, 3H), 1.52 (s, 3H), 1.43 (s, 9H), 1.39 (s, 3H), 1.28 (d, J = 6.1 Hz, 

3H). MS (ESI) m/z: [M+Na]
+
 vypočítáno pro C13H25NO6S 346,1; nalezeno 346,2. 

Pokus o přípravu (2R,3S)-3-Amino-4-(difenylfosfanyl)butan-2-olu (65) 

K roztoku látky 81 (100 mg; 0,33 mmol) v THF (1 ml) byl pod Ar 

atmosférou pomalu přikapán roztok KPPh2 (0,2M v THF, 2 ml; 

0,43 mmol) při 0 °C. Výsledná směs byla míchána při 0 °C po dobu 2 h 

a poté k ní byla přidána H2O (1 ml). Reakční směs byla extrahována 

EtOAc (3x3 ml). Spojené organické podíly byly promyty solankou a sušeny nad 

bezvodým Na2SO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Surový 

produkt byl pod Ar atmosférou suspendován v  roztoku HCl (5M v dioxanu, 1 ml) a 

vzniklá směs byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 1 h. Následně byla reakční 

směs ochlazena na 0 °C a poté bylo pH směsi upraveno pomalým přidáním roztoku 

NaOH (2M aq.) na hodnotu 10. Reakční směs byla extrahována EtOAc (3x3ml). 



 44 

Spojené organické podíly byly promyty solankou a sušeny nad bezvodým Na2SO4. 

Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla provedena 

gradientová chromatografie na silikagelu (EtOAc/hexan + 5% přídavek Et3N v hexanu, 

1:5 až 2:1). Místo látky 65 bylo pravděpodobně získáno 55 mg látky 83 (61 %) ve 

formě nažloutlého oleje. Látka 83 prozatím nebyla plně charakterizována. Rf (83) = 0,3 

(EtOAC/hexan 1:2, ninhydrin). 
31

P NMR (121,5 MHz, CDCl3) δP 21,46 (s). 

(S)-2-[(terc-Butoxykarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanová kyselina (86) 

L-terc-leucin ((84); 0,65 g; 5,0 mmol) byl suspendován ve směsi 

dioxanu/H2O (2:1, 20 ml). K tomuto roztoku byl přidán roztok NaOH 

(1M aq., 5 ml) a po ochlazení na 0 °C byl přidán Boc2O (1,6 g; 7,5 

mmol) a NaHCO3 (0,42 g; 5,0 mmol). Reakční směs byla míchána 

při laboratorní teplotě po dobu 20 h. Poté byla reakční směs zahuštěna na RVO, zředěna 

EtOAc (20 ml) a opět ochlazena na 0 °C. Přidáním roztoku KHSO4 (1M aq.) byla 

reakční směs okyselena na pH 2 - 3. Vodná fáze byla extrahována EtOAc (3x20 ml). 

Spojené organické podíly byly promyty vodou a poté sušeny nad bezvodým MgSO4. 

Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Získaný surový produkt 

byl čištěn filtrací přes fritu s nanesenou vrstvou silikagelu (3 cm) a promyt EtOAc. 

Z filtrátu byla odpařena rozpouštědla na RVO. Bylo získáno 100 mg látky 86 (87 %) 

ve formě bezbarvého oleje. Rf (86) = 0,8 (EtOAc/DCM 2:1, ninhydrin). 
1
H NMR 

spektrum odpovídá údajům v literatuře.
54

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 5.12 (d, J = 

9.5 Hz, 1H), 4.09 (d, J = 6.2 Hz, 1H), 1.44 (s, 9H), 1.01 (s, 9H). 

(S)-terc-Butyl-(1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl)karbamát (87) 

K roztoku látky 86 (0,62 g; 2,7 mmol) v THF (5 ml) ochlazeném na 

-20°C (led/sůl 3:1) byl pomalu přidán NMM (0,33 ml; 3,0 mmol) a 

následně ClCO2Et (0,27 ml; 2,9 mmol). Směs byla míchána při -20 °C 

po dobu 20 min a poté byla přefiltrována přes nálevku opatřenou vatou. 

