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1 Abstrakt 
V rámci této diplomové práce jsem se zabýval optimalizací přípravy derivátů v poloze 4 
fenylem substituovaného methylesteru nikotinové kyseliny zlatem katalyzovanou 
cykloizomerizační reakcí 1,5-enynu, který není komerčně dostupný. Tato optimalizovaná 
cesta syntézy může být použita i pro přípravu v polohách 2,3,4 a 6 substituovaných derivátů 
pyridinu. 

 

 

 

 

Abstract 

Within the framework of this Thesis, i have been occupied with optimalization of preparation 
in position 4 with phenyl substituted methyl ester of nicotinic acid, which was syntetized by 
gold catalyzed cycloizomerization of 1,5-enyne, which is not commercially available. This 
optimalized route of synthesis could be applied even for preparation in positions 2,3,4 and 6 
substituted derivatives of pyridine. 
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3 Použité zkratky 
 

4-CH3O-BA 4-methoxybenzoová kyselina 

Ac acyl 

AgOTf trifluormethansulfonát stříbrný 

ATR technika zeslabeného úplného odrazu (měření IR) 

Bn benzylether 

Boc terc-butyloxykarbonyl 

Bu butyl 

Bz benzoyl 

DABCO 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan 

DCC N,N -́dicyklohexylkarbodiimid 

DCM dichlormethan 

DIPEA N,N -́diisopropylethylamin 

DMAP 4-dimethylaminopyridin 

DMF  dimethylformamid 

dppm bis(difenylfosfino)methan 

E chalkogenid 

ekv. molární ekvivalent 

Et ethyl 

g plynná fáze 

i-Pr  isopropyl 

IR  infračervená spektroskopie 

L  komplexní ligand 

LDH  sloučenina hydrotalcitového typu 

M   kov 
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MBS 4-methoxybenzensulfonyl 

Me methyl 

NMR nukleární magnetická rezonance 

mol. % molární procenta 

Mr relativní molekulová hmotnost 

OTIPS triisopropylsilyloxy 

Ph fenyl 

Rt laboratorní teplota 

TEA triethylamin 

TFP tris(2-furylfosfin) 

THF tetrahydrofuran 

tht tetrahydrothiofen 

TLC chromatografie na tenké vrstvě 

Ts (= Tosyl) p-toluensulfonyl 

X halogenid (v úvodu) 

chlorid, hydroxyl, terc-butyloxykarboxylát (ve výsledcích s komentářem) 
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4 Úvod 
4.1 Vlastnosti zlata 

Zlato má protonové číslo 79 s elektronovou konfiguraci [Xe] 4f14 5d10 6s1, je to prvek 6. 
periody, skupiny I.B. Řadí se mezi přechodné kovy, případně mezi “těžké” ušlechtilé kovy, 
díky úplnému obsazení elektronové vrstvy N. V čistém stavu tvoří krystaly typu f.c.c. (plošně 
centrovaná krychle) s mřížkovou konstantou 4.078 * 10-1 nm. Atomový poloměr zlata je 
1.442 * 10-1 nm. Oxidační stavy, které zlato zaujímá ve sloučeninách, jsou +1, +3 a +5 (ve 
zlatohalogenidových komplexech).1 Jeho ionizační energie má hodnotu 9.22554 eV 2, 
redukční potenciál (při přechodu 3 elektronů) je roven1.498 V. Kovalentní poloměr pro 
jednoduchou vazbu odpovídá 134 pm, iontový poloměr (pro oxidační stav 3 a koordinační 
číslo 4) je 68 pm.3 

Krystalická struktura 

V kondenzované kovové fázi přecházejí nespojité energetické stavy elektronů ve vrstvách s- a 
d- do širších energetických pásů, přičemž vznikají volné, v rámci mřížky z kladně nabitých 
iontů pohyblivé elektrony. Braggova reflexe elektronů přítomných v rovině krystalické 
mřížky způsobuje částečné vymizení elektronů a formování oddělených, obsazených pásem. 
Ty jsou reprezentovány K-prostorem jako Brillouinova pásma, která přímo odpovídají 
struktuře krystalu. Energetické stavy elektronů, které zaujímají volné neexcitované elektrony 
ze zmiňovaných pásem, vyplňující Fermiho sféru, což je nejvyšší možná energetická hladina, 
tzv. Fermiho energie, kterou zaujímají elektrony v Brillouinově zóně za 0 K. Povrch 
trojrozměrného tělesa, odpovídající svými parametry 3D znázornění K-prostoru je Fermiho 
hladinou. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti závisí významnou měrou na chování 
elektronů Fermiho hladiny a na elektronových přechodech mezi obsazenými energetickými 
stavy pod a neobsazenými energetickými stavy nad touto energetickou hladinou.4 Fermiho 
hladina zlata tvoří téměř sférický oktahedron s kruhovými otvory ve stěnách, vznikajícími  
při interakci 5s/4d nebo 6s/5d orbitalů.5 

Zvláštnosti zlata 

Zlato má mnoho zajímavých vlastností, které se nedají odvodit z periodicity prvků. Jednou  
z nich je schopnost 2 či více zlatých kationtů s oxidačním číslem 1 tvořit agregáty, v nichž je 
jejich vzájemná vzdálenost jen nepatrně větší, než mezi atomy bez náboje v kovovém stavu. 
Přesto, že ionty mají stejný náboj a nemají žádné volné valenční elektrony, které by se daly 
použít na tvorbu vazby kovalentní, je tato vazba z energetického hlediska srovnatelná  
s energií vodíkového můstku. Tento jev se označuje jako aurofilicita.6 Další zajímavou 
vlastností je tvorba auridů, v nichž vystupuje zlato jako pseudohalogenid s elektronovou 
afinitou podobnou jódu. V neposlední řadě se zlato (respektive triarylfosfinylzlato, R3P-Au)  
z chemického hlediska chová analogicky jako atomy vodíku.7  

Relativistický efekt se neprojevuje sice jen u tohoto prvku, ale je zde nejpatrnější. Při tomto 
efektu s-elektrony pronikající do jádra a zvyšují jeho hmotnost, přičemž dochází ke kontrakci 
s- a p- orbitalů a jejich energetické stabilizaci s následným stíněním jádra a destabilizací a 
expanzí d- a f- orbitalů. Tyto efekty se zvětšují přibližně se Z2 a nabývají na významu  
u prvků, které jsou těžší než lanthanoidy. Pro prvky od zlata po bismut je dopad na energii 
valenčních orbitalů srovnatelný s hodnotou energie chemické vazby. V případě zlata je tento 
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efekt nejmarkantnější, což má za důsledek snížení atomového poloměru zlata, který je 
srovnatelný se stříbrem. První ionizační potenciál zlata je mnohem větší než u stříbra, kvůli 
odstranění s-elektronů z 5d10 6s valenčních orbitalů. Silnější vazba s-elektronů má za následek 
větší vnitřní soudržnost, což se navenek projevuje například vyšším bodem tání (1063 °C). 
Charakteristické zabarvení zlata je dáno přechodem elektronů z 5d valenčních orbitalů na 
Fermiho hladinu (tedy 6s orbitalů).8 

4.2 Sloučeniny zlata  

4.2.1 Au-I sloučeniny 

Zlato v oxidačním stupni -1 vytváří sloučeniny typu auridů (CsAu), aurid-oxidů (CsAuO)  
a teprve nedávno objevených auridoaureátů (Cs7Au5O5) 

9, přičemž Au-I se vždy chemicky 
podobá halogenidovému aniontu. Při použití makroretikulární iontově výměnné pryskyřice  
s vysokou afinitou vůči cesiovým iontům v kapalném amoniaku, bylo možné zaměnit Cs za 
tetramethylammonium a byla izolována první sloučenina negativně nabitého zlata  
s nekovovým kationtem (NMe4)Au.10 Jako důkazy pro chemickou podobnost halogenidů a 
auridů lze uvést isotypickou krystalizaci zmiňovaného auridu NMe4

+Au- s bromidem 
(NMe4)Br  
a komplexní sloučeninu [Rb([18]crown-6)(NH3)3]Au·NH3, kde se auridové anionty chovají 
jako akceptory vodíkových můstků.11 

4.2.2 Zlato v oxidačním stupni nula a zlaté klastry (shluky) 

Syntézou silicalix[n]fosfinitu, zástupce nové třídy makrocyklů se začleněnými sp2-
hybridizovanými atomy fosforu, byla umožněna příprava makrocyklů se středovým atomem 
zlata v oxidačním stupni 0.12 Tento ligand vykazuje rovnováhu mezi σ-donorovými a π-
akceptorovými vlastnostmi a může tedy být považován za makrocyklický ekvivalent 
karbonylové skupiny. (Schéma 1 13) 

 

Reakcí těchto makrocyklů 1 (Schéma 1 13) s [AuCl(SMe2)] v přítomnosti GaCl3 dochází  
k tvorbě komplexu [AuL][GaCl4]. Elektrochemickou redukcí vzniká Au0 sloučenina 2. 

V další třídě zlatných sloučenin je oxidační stav mezi 0 a +1. Tyto sloučeniny mohou být 
homo- nebo heteronukleární a jejich nuklearita se pohybuje od 4 do 39.14 Příklady cest jejich 
přípravy jsou následující:  

Schéma 1 - struktura silicalix[n]fosfinitu 
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1. Reakce vhodné AuI sloučeniny, např. [AuX(PR3)] (X = halogenid, SCN, NO3) s redukčním 
činidlem (např. NaBH4) 

[AuX(PR3)] + NaBH4 → [Au9(PR3)8)]X3 
15 

2. Reakce zlatých par s fosfinovými ligandy. 

Au (g) + dppm →[Au5(dppm-H)(dppm)3](NO3)2 
16 

3. Reakcí zlatých klastrů s jinými ligandy nebo komplexy kovů. U těchto reakcí může 
docházet ke změně nuklearity.17 

4. Nukleofilní adiční, eliminační a substituční reakce, při kterých jádro klastru zůstává 
nezměněno. 

[Au8(PPh3)6]
2+ + 2PPH3 → [Au8(PPh3)8]

2+ 18 

 

Tabulka I - hlavní třídy a příklady klastrů 

Klastry 
v plynné fázi a 

matrice 

Klastry na 
oxidových 
nosičích 

“Obnažené” 
kovové klastry 

Molekulární 
klastry 

Au2
+, Au3

+ 
(plynná fáze) 

 
 

Au na Al2O3 Bi5
3+, Sn5

2-, 
Sb7

3- 
Karbonylové a 

příbuzné 
klastry 

Rh6(CO)16 
Rh4(PR3)4H4 
Ni4(CNR)7 
Halidové a 
sulfidové 
klastry 

Mo6Cl8
4+ 

Ta6Cl12
2+ 

Fe4(SR)4S4
x- 

 
 

Zlaté atomy tvoří buď malé klastry v plynné fázi, klastry vznikající na molekulách oxidů 
jiných kovů, obnažené klastry s kationty a anionty post-tranzitních kovů a molekulární 
klastry. (Tabulka I 14a) Nejvíce prostudované jsou molekulární klastry, které mají centrální 
kovový polyhedron stabilizovaný ligandy koordinovanými ke kovovým atomům. Tento 
ligandový obal nejenom brání rychlé agregaci atomů v čistý kov, ale také dodává této 
molekule schopnost rozpouštět se v organických rozpouštědlech.14a 

První sloučenina tohoto typu považovaná za klastr byla syntetizována již v roce 1968. Jednalo 
se o [Au11I3(PPh3)7].