Filtrát byl opět ochlazen na -20 °C a byl k němu přidán roztok NaBH4 (aq.; 5 ml; 

0,20 g; 5,4 mmol). Poté byla reakční směs zředěna přídavkem H2O (70 ml) a byla 

míchána při -20°C po dobu 24 h. Reakční směs byla extrahována EtOAc (3x50 ml). 

Spojené organické podíly byly promyty vodou, solankou a sušeny nad bezvodým 

MgSO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla odpařena na RVO. Byla provedena 

chromatografie na silikagelu (EtOAc/hexan 1:4). Bylo získáno 0,40 g látky 87 (68 %) 
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ve formě nažloutlé pevné látky. Rf (87) = 0,2 (EtOAc/hexan 1:4, ninhydrin). 
1
H NMR 

spektrum odpovídá údajům v literatuře.
55

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 6.10 – 5.98 

(m, 1H), 4.67 – 4.54 (m, 1H), 3.72 (d, J = 12.8 Hz, 1H), 3.49 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 1.45 

(s, 9H), 0.94 (s, 9H). 

Pokus o přípravu (S)-terc-Butyl-2-(terc-butyl)aziridin-1-karboxylátu (88) 

Látka 87 (90 mg; 0,42 mmol) a TsCl (97 mg; 0,51 mmol) byly 

suspendovány v Et2O (1 ml). Poté byl ke směsi přidán rozdrcený KOH (95 

mg; 1,7 mmol). Reakční směs byla refluxována po dobu 24 h. Poté byla 

reakční směs nalita na rozdrcený led a převedena do dělící nálevky. Vodná 

fáze byla extrahována Et2O (3x3 ml). Spojené organické podíly byly promyty vodou, 

solankou a sušeny nad bezvodým MgSO4. Po odfiltrování sušidla byla rozpouštědla 

odpařena na RVO. Bylo získáno 9 mg látky 88 (11 %) ve formě nažloutlého oleje. 

Rf (88) = 0,9 (EtOAc/DCM 1:10, ninhydrin). Z důvodu nízkého výtěžku látka nebyla 

prozatím charakterizována. 

4.3 Připravené katalyzátory 

N-[2-(Difenylfosfanyl)ethyl)-N´-(2,3,4,6-tetra-O-methyl-β-D-glukopyranosyl] 

thiomočovina (90) 

K roztoku isothiokyanátu 64 (45 mg; 0,16 mmol) 

v DCM (0,5 ml) byl pod Ar atmosférou pomalu 

přidán roztok komerčního fosfinu 89 (37 mg; 

0,16 mmol) v DCM (0,5 ml). Reakční směs byla 

míchána při laboratorní teplotě po dobu 24 h. Byla provedena přímo gradientová 

chromatografie reakční směsi na silikagelu (EtOAc/hexan 1:5 až 2:1). Bylo získáno 

61 mg látky 90 (74 %) ve formě nažloutlé kapaliny. Rf (90) = 0,7 (čistý EtOAc, 

ninhydrin). [α]D = -10,2 (c 0, 3; CHCl3). 
1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δH 7.54 – 7.42 

(m, 4H), 7.37 – 7.30 (m, 6H), 7.07 (brs, 1H), 6.65 (brs, 1H), 3.68 (dd, J = 10.4, 2.1 Hz, 

2H), 3.70 – 3.63 (m, 1H), 3.66 (s, 3H), 3.56 (s, 3H), 3.53 (s, 3H), 3.54 – 3.50 (m, 1H), 

3.45 – 3.42 (m, 1H), 3.31 (s, 3H), 3.35 – 3.27 (m, 2H), 3.12 (t, J = 9.3 Hz, 1H), 3.04 (t, 

J = 9.0 Hz, 1H), 2.40 (td, J = 7.5, 2.4 Hz, 2H). 
13

C NMR (151 MHz, CDCl3) δC 183.38 

(s), 137.12 (d, J = 11.4 Hz), 132.34 (d, J = 6.5 Hz), 132.22 (d, J = 6.5 Hz), 128.29 (s), 

128.09 (d, J = 1.9 Hz), 128.04 (d, J = 2.0 Hz), 86.28 (s), 83.01 (s), 81.52 (s), 79.37 (s), 

75.16 (s), 70.54 (s), 60.30 (s), 60.03 (s), 59.42 (s), 58.48 (s), 41.87 (d, J = 20.2 Hz), 
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27.44 (d, J = 13.3 Hz). HRMS (ESI) m/z: [M+H]
+
 vypočítáno pro C25H35O5N2PS 

507,20771; nalezeno 507,0776.
 