19 Nejznámější kationtové klastry jsou stabilizovány terciárním fosfinem 
(PR3) a halogenidovými ligandy. Klastry s nižší nuklearitou mají stechiometrický vzorec 
[Aux(PR3)x+y]

n+ (y=0,2), přičemž deriváty s vyšší nuklearitou vykazují uspořádání dle 
stechiometrického vzorce [Aux+1(PR3)x-yXy]

n+. Tento rozdíl vzniká v důsledku přítomnosti 
dalšího kovového atomu centra polyhedronu u klastru s vyšší nuklearitou.14a Z hlediska 
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geometrie klastrů vyšší nuklearity rozlišujeme 2 typy uspořádání. U sférického typu leží 
kovové atomy buď na povrchu nebo v blízkosti myšleného kulového povrchu molekuly, 
zatímco u toroidního typu, který má více otevřenou strukturu, leží okrajové atomy kovu na 
povrchu anuloidu.20 Sférické polyhedrony obecného vzorce [Au{Au(PR3)} n]

x+ jsou 
charakterizovány celkovým počtem valenčních elektronů 12n + 18 (n je počet obvodových 
atomů kovu). Toroidní typ stejného obecného vzorce obsahuje 12n + 16 valenčních 
elektronů.21 

Zlaté nanočástice a nanoklastry 

Zlaté nanočástice mají rozměry od 1 nm do 1 mm. Jejich odlišení od klastrů, které dosahují 
přibližně stejných rozměrů, závisí na správné strukturní charakterizaci sloučeniny (rentgenová 
krystalografie). Dobře definovaná vysokomolekulární sloučenina je obvykle považována za 
klastr. Způsob jejich přípravy spočívá v redukci Au3+ a následné stabilizaci kovového zlata. 
Při stabilizaci zlata jsou používány různé ligandy. Nejpoužívanějšími jsou thioláty s rozličnou 
délkou řetězce. (Schéma 2 22) Dále se používají xanthany, disulfidy, fosfiny, isokyanidy a 
jiné.23 

 

K produkci zlatých nanočástic byly užity i další metody, které zahrnují tvorbu mikroemulzí, 
kopolymerních micel a metoda seeding growth.24 Mezi nejnovější a nejúspěšnější způsoby 
přípravy zlatých nanoklastrů s rozdílnou nuklearitou patří reduktivní dekompozice 
polymerních AuI SR komplexů.25  

4.2.3 Komplexní sloučeniny zlata 

Zlato ochotně tvoří komplexní sloučeniny. Malý energetický rozdíl mezi s, p a d orbitaly vede 
k výhodné formaci lineárních komplexů AuI s koordinačním číslem 2. Stříbrné kationty tvoří 
naopak s ligandy sloučeniny s koordinačními čísly 3 a 4.26 Díky vysoké afinitě zlatných 
kationtů k řadě prvků a sloučenin v plynné fázi jsou vytvářeny komplexy typu AuL+, kde 
ligand L má ke zlatu afinitu stoupající v řadě L = Xe < C6F6 < H2O < CO < H2S < CH3CN ~ 
C2H4 ~ NH3 ~ CH3NC < CH3SCH3 < PH3.

27 U komplexních sloučenin typu L-Au-L  
s koordinačním číslem 2 zlato k tvorbě vazby využívá 5d a 6p orbitaly. Elektronegativní 
ligandy (σ-akceptory) upřednostňují zapojení 6p orbitalů do vazby Au-L, zatímco 
elektropozitivní (σ-donory) preferují zapojení 6p orbitalů.28 K nejdůležitějším ligandům, které 
se zlatem tvoří koordinační sloučeniny, patří bezesporu fosfan. U [Au(PH3)2]

+ dochází  
k drastickému nárůstu vazebné energie a tím pádem ke zvýšení stability molekuly. V řadách 
[Au(PH3)n]

+ a [ClAu(PH3)n] jsou první lineárně koordinované PH3 ligandy vázány silněji, než 
třetí a čtvrté.29 Nejstabilnějším AuI komplexem vůbec je [Au(CN)2]

-. Na koordinaci se podílí 
jedna σ vazba na 6s orbital a jedna π vazba na 5d orbital zlata.30 

Schéma 2 - příprava zlatých 

nanočástic s thiolátovými ligandy 
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4.2.3.1 Au I komplexy 

Komplexní sloučeniny s centrálním atomem zlata v oxidačním stavu 1 nalézají v oblasti 
chemické syntézy největší využití a zároveň se jedná o nejprostudovanější typ komplexů 
tohoto kovu. 

Mononukleární zlatné komplexy tvoří sloučeniny obecného vzorce [AuXL], [AuL2]
+ nebo 

[AuX2]
-. Nejčastější a nejpočetnější jsou lineární komplexy typu [AuXL]. Díky 

krátkovazebným aurofilním interakcím a dalším slabším vazebným interakcím tyto 
sloučeniny tvoří dimery, oligomery nebo dokonce prostorové polymery.31 Neutrálními 
ligandy (L) jsou zde hlavně fosfin, arsin, isokyanid, karbid, ylid a amin. Anionický ligand 
může být halogenid, alkyl či aryl, chalkogenid a další. Čím jsou ligandy větší, tím je útvar 
vzniklý na základě aurofilních interakcí méně větvený.32 V některých případech může 
docházet v roztoku k redistribuci ligandů z formy [AuXL] na homoleptickou izomerní formu 
[AuL2]

+[AuX2]
-, jako například u [AuIL] (L = tetrahydrothiofen, tetrahydroselenofen).33 

Anionické [AuX2]
- komplexy zahrnují sloučeniny zlata s halogenidem či pseudohalogenidem 

a dalšími ligandy. Soli [Au(SCN)2]
- vykazují různě dlouhé vzdálenosti mezi atomy zlata,  

v závislosti na druhu kationtu a z toho plynoucí variabilní molekulové uspořádání. Soli 
alkalických kovů těchto sloučenin tvoří řetězce, soli s [NBu4]

+ již jen izolované dimery.34  

Nejdůležitějšími ligandy u těchto komplexů jsou difosfiny, které tvoří velmi stabilní AuI 
komplexy s variantním strukturním uspořádáním. Sloučeniny obecného vzorce [Au2Cl2{µ-
(PPh2)2(CH2)n}] (n=1-8) zaujímají na základě délky Au-Au interakcí uspořádání od 
polymerních řetězců35 (Schéma 3 36) po izolované dimery.37 Řetězec (CH2)n může být ve své 
struktuře pozměněn, popřípadě úplně zaměněn za NH.38 

 

 

 

 

 

 

  Většina dvoujaderných AuI komplexů jsou stejným přemosťovacím ligandem spojené v 
diauracykly, ale byly připraveny i deriváty se dvěma odlišnými přemosťovacími strukturami. 
(Schéma 4 39) 

Schéma 3 - polymerní řetězec dimerního Au
I
 komplexu 
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Mimo polyfosfiny a smíšené fosfino-arsinové ligandy se může spojovací řetězec koordinovat 
na středový atom zlata také přes atomy síry, tedy donorové ligandy dithiokarbamátů, 
dithiolátů, dithiokarboxylátů, dithiofosfinátů, dithiofosfátů a přes jiné deriváty.40 Další druhy 
ligandů s odlišnými donorovými atomy mohou být typu kombinace prvků P,C 3; N,C; 
S,S,C,C 4; či P,N 5 a podobné kombinace.41 (Schéma 5 42) 

 

  

 Známé AuI komplexy s vyšším koordinačním číslem obsahují monodentátní (= jednovazné) 
ligandy typu fosfinů, arsinů a stibinů. Vznikají v případě fosfinů z lineárního komplexu 
[AuX(PR3)], který reaguje s přebytkem fosfinu za tvorby produktů s různým koordinačním 
číslem.42 (Schéma 6 43) 

 

 

 

Komplexy [AuX(PR3)2] vykazují delší Au-P vzdálenost než komplexy [AuX(PR3)], jejich  
P-Au-P úhly jsou o něco větší než 120°.44  

Komplexy AuI s koordinačním číslem 3 tvoří pestrou řadu sloučenin s obecnými vzorci 
[AuX(P-P)], [AuL(P-P)]+ 45 a [Au2(µ-P-P)3]

2+.46 U hojně zastoupených komplexů [Au2(µ-L-

Schéma 4 - dimerní Au
I
 komplexy s odlišnými přemosťovacími ligandy 

Schéma 6 - příprava fosfinových Au
I
 komplexů s vyšším koordinačním číslem 

P P
Ph

Ph
Ph

Ph

Au Au

S S

NC CN

+

P P
Ph

Ph
Ph

Ph

Au Au

S S

N
R R

+

P P
Ph

Ph
Ph

Ph

Au Au
H
P

+

P P
Ph

Ph
Ph

Ph

Au Au

S

+

Ph Ph

N

Au

P

P

Au

R

R
Ph

Ph

Ph
Ph

3

Au S P
P

Au
SP

Ph
Ph

SAu

SP
Ph

Ph

Au
Ph

Ph Ph

Ph
Ph

Au

C6F5

Ph Ph

4

P

P

Au

Au

N

N

Ph
Ph

Ph

Ph

Au
S

Au

S Au

P

P

Ph

Ph

Ph
Ph

S

2+

5

N

[AuX(PR3)]
PR3

[AuX(PR3)2] [Au(PR3)2]X
PR3

[Au(PR3)3]X
PR3

[Au(PR3)4]X
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L)(µ-P-P)2]
n+ jsou L-L anionické ligandy (halogeny, pseudohalogenidy, dithiokarbamáty, 

dithiofosfonáty a další).47 

Komplexy s koordinačním číslem 4 s jednovaznými ligandy obecného vzorce [Au(L)4]
+ byly 

popsány pro ligandy PPh3, PPh2Me, AsPh3 a SbPh3.
48 Další skupina těchto sloučenin s 

obecným vzorcem [AuX(PR3)] zaujímá ve srovnání s komplexy[Au(L)4]
+ deformovaný 

tetraedr s poňekud delšími vazbami Au-P a Au-X.49 

Fosfanzlatné komplexní fragmenty mají schopnost koordinace kolem centrálního 
heteroatomu. Tyto sloučeniny obsahují zmíněné fragmenty kolem centrálního atomu uhlíku, 
fosforu, arsenu, dusíku, síry a dalších, přičemž všechny tyto sloučeniny vykazují velmi krátké 
Au-Au interakce kolem 3Å. Mnohé z komplexů s centrálním heteroatomem jsou elektron 
deficientní a interakce Au-Au se výraznou měrou podílejí na jejich stabilitě.50 Komplexy 
spojené přes chalkogen jsou dobře prozkoumány. Trinukleární sloučeniny obecného vzorce 
[E(AuPR3)3]

+ existují pro všechny chalkogeny. Nejčastější tetraoxoniové sloučeniny jsou 
připravovány reakcí [O(AuPR3)3]

+ s [Au(BF4)(PR3)] a mají tvar tetraedru.51 Halogenidové 
anionty mohou také tvořit jednoduché přemostění mezi dvěma atomy zlata v komplexech 
typu [X(AuPPh3)2]

+, které jsou za normálních okolností monomerní, ale v solích SbF6
- 

chloroniové kationty agregují a dochází k dimerizaci navzdory elektrostatické repulzi.52  

U organometalických AuI komplexních sloučenin závisí stabilita vazby Au-C na typu ligandu. 
Karbonylové AuI komplexy jsou vzácné a nestabilní. Stabilita ostatních sloučenin vzrůstá od 
alkylových po ylidové či methanidové ligandy. Nejčastěji používanými ligandy jsou alkynyly 
a karbeny.53  

4.2.3.2 Au II  komplexy 

Komplexy s Au2+ nejsou ve srovnání s komplexy zlata v oxidačním stavu I a III příliš časté. 
Je u nich patrná tendence k disproporcionaci na Au+ a Au3+ komplexy, protože lichý elektron 
v d9 kovového komplexu je v dx2-y2 orbitalu, který má mnohem vyšší energii než u mědi a 
může být snadno ionizován. Nejstabilnější AuII komplexy vůbec jsou Au2

4+ jaderné 
komplexy, stabilizované na základě vazeb Au-Au. Pokud jsou dinukleární komplexy AuI 
oxidované na AuII komplexy, vznikají stabilnější sloučeniny, pokud jsou donorem uhlíkové 
bis-ylidové ligandy. 