IČ (KBr): ν = 3315, 3291, 3072, 3052, 2980, 2833, 

1538, 1485, 1431, 1389, 1338, 1278, 1192, 1159, 1123, 1090, 1066, 988, 952, 943, 884, 

743, 695, 656, 546, 513, 486 cm
-1

. 

4.4 Produkty Morita-Baylis-Hillmanovy reakce 

Methyl-2-[hydroxy-(4-nitrofenyl)methyl)]akrylát (93) 

K roztoku katalyzátoru 90 (10 mg; 0,02 mmol) v MTBE 

(0,5 ml) byl přidán roztok methylakrylát ((92), 86 mg; 

1 mmol) v MTBE (1,0 ml). Reakční směs byla míchána při 

laboratorní teplotě po dobu 10 min a poté k ní byl pomalu 

přidán 4-nitrobenzaldehyd (91) (30 mg; 0,2 mmol). Reakční směs byla míchána při 

laboratorní teplotě po dobu 24 h. Rozpouštědla byla odpařena na RVO a byla provedena 

gradientová chromatografie na silikagelu (EtOAc/hexan 1:7 až 1:1). Bylo získáno 

39 mg látky 93 ve formě nažloutlého oleje, tj. ve výtěžku 77 %. Rf (93) = 0,4 

(EtOAc/hexan 1:2, AMC). [α]D = +8,0 (c 0,3;CHCl3, ee = 8 %). 
1
H NMR spektrum 

odpovídá údajům v literatuře.
56

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δH 8.19 (d, J = 8.8 Hz, 

2H), 7.57 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 6.39 (s, 1H), 5.88 (s, 1H), 5.63 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.50 

(d, J = 3.4 Hz, 1H). HPLC (Kolona IC, n-heptan/i-PrOH 80:20, průtok 1 ml/min, λ = 

220 nm, tR(hlavní) = 7,777 min, tR(vedlejší) = 6,541 min). 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou bifunkčních thiomočovinových 

organokatalyzátorů a odpovídajících výchozích jednotek odvozených od D-glukosy 

a aminokyseliny L-threoninu. 

V první části práce byly připraveny dvě stavební jednotky 

glykosylisothiokyanáty 63 a 64. Pro přípravu acetylované jednotky 63 byly použity dva 

přístupy přípravy vycházející z D-glukosy. Prvním přístupem, který zahrnoval 

čtyřkrokovou syntézu bylo dosaženo příslušného produktu 63 v celkovém výtěžku 

20 %. Druhým o dva kroky kratším přístupem byl získán produkt 63 v celkovém 

výtěžku 30 %. Pro přípravu methylované jednotky 64 byla vypracována šestikroková 

syntéza vycházející D-glukosy, kterou byl získán produkt 64 v celkovém výtěžku 20 %. 

Dále se práce věnuje přípravě aminofosfinové jednotky 65 odvozené od 

aminokyseliny L-threoninu. Pomocí sekvence šesti reakcí zahrnující zavedení 

chránících skupin, transformaci karboxylové funkce na fosfinovou a odstranění 

chránících skupin. V prvních pěti krocích bylo dosaženo vysokých výtěžků 

srovnatelných s výtěžky popsanými v literatuře, avšak v posledním kroku byla 

pozorována oxidace fosfinové skupiny látky 65. Nad rámec cílů této práce byl též 

proveden pokus o přípravu aminofosfinu odvozeného od L-terc-leucinu 

V poslední části práce byl připraven bifunkční katalyzátor 90 ve vysokém 

výtěžku z odpovídajících stavebních jednotek. Jeho katalytická účinnost byla ověřena 

v Morita-Baylis-Hillmanově reakci. 
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