4.2.3.3 Au III  komplexy 

AuIII  poskytuje stabilní komplexy s C-, N-, P-, S- a O- donorovými ligandy. Organometalické 
AuIII  komplexy obsahují alkylové, ale častěji arylové ligandy. Připravují se oxidativní adicí 
halogenu na AuI komplex, elektrofilní substitucí Au3+ na aromatický kruh, transmetalační 
reakcí s HgR2 nebo substituční reakcí na AuIII  deriváty. Arylzlatité komplexy jsou dobrými 
katalyzátory při adici nukleofilu na alkyn.  

Další skupina těchto látek obsahující vícevazné dusíkové ligandy je znatelně stabilnější než 
obdobné sloučeniny obsahující AuI. Komplexy s di- a trifosfinovými ligandy jsou, jako  
u ostatních oxidačních stavů zlata, velmi časté. 

Komplexy s chalkogenovými donorovými ligandy jsou především tvořeny atomy síry, ale na 
rozdíl od valné většiny AuI komplexů, zlato tvoří i stabilní AuIII-O vazby s kyslíkem.54 
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4.2.4 Zlato ve vyšších oxidačních stavech 

Nejvyšší dosažený oxidační stav zlata je 5. Rentgenová krystalografie potvrdila strukturu 
AuF5 a jeho dimerické uspořádání molekul v pevném stavu.55 Jsou známé také komplexní soli 
[AuF6]

- s různými kationty.56 

4.3 Vazebné poměry při vazbě Au na alkeny či alkyny 

Zlato je silnou Lewisovou kyselinou, což spolu s potenciálem stabilizovat kationické reakční 
intermediáty a jedinečná reaktivita tohoto kovu představuje jeho perspektivní využití v oblasti 
nových syntetických metod. Podle Dewar-Chatt-Duncansonova modelu σ vazba zlata  
s alkenem či alkynem vzniká při překryvu π systémů elektronů ligandu a prázdného kovového 
orbitalu vhodné symetrie. π interakce poté vzniká jako důsledek zpětného předání elektronové 
hustoty ze zaplněného kovového d orbitalu směrem k alkynu.57 Vedle kovalentní vazby nesmí 
být přehlíženy elektrostatické interakce. Počítačová analýza [M+(C2H4)] a [M+(C2H2)] (M = 
Au) ukázala, že zhruba polovina vazebných interakcí je ve skutečnosti elektrostatická. 
Existují 4 komponenty, které se podílejí na vazbě alkynu jako ligandu. (Schéma 7 58) 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

Rovinné πǁ orbitaly jsou zodpovědné za σ-symetrickou M←L donaci, stejně jako za π-
symetrickou M→L zpětnou donaci elektronů. Ortogonální mimorovinné π┴ orbitaly se 
mohou podílet na M←L π donaci (důležitá interakce u alkynových komplexů, kde ligand 
slouží jako 4 elektronový donor), zatímco spojením obsazeného d orbitalu kovu a prázdného 
π┴* orbitalu alkynu může docházet k další M→L zpětné donaci.58 Pro komplex [Au+(C2H2)] 
je podíl σ interakce asi 65 %, následovaný interakcí rovinné πǁ zpětné donace se zhruba 27%. 
Příspěvek ortogonální π┴ interakce je malý, kolem 7 %, a podíl δ vazby může být zanedbán 
(přibližně 1 %). Alkyny i alkeny jsou tedy silnými 2-elektronovými σ donory, ale slabými π 
akceptory vůči atomům AuI.59  

Schéma 7 - kvalitativní orbitalový diagram znázorňující interakci mezi přechodným kovem a 

alkynovým ligandem 

kov alkyn 
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 Komplexní sloučeniny zlata použité použité při syntéze 

 

 

 

 

               

  

 

 
   

Zlatem katalyzované reakce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chloro(trifenylfosfan)zlatný 
komplex  

Tetrafluoroboritan µ3-oxo-triangulo- 
tris[(trifenylfosfan)zlatný] 

 

Chloro[2′,4′,6′-triisopropylbifen-2-
yl(dicyklohexyl)fosfan]zlatný komplex 

Hexafluoroantimoničnan 
acetonitril[bifen-2-yl(di-terc-
butyl)fosfan]zlatný 

Schéma 8 - struktury komplexních sloučenin zlata použitých při syntéze 
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4.4 Zlatem katalyzované reakce 

Zlatem katalyzované reakce se staly v organické chemii velmi populárními, přičemž nové 
objevy z této oblasti přicházejí téměř každý týden. Zlato je velmi účinný jak homogenní, tak 
heterogenní katalyzátor.60 Zlato samo bylo považováno dlouhou dobu za katalyticky nepříliš 
účinné.61 Přestože jisté důkazy o jeho katalytické aktivitě byly, zdálo se, že tento kov ostatní 
katalyzátory v ničem nepředčí.62 To se změnilo v roce 1973, kdy Bond a kol. úspěšně provedl 
s jeho pomocí efektivní hydrogenaci olefinů.63 Více než o desetiletí později Haruta a 
Hutchings nezávisle na sobě prohlásili zlato za výjimečně dobrý katalyzátor a následně své 
tvrzení demonstrovali experimentálně.64 Další možná využití jeho selektivní katalytické 
aktivity při různých typech reakcí začaly rychle přibývat.60 

4.4.1 Hydrogenace (tvorba vazby C-H) 

4.4.1.1  heterogenní 

Hydrogenační reakce mají největší procentuální zastoupení v průmyslové výrobě (asi 6 %).65 
Pro hydrogenační reakce jsou Au katalyzátory stále považovány za podřadné, ve srovnání 
s palladiem a platinou.66 Schopnost zlata disociovat molekulární vodík H2 je podmíněna 
vnějšími faktory a formou (tvarem a velikostí) zlatého katalyzátoru. Za teploty pod 400 K, 
pokud je katalyzátor ve formě klastrů menších než 2 nm na nosném krystalu například TiO2, 
ztrácí zlato svou ušlechtilost a je schopno disociovat H2.

67 Při těchto reakcích je většina 
zlatého katalyzátoru, který je v jejich průběhu aktivní, přítomna jako zlaté nanočástice 
epitaxiálně spojené s nosnými krystaly oxidů kovů.68 Přechod náboje z nosného oxidu kovu 
na nanočástice, na nichž se utváří záporný náboj 69, způsobuje vznik reaktivního a katalyticky 
aktivního zlato-oxidového rozhraní.70 Některé typy reakcí mohou probíhat také periferně 
kolem částic zlata spojených s nosným oxidem kovu.71 Při použití kombinace Pd/Au jako 
katalyzátoru vykazuje Au částečný vliv na průběh reakce.72 Zlato samo adsorbované na SiO2, 
Al 2O3 či MgO vykazuje však nižší katalytickou aktivitu.73 Přídavek Au k Pd zvyšuje aktivitu 
a zároveň brání deaktivaci Pd, zejména atomy síry. Vysoké teploty však způsobí rozklad 
stabilizačních ligandů, což vyústí v zablokování koloidního povrchu a deaktivaci 
katalyzátoru. Tato bimetalická katalýza byla úspěšně použita při hydrogenaci 3-hexyn-1-olu 
(za vzniku cis-hexenolu), cinnamaldehydu (za vzniku cinnamylalkoholu) a styrenu.74 
Hydrogenace 1,3-butadienu byla dlouhou dobu modelovou reakcí pro studium aktivních 
center konvenčních kovových katalyzátorů.75 Při použití Au/ZrO2 katalyzátoru s velmi malým 
obsahem Au (< 0.1 %) jsou izolované povrchové Au3+ ionty katalyticky a selektivitně 
srovnatelné s konvenčními vzácnými přechodnými kovy, jako jsou Pd a Pt.76  

Při hydrogenaci α,β-nenasycených aldehydů nachází adsorbované zlaté katalyzátory hojné 
využití. Jejich přednost spočívá v preferenci pro C=O vazbu, zatímco C=C vazba je 
hydrogenována v daleko menší míře. V případě hydrogenace krotonaldehydu za vzniku 
krotylalkoholu byla selektivita reakce ještě podpořena přídavkem thiofenu.77 

 

 

4.4.1.2 homogenní  

Komplex {(AuCl)2[(R,R)-Me-Duphos]} (Schéma 8), který může být připraven jednoduchou 
reakcí difosfinu se 2 ekvivalenty [AuCl(tht)], je vysoce aktivní redukční činidlo (za tlaku H2 4 
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bary a teploty 20 °C je výtěžek reakce 75 %) při hydrogenaci anti-N-benzyl(1-
fenylethidien)iminu. Se stejným typem katalyzátoru byly provedeny i hydrogenace alkenů.78 

 

 

 

 

 
 

 

4.4.2 Oxidační reakce (tvorba vazby C-O) 

4.4.2.1 heterogenní 

Zlato jako katalyzátor má výjimečnou schopnost oxidovat oxid uhelnatý za teplot nižších než 
je teplota laboratorní.79 Aktivita tohoto katalyzátoru je jako u hydrogenačních reakcí 
ovlivněna velikostí částic. Nejvhodnější velikost je v rozmezí 2-3 nm.80 U oxidace CO je také 
velmi důležitý výběr nosného oxidu kovu, na jehož krystaly je katalyzátor adsorbován. Aby 
byla oxidace úspěšná, musí být použity oxidy přechodných kovů ze 4. periody.81 Nejlepších 
výsledků dosahují oxidy titanu a železa. Oxidy manganu, kobaltu a niklu jsou také vhodné.82 

Metody přípravy katalyzátorů jsou klíčovým kritériem pro jejich aktivitu.83 Nejdetailnější 
studie byly provedeny s katalyzátory adsorbovanými na TiO2. Metoda impregnace, kdy je 
aktivní komponenta za míchání přidána ve formě soli k nosiči (TiO2), je nepříliš efektivní, 
jelikož poskytuje příliš velké inaktivní částice (> 10 nm), nevhodné pro tuto oxidaci. Využívá 
se proto tedy především metody srážení na nosiči (DP). Nosič je míchán s roztokem soli zlata 
za změny pH postupným přidáváním hydroxidu, případně močoviny, která se rozkládá. Tato 
metoda poskytuje aktivní částice vhodné velikosti. Doposud není jasné, zda katalyticky 
aktivní jsou částice Au0 či AuI, přičemž všechny oxidační stavy zlata zde mohou být 
zastoupeny.84 Předpokládá se, že CO je aktivován adsorpcí na povrch nanočástic Au0 a O2 je 
aktivován atomy spojujícími nosné krystaly a zlaté nanokrystaly. Tyto atomy jsou 
kationického charakteru (například Au(OH3) nebo Au(OH) vznikající v přítomnosti vodní 
páry a jsou nezbytné pro vysokou katalytickou aktivitu.85 

 Zlaté klastry adsorbované na nosiči jsou více selektivní a zároveň stabilnější katalyzátory při 
specifické oxidaci alkoholů a cukrů než zástupci ze skupiny platinových kovů.86 Při oxidacích 
primárních alkoholů na aldehydy a ketony je možné použití nosiče pro Au katalyzátor 
obsahujícího uhlík.87 Katalýzou etanolu za vzniku acetaldehydu byl prokázán vliv nosičů 
TiO2, ZnO a Al2O3 na zvýšení rychlosti reakce a vliv nosičů TiO2 a ZnO na zvýšení její 
selektivity.88 Při srovnání katalytické aktivity Au/TiO2 a Au/MgAl2O4 na oxidaci etanolu za 
vzniku octové kyseliny, Au/TiO2 předčil spinelový nosič.89 Systémy Au/TiO2 mohou ovlivnit 
i přímou transformaci primárních alkoholů na odpovídající methylestery za aerobních 
podmínek.90 Bimetalické katalyzátory, kdy je k Pd/C a Pt/C přidáno zlato, vykazují výrazné 
zvýšení rychlosti oxidace D-sorbitolu na glukonovou/gulonovou kyselinu.91 Podobné zvýšení 
rychlosti reakce je patrné i u dalších allylových, benzylových a primárních alkoholů, kdy je 
použit katalyzátor Au/Pd adsorbovaný na titan.92 

Schéma 8 - chloro[{1,2-bis(2R,5R)-dimethylfosfolan-1-yl}benzen]zlatný komplex 
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 Je možné provádět i zlatem katalyzovanou epoxidaci a to například v případě propenu. Tato 
reakce propenu s O2 probíhá za přítomnosti H2, který aktivuje O2 za relativně nízkých teplot, 
a adsorbovaného Au katalyzátoru.93 Trimethylamin je k této reakci přidáván jako promotér 
plynné fáze.94 

4.4.3 Tvorba vazby C-C 

4.4.3.1 Reakce terminálního H alkynu 

Li a Yao vyvinuli vysoce účinnou zlatem katalyzovanou alkynylaci ortho-
alkynylarylaldehydů 10 ve vodě za přítomnosti katalytického množství terciární aminové báze 
i-Pr2Net. Dochází zde ke vzniku hydroxyalkynového intermediátu 11, který se přeměňuje 
přímo na 1-alkynyl-1H-isochromen 12.95 (Schéma 9 96) 

 

Dalším příkladem je přímý coupling [A3-coupling] aldehydu 13, alkynu 15 a sekundárního 
aminu 14 katalyzováný AuIII i AuI. (Schéma 10 96) U této reakce není zapotřebí žádný 
kokatalyzátor. Odpovídající propargylaminové produkty 16 vznikají ve vynikajících 
výtěžcích za použití méně než 1 mol. % katalyzátoru. Tento zlatem katalyzovaný A3-coupling 
může být aplikován na aromatické i alifatické aldehydy, které mají reagovat s alkyny a aminy. 
Při použití aromatických aldehydů je dosaženo vyšších výtěžků (95-99 %) než při provedení  

Výtěžek 81 % 

Schéma 9 - alkynylace ortho-alkynylarylaldehydů  
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reakce s alifatickými aldehydy (53-75 %). Zmíněný A3-coupling byl výhodný pouze při 
reakci s dialkylaminem. Aniliny poskytovaly nižší výtěžky, avšak N-alkylanilidy 
neposkytovaly žádný očekávaný produkt. Použití vody se ukázalo jako výhodnější, než 
použití organických rozpouštědel THF, toluenu a DMF.97 

Předpokládaný reakční mechanismus (Schéma 11 96) považuje AuI za aktivující formu zlata 
pro C-H vazbu alkynu. AuI může vznikat in situ reakcí AuIII  s alkynem.98 

 

Zlato-acetylidový intermediát 17 reaguje s iminiovým iontem 18 tvořeným in situ z aldehydu 
a sekundárního aminu za vzniku odpovídajícího propargylaminu a regenerace AuI 
katalyzátoru pro další reakci. Tato tříkomponentní couplingová reakce může být použita i 
v případě heterogenní katalýzy. Při použití zlatého katalyzátoru na nosiči (LDH-AuCl4) 
dochází k vysoce efektivní konverzi aromatických, alifatických, cyklických a 
heterocyklických aldehydů s dialkylaminy a alkynem na příslušné propargylaminy.99 Pokud 

Výtěžek 53-99% 

R´ H

AuI R´ Au H R´ Au

N
H2O
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Schéma 11 – předpokládaný reakční mechanismus A
3
-couplingu aldehydu , alkynu a sekundárního aminu 

Schéma 10 - A
3
-coupling aldehydu , alkynu a sekundárního aminu 
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jsou u tohoto tříkomponentního couplingu použity ke katalýze zlaté nanočástice, jejich 
optimální velikost je 18 +/- 2 nm, na rozdíl od hydrogenačních reakcí.100 

Hydroarylace alkynů 

Aktivace zlatým iontem činí alkyn náchylnějším vůči nukleofilnímu ataku. Přímá adice arenů 
na alkyn za tvorby C-C vazby je výhodnou a ekonomickou cestou přípravy.101 Příkladem 
tohoto reakčního typu může být adice arenu na trojnou vazbu za použití 1,3,5-
trimethylbenzenu 19 a různých zástupců alkynů a zlatých katalyzátorů se stříbrnými 
kokatalyzátory. (Schéma 12 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako kokatalyzátor byla použita i Lewisova kyselina BF3.Et2O, která však, na rozdíl od jiných 
Lewisových kyselin (AlCl3, TiCl4, Cu(OAc)2.2H2O, CdCl2

.2,5H2O, ZrCl4 či MgO) je schopna 
Friedel-Craftsovy alkylace arenu za štěpení relativně stabilní etherové vazby (Schéma 13 103), 
což by mohlo způsobit zvýšení tvorby vedlejšího produktu, pokud etherová vazba je na 
alkynu přítomna.104 

 

 

 

a
GC výtěžek (stanovený s n-hexadekanem jako vnitřním standardem) 

b
Stanoveno GC nebo NMR spektrometrií 

Schéma 13 - štěpení etherové vazby BF3.Et2O 

Schéma 12 - reakce 1,3,5-trimethylbenzenu s alkyny 

Výtěžek 86 %
a 

Výtěžek 90 %
a 

(Z:E)
b 

= (100:0) 

Výtěžek 78 %
b 

(Z:E)
b 

= (3:97) 

R1
O R2 + Ar-H

3 eq. BF3.Et2O

1,4-dioxan, 60-105 °C
R1

Ar
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U zmíněných reakcí (Schéma 12 102) jsou možné 2 různé předpokládané reakční mechanismy. 
V případě fenylacetylenu 20 (Schéma 14 102) π komplex 21 podstupuje elektrofilní 
aromatickou substituci arenem za vzniku vinyl-Au intermediátu 22 (Markovnikův typ adice). 
Současně uvolněný H+ protonuje intermediát, uvolňuje produkt 23 a regeneruje katalyzátor.105 

 

 

 

 

V případě ethylpropiolátu 24 (Schéma 15 106) se kationický zlatý komplex koordinuje na 
alkynyl 25 a nukleofilní atak arenu z opačné strany vede ke tvorbě vinyl-Au intermediátu 26, 
který je stereospecificky protonovaný, s finální formací Z-olefinu 27. Regioselektivita je 
určována elektronovými faktory při zlatem katalyzované Michaelově adici (anti-Markovnikův 
typ). Pokud je výchozí látkou keton, tvorba trans-dvojné vazby je zapříčiněna izomerizací Z-
izomeru primárně tvořeného produktu adice.107 

 

 

 

 

Schéma 14 - předpokládaný reakční mechanismus arylace fenylacetylenu  
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Intramolekulární adice arenu na alkyn je možné ilustrovat na příkladu cyklizace N-propargyl-
N-tosylamidů 28 katalyzované elektrofilními kationty zlata v toluenu za různé teploty. 
(Schéma 16 106) Arylalkynoáty nesoucí elektron poskytující struktury podstupovaly cyklizační 
reakci s vynikajícími výtěžky. Cyklizace za použití Pd katalyzátoru byla též možná, avšak 
bylo nutné zvýšit reakční teplotu (100 °C).107 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schéma 15 - předpokládaný reakční mechanismus arylace ethylpropiolátu 

Schéma 16 - intramolekulární dice arenu na alkyn 

R1

R2

R3

R4

Ts
N 3 mol% AuCl3

6 mol% HBF4

toluen

R1

R2

R3

R4

Ts
N

R1 = R4 = OMe, R2 = R3 = H za 23 oC

R1 = R4 = H, R2 = R3 = OMe za 50 oC

R1 = H, R2 = R3 = R4 = OMe za 50 oC

28

Výtěžek 71 % 

Výtěžek 89 % 

Výtěžek 92 % 
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Adice arenů/heteroarenů na alkeny 

 

Do této kategorie patří adice indolů na α,β-nenasycené ketony. Předpokládaný reakční 
mechanismus je následující. (Schéma 17 108) 

 

 

Elektrofilní zlatý katalyzátor regioselektivně napadá indol 29 a tvoří indolyl-Au sloučeninu 
30, která je následně adována na α,β-enon 31 za vzniku σ-alkyl-Au molekuly 32. Protonolýza 
této částice uvolňuje produkt 33 a katalyzátor. Na rozdíl od podobné σ-alkyl-Pd molekuly 
nedochází k β-H eliminaci.108 

 

 

 

 

 

Schéma 17 - předpokládaný reakční mechanismus adice indolů na α,β-nenasycené ketony 

N
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4.4.3.2 Ostatní hydroarylace 
 

Při syntéze dihydrochinolinových derivátů je možné využít zlatem katalyzovanou 
intramolekulární hydroxylaci allenů 38 . (Schéma 18 109) Optimální podmínky cyklizace 
zahrnovaly použití kombinace katalyzátorů (AuI/AgOTf).110 

 

   

Kationické zlato se koordinuje na allen 34. Následně dochází k nukleofilnímu ataku arenu, 
kdy vzniká vinyl-Au komplex 35. Tento komplex přechází po deprotonaci na vinyl-Au 
intermediát 36. Reakcí Au-C vazby s protonem tvořeným v předchozím kroku je uvolněn 
požadovaný cyklický produkt 37 a je regenerován kationický katalyzátor.111 

Podobně probíhají intermolekulární adice elektronově bohatých arenů na iminy 112, 
intramolekulární adice elektronově bohatých arenů na aktivované iminy 113, adice arenů na 
elektronově bohaté epoxidy 39, kdy dochází k nukleofilní substituci C-O vazby arenem 114 
(Schéma 19 109) a intramolekulární adice elektronově bohatých arenů 40 na primární alkohol 
mesylátové skupiny (SN2 reakční mechanismus).115 (Schéma 20 109) 

Schéma 18 - předpokládaný reakční mechanismus intramolekulární hydroxylace allenů 
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4.4.3.3 Adice aktivovaných metylenů na alkyny a alkeny 
 

Při intramolekulární adici β-ketoesterů na alkyny přicházejí v úvahu 2 možné reakční 
mechanismy. (Schéma 21 116) 

 

 

Dle mechanismu A, AuI-alkynový komplex je napadán enolovou formou ketoesteru za vzniku 
vinyl-Au intermediátu 41, který je protonován a vzniká konečný produkt. U mechanismu B je 
předpokládána tvorba Au-enolátu při přímé auraci α-ketoesteru následovaná cis-karboaurací 
alkynu za vzniku vinyl-Au intermediátu 42. Po protonaci vzniká stejný produkt jako  
u mechanismu A.117 

Schéma 19 - adice arenů na elektronově bohaté epoxidy 

Schéma 20 - intramolekulární adice elektronově bohatých arenů na primární alkohol mesylátové 
skupiny 

35 Výtěžek 58-85 %  

Výtěžek 45-97 %  

O

OMsO

R

5 mol% AuCl3
15 mol% AgOTf

120 oC, ClCH2CH2Cl

40

O

R

O

Schéma 21 - předpokládané reakční mechanismy adice β-ketoesterůna alkyny 
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Pokud je jako výchozí látka pro intramolekulární adici použit β-ketoamid 43 (Schéma 22 118) a 
kombinace katalyzátorů ClAuP (t-Bu)2(o-bifenyl)/ AgOTf, vzniká jako produkt příslušný 
laktam 44.119 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.4 Tandemové reakce 
 

Zástupcem těchto kaskádových reakcí je cyklizační reakce propargylacetalů a vinylesterů. 
(Schéma 23 120) Jedná se vlastně o 2 po sobě následující cykloadiční kroky (2 ekvivalenty 
propargylacetalu reagují s 1 ekvivalentem vinylesteru), formálně probíhající v rámci jediné 
reakce.  

 

 

Propargylacetal 45 a vinylester 46 prodělávají iniciální AuI-katalyzovanou [1+2] cykloadiční 
reakci za vzniku cyklopropanového intermediátu 47 při nukleofilním ataku vinylové 
sloučeniny na Au-karbenoidový intermediát 48. Vznik cyklopropanového derivátu z 49 může 
být výsledkem působení elektron odtahujících esterových skupin aduktu 49. Vinylalkoxy 

Schéma 22 – intramolekulární adice β-ketoamidu 

Výtěžek 99 % 

Schéma 23 - tandemová reakce propargylacetalů s vinylestery 
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skupina u 47 umožňuje další cyklizační reakci, vyúsťující v pentaanelaci. Intermediát 47 
napadá další Au-karbenoidový intermediát 48 v elektrofilní C1 pozici za tvorby aduktu 50, 
který přechází na výsledný produkt reakce 51. Výsledný produkt obsahuje 5 center chirality, 
kde může docházet ke změnám, avšak vzniká pouze dvojice cis/trans diastereoizomerů na 
cyklopropylu.121 

 

4.5 Cykloizomerizační reakce enynů 
 

Cykloizomerizační reakce 1,n-enynů jsou zajímavým a atraktivním typem reakcí při syntéze 
rozličných cyklických (heterocyklických) sloučenin v jednoduchém one-pot procesu, kdy 
může být jako katalyzátor použito široké spektrum komplexních sloučenin přechodných kovů 
v katalytickém či stechiometrickém množství.122 Komplexní sloučeniny zlata v oxidačním 
stavu I vykazují pro tento typ reakcí vynikající vlastnosti, zlaté komplexy jsou ve srovnání 
s ostatními komplexy tranzitních kovů unikátní v jejich selektivní vysoké reaktivitě pouze 
vůči alkynové komponentě enynu.123 Alkyn je aktivován koordinací AuI komplexu na trojnou 
vazbu enynu. Zlatem iniciovaný posun elektronů podél osy vazby C≡C polarizuje substrát za 
vzniku vinylového kationtu 52, jehož regioselektivní uspořádání je určeno jeho substituenty. 
Nukleofilní atak na takto reaktivní sloučeninu dá vzniknout polarizovanému intermediátu, 
který může být při rezonančních změnách svých mezomerních forem označen jako karbenoid, 
což je výsledkem schopnosti Au zpětné donace elektronové hustoty.58 Může docházet  
i k tvorbě kov-vinylidenového komplexu 53.124 (Schéma 24 125) Takto aktivovaný enyn 
podstupuje adici dvojné vazby. Vazby C-Au cyklického intermediátu velice neochotně 
podstupují β-hydridové eliminační reakce, ale jsou labilní vůči protonolýze, díky které 
poskytují konečný cyklický produkt.126 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Cykloizomerizace 1,5-enynů 
 

Cykloizomerizační reakce obecně jsou velice substrát dependentní.127  

a) 1,5-enyny jsou výchozí látky, které jsou dostatečně reaktivní na to, aby hned po adici 
přechodného kovu došlo ke vzniku bicyklo[3.1.0]hexenů 54.128 (Schéma 25 127)  

 

Schéma 24 - koordinace Au
I
 na trojnou vazbu 
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b) Pokud je substrátem alkohol 55, produkt je směsí cyklopropanu 56 a 
alkylidencyklopentenu 57.129 (Schéma 26 127) 

 

 

  

 

 

 

 

 

c) Siloxyenyny jako například 58 mohou izomerizovat v přítomnosti AuI katalyzátoru 
na cyklohexadien 59.130 (Schéma 27 127)  

                

 

 

 

 

  

Formace zmíněných 3 typů produktů zjevně vychází ze zapojení karbenu (Schéma 28 131) do 
reakce jako intermediátu 60. Tento karben je tvořen endo procesem. Při α-hydridové eliminaci 
následované proto-demetalačním krokem je tvořen produkt reakce a) 54. (Schéma 25 127) 

Schéma 26 - cykloizomerizační reakce 1,5-enynu 

Schéma 27 - cykloizomerizační reakce 1,5-enynu 

Schéma 25 - cykloizomerizační reakce 1,5-enynu 

Výtěžek 96 % 

Výtěžek < 10 % 

Výtěžek 55 % 

Výtěžek 73 % 
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Alternativně se může karben přeměnit na kationickou sloučeninu nebo karben 61 a následně 
hexadien 59 (produkt reakce c)). (Schéma 27 127) Kationický intermediát 62 se mění na 
cyklopentenový derivát (majoritní produkt reakce b). (Schéma 26 127)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaci jednotlivých typů produktů je možné ovlivnit substitucí. Například pro formaci 
cyklohexadienu 59 je specifický silyloxy skupinou substituovaný alkyn.130 

 

4.5.2 Cykloizomerizace 1,6-enynů 
 

Cykloizomerizační reakce klasických enynů vedou k tvorbě dienů exo nebo endo reakčním 
mechanismem. Přičemž preferovaným mechanismem za katalýzy AuI je 6-exo-dig průběh.132 
Při těchto reakcích se dá využít úspěšně i platinový katalyzátor. Přínos zlatého katalyzátoru 
tkví ve zmírnění reakčních podmínek.133 U následující modelové reakce 1,6-enynu 63 byly 
použity jako katalyzátory různé komplexní sloučeniny zlata s velmi vysokými výtěžky ve 
všech případech. (Schéma 29 127) 

 

Schéma 28 - reakční mechanismus cykloizomerizační reakce 1,5- enynů 
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Dusíkem spojený substrát 64 podstupuje za podobných podmínek netypickou 6-endo 
cyklizační reakci za vzniku dienu 65.134 (Schéma 30 126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 29 - cykloizomerizační reakce 1,6-enynu  

Schéma 30 - cykloizomerizační reakce 1,6-enynu se spojujícím atomem dusíku 

Výtěžek Katalyzátor a podmínky 
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Reakcí tosylovaného dusíkem spojeného enynu 64 vzniká methylencyklohexenový derivát 65 
zánikem dvou C-C vazeb cyklopropanového kruhu u intermediátů 66 a 67.126 

4.5.3 Cykloizomerizace 1,7-enynů 
 

Pokud dochází k cykloizomerizaci 1,7-enynů 68a a 68b AuI katalyzátorem (Schéma 31 135), 
vznikají cyklobuteny 69 a 70 jako výsledek syn-ataku alkenu na alkynový AuI komplex 
v závislosti na velikosti cykloalkenu za použití různých katalyzátorů 71 a 72.136

  

(Schéma 32 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Au
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Cl

OMe

MeO

Schéma 31 - cykloizomerizační reakce 1,7-enynů 
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Výtěžek 80 % 

Výtěžek 67 %

Schéma 32 - komplexní sloučeniny zlata použité při cykloizomerizačních reakcích 1,7-enynů 
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5 Cíl diplomové práce 
V naší pracovní skupině je v současné době studována cyklizace methylesterů  
β-propargylaminoakrylové kyseliny s cílem přípravy derivátů 4-arylnikotinové kyseliny. Tyto 
typy látek jsou popsanými selektivními M1 antimuskarinovými antagonisty.138 Vykazují také 
inhibiční efekt na isoenzym laktát dehydrogenázy A, která je možným cílem pro malé 
molekuly v léčbě nádorových onemocnění.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále nedořešeným problémem je eliminace chránicí skupiny v bazickém prostředí (konverze 
74a a 74b na 75). U původně použitého p-toluensulfonylu (74a) byl výtěžek 30 %, v případě  
p-methoxybenzensulfonylu (74b) se výtěžek zvýšil na 50 %. (Schéma 33) Na základě těchto 
výsledků se domníváme, že odchránění chránicí skupiny probíhá mechanismem pyrolytické 
syn-eliminace. (Schéma 34) 

 

 

 

 

 

Je pravděpodobné, že elektron donorová skupina CH3O- zvyšuje elektronovou hustotu na 
sulfonylové skupině a tím eliminaci usnadňuje. 

Cílem této diplomové práce je prozkoumat použití terc-butoxykarbonylové skupiny (Boc), u 
které předpokládáme možnost odchránění v alternativním procesu. (Schéma 35) 

  

Schéma 33 - cykloizomerizace methylesterů β -propargylaminoakrylové kyseliny a deprotekce cyklického 

intermediátu 

Schéma 34 - deprotekce sulfonylových chránicích skupin mechanismem pyrolytické syn-eliminace  

Výtěžek 30 % (74a) 

Výtěžek 50 % (74b) 
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Schéma 35 – alternativní cykloizomerizace methylesterů β -propargylaminoakrylové kyseliny a 

deprotekce cyklického intermediátu za použití chránicí skupiny Boc 
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6 Výsledky s komentářem 
Příprava methylesteru 4-fenylnikotinové kyseliny probíhá v 5 reakčních krocích. Tento 
způsob přípravy přímo vychází z disertační práce Dr. Elišky Matoušové 140, na kterou jsem ve 
své práci navázal.  

6.1 Ochránění primární aminoskupiny propargylaminu 
 

Jako chránicí skupiny Z byly použity benzoyl, 4-methoxybenzoyl a terc-butyloxykarbonyl. 
Při použití benzoylu a terc-butyloxykarbonylu bylo dosaženo kvantitativních výtěžků. 
V případě 4-methoxybenzoylu byl výtěžek nižší, jelikož pro reakci byla použita volná 
kyselina 4-methoxybenzoová. Všechny reakce byly provedeny v DCM. Reakce s Bz 
probíhala za 0 °C, reakce s Boc byla zahájena na 0 °C a dokončena za laboratorní teploty a 
reakce s 4-CH3O-Bz probíhala za laboratorní teploty. V 1H NMR spektrech produktů 78b a 
78c se objevil nový signál vodíků benzenového jádra a u 78a se objevil singlet 9 vodíků 
chránicí skupiny s posunem 1.45 ppm. (Tabulka II) 

Tabulka II - ochránění primární aminoskupiny propargylaminu 

 

 

 

 

 

ZX čas (h) výtěžek (%) produkt 

Boc2O 1 100 78a 

BzCl 1 100 78b 

4-CH3O-BA 19 75 78c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

6.2 Adice methylpropiolátu  
 

Tato reakce probíhá za laboratorní teploty v bazickém prostředí v DCM. 

 

Tabulka III - adice methylpropiolátu 

 

 

 

 

 

 

výchozí látka báze (ekv) výtěžek (%) čas (h) produkt 
78a 1.1 TEA 52  48 80a 
78a 1.1 TEA+ katal. 

mn. DMAP 
73  48 80a 

78a 1.1 DIPEA 54  48 80a 
78a 1.1 DABCO 92  48 80a 
78b 3 TEA 39  69 80b 
78c 1.1 DABCO 43  72 80c 

 

U terc-butyloxykarbonylové chránicí skupiny se jako vhodné ukázalo použití silnější 
organické báze DABCO místo TEA. Dobré výsledky měl též přídavek katalytického množství 
DMAP k TEA. Naproti tomu u méně elektron odtahující chránicí skupiny 4-methoxybenzoylu 
poskytoval DABCO výtěžek pouhých 43 %. Ani zvýšení množství přidaného triethylaminu,  
v případě benzoylové chránicí skupiny nepřineslo výtěžek vyšší než 50 %. U produktů 80a, 
80b a 80c se v 1H NMR spektru objevil charakteristický signál dvou dubletů vodíků dvojné 
vazby s posunem kolem 5.5 a 8 ppm. (Tabulka III) 
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6.3 Sonogashirův coupling terminálního uhlíku trojné vazby enynu 
s jodbenzenem 

 

Terminální vodík trojné vazby je substituován fenylem za použití palladiového katalyzátoru, 
jodidu mědného a báze v organickém rozpouštědle. Tvorba produktu je detekována 1H NMR. 
Vymizel triplet terminálního vodíku trojné vazby s posunem 2.23 ppm a objevily se signály 
fenylu v aromatické oblasti s posunem 7.22-7.47 ppm. 

 

Tabulka IV - Sonogashirův coupling terminálního uhlíku trojné vazby enynu s jodbenzenem 

 

 

 

 

 

 

 

číslo reakce PhI (ekv) TEA (ekv) DABCO 
(ekv) 

AuCl  
(mol. %) 

Výtěžek 
(%) 

1a 1  10  - 2  45 
2 a 1 - 1.1 - 28 
3ab  1 10 - - 56 
4 a 3 10 - - 65 

aVe všech reakcích bylo použito 5 mol. % (PPh3)2PdCl2 a 5 mol. % CuI. bProvedeno v DMF. 

 

Reakční podmínky byly upraveny pro enyn 80a s terc-butyloxykarbonylovou chránicí 
skupinou Z. Jednoznačně největší vliv na výtěžek couplingu mělo trojnásobné zvýšení 
látkového množství přidaného jodbenzenu. Zajímavý byl i vliv polárnějšího rozpouštědla 
DMF místo THF. Přídavek chloridu zlatného ani použití silnější báze zjevně neměly na 
velikost výtěžku pozitivní vliv. (Tabulka IV) 

 Změna rozpouštědla a zvýšení množství jodbenzenu bylo provedeno současně, avšak enyn 
82a vznikal překvapivě jen ve výtěžku 69 %, což byl nejvyšší, kterého se podařilo dosáhnout. 
Při Negishiho couplingu 141, kdy byl enyn 80a podroben reakci s jodbenzenem za použití 
palladiového katalyzátoru a bromidu zinečnatého v silně bazickém prostředí BuLi a TEA 
v THF za -30 °C, výtěžek nepřekročil 30 %. 

Podmínky reakce číslo 1 byly aplikovány i na enyn 80b s benzoylovou chránicí skupinou Z. 
Bohužel bylo dosaženo jen  výtěžku 13 %. 
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6.4 Cykloizomerizační reakce 1,5-enynu 
 

Enyn 82a je v dalším kroku podroben cykloizomerizační reakci s komplexem AuI. Její 
mechanismus je naznačen níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatný katalyzátor se koordinuje na trojnou vazbu enynu (C), čímž ji aktivuje pro nukleofilní 
atak. Jako nukleofil poslouží enaminové seskupení (D) a ve vzniklém kationtu (E) dojde 
k odštěpení protonu z polohy 3. Odštěpený proton zároveň poslouží k protodeauraci za vzniku 
produktu 82a a regeneraci katalyzátoru. (Schéma 33) 

 

Reakce byla provedena pouze s enynem 82a. Jako katalyzátory byly použity zlatné komplexní 
sloučeniny a chlorid zlatný. Použité stříbrné soli mohou být považovány za katalyzátory  
i kokatalyzátory současně. Podobně jako zlato mají funkci Lewisových kyselin, ale mnohem 
větší význam zde zjevně mají další dvě jejich vlastnosti. Mohou buď aktivovat zlatný 
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Schéma 33 - předpokládaný reakční mechanismus cykloizomerizační reakce 1,5-enynu 82a 
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komplex odebráním jeho halogenidových ligandů za tvorby nerozpustných halogenidů stříbra 
nebo mohou poskytovat organostříbrné sloučeniny, které se reakce účastní jako takové nebo 
opět prodělávají transmetalaci s halogenidovými ligandy jiného kovu.142 Při tvorbě produktu 
se v 1H NMR spektru mění dublet vodíku vázaného na β uhlíku methylesteru 82a s posunem 
8.18 ppm na singlet a posouvá se k nižšímu poli, dublet 5.44 ppm vodíku vázaného na α 
uhlíku methylesteru 82a mizí. Objevuje se signál tripletu vodíku uhlíku číslo pět produktu 83 
s posunem 5.45 ppm. Singlet methylenu 4.54 ppm se mění na dublet a posunuje se k nižšímu 
poli. 
 

 Tabulka V - cykloizomerizace 1,5-enynu  

 

 

 

 

 

 

 

číslo reakce Ag sůl (mol. %) Au komplex  
(mol. %) 

Výtěžek (%) 

1a - 20 AuCl 52 
2a 10 AgSbF6  10 6 54 
3a 10 AgBF4 10 6 41 
4a - 5 7 58 
5a 2 AgSbF6 2 8 - 
6a 2 AgBF4 2 9 30 
7a - 5 6 - 
8b 5 AgSbF6 5 6 99 
9c 5 AgSbF6 5 6 60 
10b 3 AgBF4 3 6 80 
11b 2 AgSbF6 2 6 - 

a Provedeno v DCM. b Provedeno v toluenu. c Provedeno v THF. 

 
Z tabulky je patrné (Tabulka V), že cykloizomerizace nejlépe a téměř kvantitativně probíhá za 
použití 5 molárních procent AuClPPh3 6 a toluenu jako rozpouštědla. Ze dvou použitých 
stříbrných solí se jevil antimoničnan stříbrný výhodnějším (patrné z reakcí číslo 2 a 3). 
Chloro[2′,4′,6′-triisopropylbifen-2-yl(dicyklohexyl)fosfan]zlatný komplex 7 také nevykazoval 
špatné výsledky a navíc k němu nebylo nutné přidávat silně hygroskopickou stříbrnou sůl.  
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Výtěžek 

81% (I2) 

69% (TFA) 

56% (HCl) 

6.5 Eliminace chránicí skupiny 
 

Reakce byla provedena pouze s cyklickým intermediátem 83. K odchránění byly použity TFA 
a HCl, které jsou využívány k deprotekci této chránicí skupiny nejčastěji. Mezi mnohými 
metodami, které využívají působení kyselého prostředí a vzniku soli jsou popsány i postupy, 
kdy vzniká přímo neprotonovaný amin.143 Kumar a kol. vyvinuli metodu eliminace chránicí 
skupiny Boc katalyzovanou jódem.144 
Předpokládaný mechanismus takto katalyzované deprotekce je následující. Jód aktivuje 
karbonylový kyslík chránicí skupiny, což následně vede k sekvenčnímu štěpení vazeb C-H, 
C-O a C-N. (Schéma 34 145) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprotekci Boc je možné úspěšně provádět jak s jódem, tak i s TFA a HCl (Schéma 35), 
přičemž s jódem bylo dosaženo nejlepších výsledků. Reakce s TFA a I2 byly prováděny 
v dichlormethanu a zahřívány na 110 °C (do odpaření DCM), což konkrétně u jódu snížilo 
potřebné množství katalyzátoru. Produkt 84 byl identifikován pomocí 1H NMR spektrometrie. 
Dochází k zániku tripletu s posunem 5.45 ppm vodíku uhlíku číslo 5 intermediátu 83, který 
splývá jako multiplet se signálem vodíků fenylu (7.50-7.40) a vymizení signálu vodíků 
chránicí skupiny s posunem 1.69-1.41 ppm. Dublet s posunem 4.39 ppm 2 vodíků uhlíku číslo 
6 intermediátu 83 je nahrazen signálem 1 vodíku s posunem 8.73 ppm. Je tak zřejmé, že při 
deprotekci vznikl pyridinový, nikoli 1,2-dihydropyridinový cyklus. Odstranění chránicí 
skupiny je tedy následováno dehydrogenací (v případě jódu jeho působením jako slabého 
oxidačního činidla).  

Schéma 34 - mechanismus jódem katalyzované eliminace chránicí skupiny Boc 

Schéma 35 - deprotekce chránicí skupiny Boc z enynu 83 
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7 Závěr 
Podařilo se mi optimalizovat postup přípravy methylesteru 4-fenylnikotinové kyseliny 
z komerčně dostupných surovin. Celý 5-ti krokový reakční cyklus byl proveden s terc-
butyloxykarbonylovou chránicí skupinou, která je levnější a při ochraňování propargylaminu 
touto chránicí skupinou poskytuje kvantitativní výtěžky. Adici methylpropiolátu se podařilo 
úspěšně optimalizovat a její výtěžek zvýšit na více než 90 %. U substituce terminálního 
vodíku trojné vazby se podařilo dosáhnout výtěžku 65 % ztrojnásobením množství přidaného 
jodbenzenu. Cyklizační reakce probíhala v toluenu kvantitativně. Eliminace chránicí skupiny 
se podařilo dosáhnout za použití jódu ve výtěžku 81 % (83). Je zřejmé, že lze chránicí 
skupinu odstranit jiným mechanismem s vyšším výtěžkem, než mechanismem probíhajícím u 
deprotekce sulfonylových chránicích skupin (83b a 83c) (Schéma 34), které byly použity při 
syntéze Mgr. Jiřího Mikuška a Petra Matouše 146 a Dr. Elišky Matoušové.140 (Schéma 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popsaný postup přípravy s chránicí skupinou Boc je možné použít při přípravě různě 
substituovaných derivátů pyridin-3-karboxylové kyseliny se substitucí v poloze 4. 

  

Schéma 36 - eliminace chránicí skupiny z enynů 83, 83b a 83c 
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8 Experimentální část 
8.1 Obecné experimentální postupy 
 

Výchozí látky (jodbenzen, propargylamin, methylpropiolát) i použité báze, kyselina 
trifluoroctová a kovové katalyzátory byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich. 
THF a DCM byly předestilovány v čas potřeby z benzofenon ketylu se sodíkem a CaH2. 
DMF, toluen a jód byly zakoupeny od firmy Penta. 
Měření IR spekter látek bylo provedeno na spektrometru NICOLET 6700FT-IR. 
NMR spektra byla naměřena v DCM či metanolu při laboratorní teplotě na přístroji VARIAN 
MRCURY-Vx BB pracujícím při 300 MHz pro 1H a při 75 MHz pro 13C nebo na přístroji 
VARIAN VNMR S500 při 500 MHz pro 1H a při 125 MHz pro 13C. Chemické posuny byly 
změřeny jako hodnoty δ v parts per million (ppm) a byly nepřímo vztaženy 
k tetramethylsilanu jako standardu pomocí zbytkového signálu rozpouštědla. Data jsou 
uspořádána v posloupnosti: chemický posun (δ), integrovaná intenzita (v protonových 
spektrech), multiplicita (s: singlet, d: dublet, t: triplet, m: multiplet), interakční konstanty 
(Hz). 
Průběh reakce a čistota produktů byly ověřovány pomocí tenkovrstvé chromatografie 
na chromatografických deskách Silufol UV 254 a výsledky detekovány pod UV lampou při 
vlnové délce 254 nm. 
Silikagel 60 (230-240 mesh) pro sloupcovou chromatografii byl zakoupen od firmy E. Merck. 
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8.2 Syntéza 
Příprava terc-butylesteru N-prop-2-yn-1-ylkarbamové kyseliny 

 

Sumární vzorec: C8H13NO2 

Mr: 155.19 

 

 

 

 

 

 

Di-terc-butyl bikarbonát 85 (4.2 g, 19.35 mmol) byl přidán po kapkách k propargylaminu 77 
(1.3 ml, 19.35 mmol) v CH2Cl2 (39 ml) za 0 °C. Reakce byla míchána za Rt po dobu 1 hodiny. 
Rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Vzniká žlutá pevná látka 78a. 

Žlutá pevná látka; výtěžek 100 %; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 4.70 (s, 1H), 3.92 (d, J = 

2.6 Hz, 2H), 2.22 (m, 1H), 1.45 (s, 9H); 13CNMR (75 MHz, CDCl3): δ 155.2, 80.1, 77.0, 71.1, 

30.3, 28.3; IR (ATR) νmax cm-1: 3302, 2982, 2937, 1697, 1534, 1369, 1289, 1275, 1253, 1161, 

1048, 960, 949, 858, 662. 
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Příprava 4-methoxy-N-prop-2-yn-1-ylbenzamidu  

 

Sumární vzorec: C11H11NO2 

Mr: 189.21 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byla pod atmosférou Ar rozpuštěna 4-methoxybenzoová kyselina 86 (1 g 
6.57 mmol) v bezvodém v CH2Cl2 (20 ml). Byl přidán postupně propargylamin 77 (0.42 ml, 
6.57 mmol), DMAP (80 mg, 0.66 mmol), N,N'-dicyklohexylkarbodiimid (2 g, 9.85 mmol). 
Reakce byla míchána 19 hodin při Rt. Reakční směs byla přefiltrována. Produkt 78c byl 
přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu bez předchozí úpravy za použití mobilní 
fáze hexan/ethyl-acetát 6:4. Produktem je bílá pevná látka.  

 

Bílá pevná látka; výtěžek 75 %; 1H NMR (300 MHz, CD3OD): δ 7.86-7.73 (m, 2H), 7.02-6.91 

(m, 2H), 4.12 (d, J = 2.6 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H), 2.57 (t, J = 2.6 Hz, 1H); 13CNMR (75 MHz, 

CDCl3): δ 169.3, 164.1, 130.3, 127.2, 114.8, 80.9, 71.9, 55.9, 29.9. 
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Příprava N-prop-2-yn-1-ylbenzamidu  

 

Sumární vzorec: C10H9NO 

Mr: 159.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn TEA (1.5 ml g, 11 mmol) v bezvodém 
CH2Cl2 (20 ml). Reakční směs byla zchlazena na 0 °C. Byl přidán propargylamin 77 (0.58 ml, 
9.06 mmol) a chlorid 87 (1.1 ml, 9.48 mmol). Reakce byla míchána 1 hodinu při 0 °C. 
Reakční směs byla vytřepána se 75 ml 1M HCl a 2x 25ml chloroformu. Spojené organické 
vrstvy byly odpařeny za sníženého tlaku. Vzniká produkt 78b.  

 

Bílá pevná látka; výtěžek 100 %; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.82-7.74 (m, 2H), 

7.58-7.43 (m, 3H), 6.50 (s, 1H), 4.24 (d, J = 2.6 Hz, 2H), 2.27 (t, J = 2.6 Hz, 1H); 
13CNMR (125 MHz, CDCl3): δ 167.1, 133.7, 131.7, 128.6, 127.0, 79.5, 71.8, 29.7.  
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Příprava  
methylesteru N-terc-butyloxykarbonyl-N-prop-1-yn-3-yl-3-aminoprop-2-enové 
kyseliny 

 

Sumární vzorec: C12H17NO4 

Mr: 239.27 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn ester 78a (200 mg, 1.29 mmol) 
v bezvodém CH2Cl2 (5 ml). K němu byl přidán methylpropiolát 79 (0.11 ml, 1.24 mmol) a 
nakonec báze:  

A) TEA (1.1 ekv., 0.2 ml, 1.42 mmol) 

B) TEA (1.1 ekv., 0.2 ml, 1.42 mmol) + katalytické množství DMAP (asi 7 mg) 

C) DIPEA (1.1 ekv., 0.25 ml, 1.42 mmol) 

D) DABCO (1.1 ekv., 159 mg, 1.42 mmol) 

Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml nasyceného 
vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a 
zfiltrovány. Produkt 80a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití 
mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. 

Čirý olej; výtěžek A) 52 % B) 73 % C) 54 % D) 92 %; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.11 
(d, J = 14.2 Hz, 1H), 5.33 (d, J = 14.2 Hz, 1H), 4.30 (d, J = 2.7 Hz, 2H), 3.71 (s, 3H), 2.23 (t, 
J = 2.7 Hz, 1H), 1.52 (s, 9H); 13CNMR (125 MHz, CDCl3): δ 167.8, 151.1, 141.5, 98.3, 83.9, 
77.0, 72.5, 51.3, 33.8, 28.0; IR (ATR) νmax cm-1: 3293, 2982, 1728, 1631, 1438, 1371, 1279, 
1247, 1144, 1046, 974, 875, 852, 676. 
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Příprava  
methylesteru N-4-methoxybenzoyl-N-prop-1-yn-3-yl-3-aminoprop-2-enové 
kyseliny 

 

Sumární vzorec: C15H15NO4 

Mr: 273.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn amid 78c (500 mg, 2.66 mmol) 
v bezvodém CH2Cl2 (10 ml). K němu byl přidán methylpropiolát 79 (0.24 ml, 2.7 mmol) a 
nakonec DABCO (328 mg, 2.93 mmol). Reakce byla míchána 69 hodin při Rt. Reakční směs 
byla 3x vytřepána s 10 ml nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené 
organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 80c byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 95:5. 

Nažloutlá pevná látka; výtěžek 43 %; Struktura potvrzena 1H NMR spektrometrií. 
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Příprava methylesteru N-benzoyl-N-prop-1-yn-3-yl-3-aminoprop-2-enové 
kyseliny 

 

Sumární vzorec: C14H13NO3 

Mr: 243.46 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn amid 78b (1.32 g, 8.34 mmol) 
v bezvodém CH2Cl2 (27.5 ml). K němu byl přidán methylpropiolát 79 (0,75 ml, 8,43 mmol) a 
nakonec TEA (3.5 ml, 25.11 mmol). Reakce byla míchána 72 hodin při Rt. Reakční směs byla 
3x vytřepána s 20 ml nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené 
organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 80b byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 85:15. 

Bílá pevná látka; výtěžek 39 %; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.97 (d, J = 13.9 Hz, 1H), 
7.58 – 7.43 (m, 5H), 5.58 (d, J = 13.9 Hz, 1H), 4.56 (d, J = 2.5 Hz, 2H), 3.70 (s, 3H), 2.32 (t, 
J = 2.5 Hz, 1H); 13CNMR (125 MHz, CDCl3): δ 170.3, 167.3, 142.4, 132.8, 131.8, 128.8, 
128.4, 100.3, 76.8,73.0, 51.5, 33.9. 
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Příprava methylesteru N-terc-butyloxykarbonyl-N-(1-fenylprop-1-yn-3-yl)-3-
aminoprop-2-enové kyseliny 

 

Sumární vzorec: C18H21NO4 

Mr: 315.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (407 mg, 1.7 mmol) 
v bezvodém THF (13 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (60 mg, 0.09 mmol), jodid 
měďný (16 mg, 0.09 mmol), triethylamin (2.4 ml, 17.14 mmol) a jodbenzen 81 (0.2 ml, 1.79 
mmol). Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml 
nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly 
vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na 
silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je bílá pevná látka. 
Výtěžek 34 %. 

B) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (239 mg, 1 mmol) 
v bezvodém THF (7.5 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (35 mg, 0.05 mmol), chlorid 
zlatný (4.6 mg, 0.02 mmol), jodid měďný (9.5 mg, 0.05 mmol), triethylamin (1.4 ml, 10 
mmol) a jodbenzen 81 (0.12 ml, 1 mmol). Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční 
směs byla 3x vytřepána s 15 ml nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. 
Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn 
sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 92:8. 
Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 45 %. 

C) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (239 mg, 1 mmol) 
v bezvodém THF (7.5 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (35 mg, 0.05 mmol), jodid 
měďný (9.5 mg, 0.05 mmol), DABCO (123 mg, 1.1 mmol) a jodbenzen 81 (0.12 ml, 1 mmol). 
Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml nasyceného 
vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a 
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zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití 
mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 92:8. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 28 %. 

D) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (239 mg, 1 mmol),  
v DMF (7.5 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (35 mg, 0.05 mmol), jodid měďný (9.5 
mg, 0.05 mmol), triethylamin (1.4 ml, 10 mmol) a jodbenzen 81 (0.12 ml, 1 mmol). Reakce 
byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml nasyceného vodného 
roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a 
zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití 
mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 92:8. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 56 %. 

E) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (239 mg, 1 mmol) v 
bezvodém THF (7.5 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (35 mg, 0.05 mmol), jodid 
měďný (9.5 mg, 0.05 mmol), triethylamin (1.4 ml, 10 mmol) a jodbenzen 81 (0.36 ml, 3 
mmol). Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml 
nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly 
vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na 
silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 92:8. Produktem je bílá pevná látka. 
Výtěžek 65 %. 

F) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80a (4.5 g, 18.81 mmol)  
v DMF (140 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (659 mg, 0.94 mmol), jodid měďný (179 
mg, 0.94 mmol), triethylamin (26.4 ml, 188.1 mmol) a jodbenzen 81 (6.78 ml, 56.43 mmol). 
Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 50 ml nasyceného 
vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a 
zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití 
mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 69 %. 
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Reakční směs se skládala ze 2 odděleně připravených roztoků A a B: 

Roztok A 

Bromid zinečnatý (827.35 mg, 3.67 mmol) byl vyžíhán tavicí pistolí v baňce pod vakuem, 
dokud se baňka nepotáhla bílým filmem a nebylo vidět, že bromid roztál. Do baňky byl 
napuštěn argon. Po vychladnutí byl přidán bezvodý THF (6.25 ml) a TEA (2.09 ml, 15.03 
mmol). Tento roztok byl použit čerstvě připravený.  

 

Roztok B 

Pd(TFP)2Cl2 (42 mg, 0.07 mmol) byl rozpuštěn v bezvodém THF (2 ml) pod Ar atmosférou. 
Reakční směs byla vytemperována na -70.4 °C. Pomalu byl přikapán 2.5M roztok BuLi (0.06 
ml, 0.13 mmol). Chlazení bylo vypnuto. Když teplota klesla na -30 °C, byl přidán jodbenzen 
81 (0.6 ml, 5.38 mmol). Po 10 minutách byl přikanylován týž den připravený roztok A a enyn 
80a (314 mg, 1.31 mmol) ve 2 ml THF. Reakce byla míchána 17 hodin při Rt. Reakční směs 
byla 3x vytřepána s 15 ml nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené 
organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 82a byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 95:5. Produktem je 
bílá pevná látka. Výtěžek 28 %. 

Bílá pevná látka; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.18 (d, J = 14.2 Hz, 1H), 7.47-7.22 (m, 
5H), 5.44 (d, J = 14.2 Hz, 1H), 4.54 (s, 2H), 3.74 (s, 3H), 1.55 (s, 9H); 13CNMR (75 MHz, 
CDCl3): δ 168.0, 151.3, 141.7, 131.8, 128.5, 128.2, 122.3, 98.4, 84.1, 83.9, 82.4, 51.3, 34.7, 
28.1; IR (ATR) νmax cm-1: 2982, 1713, 1629, 1330, 1357, 1140, 1027, 877, 856, 783, 752. 
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Příprava  
methylesteru N-benzoyl-N-(1-fenylprop-1-yn-3-yl)-3-aminoprop-2-enové 
kyseliny 

 

Sumární vzorec: C20H17NO3 

Mr: 319.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 80b (760 mg, 2.38 mmol) 
v bezvodém THF (24 ml). Byl přidán postupně (PPh3)2PdCl2 (108mg, 0.15 mmol), jodid 
měďný (29 mg, 0.15 mmol), triethylamin (4.3 ml, 30.85 mmol) a jodbenzen 81 (0.3 ml, 2.68 
mmol). Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 20 ml 
nasyceného vodného roztoku NH4Cl a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly 
vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 82b byl přečištěn sloupcovou chromatografií na 
silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 85:15. Produktem je bílá pevná látka.  

Bílá pevná látka; výtěžek 13 %; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.03 (d, J = 14.0 Hz, 1H), 
7.66-7.37 (m, 7H), 7.40-7.28 (m, 3H), 5.68 (d, J = 14.0 Hz, 1H), 4.79 (s, 2H), 3.71 (s, 3H); 
13CNMR (75 MHz, CDCl3): δ 170.4, 167.5, 142.6, 133.0, 131.9, 131.7, 128.8, 128.7, 128.4, 
128.3, 122.1, 100.3, 84.6, 82.1, 51.5, 34.9. 
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Příprava methylesteru 6H-N-terc-butyloxykarbonyl-4-fenylnikotinové kyseliny 

 

Sumární vzorec: C18H21NO4 

Mr: 315.36 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr katalyzátoru 

A) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol) 
v dichlormethanu (3 ml). Byl přidán AuCl (14 mg, 0.06 mmol). Reakce byla míchána 24 
hodin při Rt. Reakční směs byla 2x vytřepána s 10 ml nasyceného vodného roztoku Na2CO3 a 
ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 83 byl 
přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 
95:5. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 52 %. 

B) Do vysušené baňky bylo pod atmosférou Ar naváženo 10 mol. % 
chloro(trifenylfosfan)zlatného komplexu 6 (32 mg, 0.06 mmol) a kokatalyzátor 10 mol. % 
AgSbF6 (15 mg, 0.06 mmol). Směs byla rozpuštěna v dichlormethanu (6 ml). Po 10 minutách 
byl přidán enyn 82a (200 mg, 0.64 mmol). Reakce byla míchána 24 hodin při Rt. Reakční 
směs byla 2x vytřepána s 15 ml nasyceného vodného roztoku Na2CO3 a ethyl-acetátem. 
Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 83 byl přečištěn 
sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. 
Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 54 %. 

C) Do vysušené baňky bylo pod atmosférou Ar naváženo 10 mol. % 
chloro(trifenylfosfan)zlatného komplexu 6 (32 mg, 0.06 mmol) a kokatalyzátor 10 mol. % 
AgBF4 (12 mg, 0.06 mmol). Směs byla rozpuštěna v dichlormethanu (6 ml). Po 10 minutách 
byl přidán enyn 82a (200 mg, 0.64 mmol). Reakce byla míchána 24 hodin při Rt. Reakční 
směs byla 2x vytřepána s 15 ml nasyceného vodného roztoku Na2CO3 a ethyl-acetátem. 
Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 83 byl přečištěn 
sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. 
Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 41 %. 
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D) Do vysušené baňky bylo pod atmosférou Ar naváženo 5 mol. %  
chloro[2′,4′,6′-triisopropylbifen-2-yl(dicyklohexyl)fosfan]zlatného komplexu 7 (14 mg, 0.02 
mmol). Katalyzátor byl rozpuštěn v dichlormethanu (5ml). Byl přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 
mmol). Reakce byla míchána 1.5 hodiny při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml 5% 
vodného roztoku NaHCO3 a ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 
a zfiltrovány. Produkt 83 byl přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití 
mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je ne zcela čistá pevná/olejovitá látka. 
Výtěžek 58 %. 

E) Do vysušené baňky byly pod atmosférou Ar naváženy 2 mol. % tetrafluoroboritanu µ3-
oxo-triangulo-tris[(trifenylfosfan)zlatného] 8 (9 mg, 0.01 mmol) a kokatalyzátor 2 mol. % 
AgSbF6 (2 mg, 0.01 mmol). Katalyzátor byl rozpuštěn v dichlormethanu (5ml). Byl přidán 
enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 48 hodin při Rt. Reakční směs nebyla 
zpracována, jelikož TLC značila i po 2 dnech přítomnost výchozí látky.  

F) Do vysušené baňky byly pod atmosférou Ar naváženy 2 mol. % hexafluoroantimoničnanu 
acetonitril[bifen-2-yl(di-terc-butyl)fosfan]zlatného 9 (5 mg, 0.01 mmol) a kokatalyzátor 2 
mol. % AgBF4 (2 mg, 0.01 mmol). Katalyzátor byl rozpuštěn v dichlormethanu (5ml). Byl 
přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 1.5 hodiny při Rt. Reakční směs 
byla 3x vytřepána s 15 ml 5% vodného roztoku NaHCO3 a ethyl-acetátem. Spojené organické 
vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 83 byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je ne 
zcela čistá pevná/olejovitá látka. Výtěžek 30 %. 

G) Do vysušené baňky bylo pod atmosférou Ar naváženo 5 mol. % 
chloro(trifenylfosfan)zlatného komplexu 6 (8 mg, 0.02 mmol). Katalyzátor byl rozpuštěn 
v dichlormethanu (5ml). Byl přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 48 
hodin při Rt. Reakční směs nebyla zpracována, jelikož TLC neprokázala ani minimální tvorbu 
cyklické sloučeniny.  

Výběr rozpouštědla 

A) Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 5 mol. % Au(PPh3)Cl 6 (4 
mg, 0.01 mmol) a kokatalyzátor 5 mol. % AgSbF6 (3 mg, 0.01 mmol). Směs byla rozpuštěna 
v toluenu (3 ml). Byl přidán enyn 82a (50 mg, 0.16 mmol). Reakce byla míchána 1 hodinu 10 
minut při Rt. Toluen byl odstraněn destilací za sníženého tlaku a teploty 60 °C. Produkt 83 byl 
přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu bez předchozí úpravy za použití mobilní 
fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 99 %. 

 

 

B) Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 5 mol. % Au(PPh3)Cl 6 (4 
mg, 0.01 mmol) a kokatalyzátor 5 mol. % AgSbF6 (3 mg, 0.01 mmol). Směs byla rozpuštěna 
v THF (3 ml). Byl přidán enyn 82a (50 mg, 0.16 mmol). Reakce byla míchána 22 hodin při 
Rt. Produkt 83 byl 2x přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu bez předchozí úpravy 
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za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1 a 95:5. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 
60 %. 

Snížení množství katalyzátoru 

A) Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 1 mol. % Au(PPh3)Cl 6 
(1.5 mg) a kokatalyzátor 1 mol. % AgSbF6 (1 mg). Směs byla rozpuštěna v toluenu (5 ml). 
Byl přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 22 hodin při Rt. Reakce 
nebyla zpracována, jelikož TLC neprokázala tvorbu produktu. 

B) Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 2 mol. % Au(PPh3)Cl 6 (3 
mg) a kokatalyzátor 2 mol. % AgSbF6 (2 mg). Směs byla rozpuštěna v toluenu (5 ml). Byl 
přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 22 hodin při Rt. Reakce nebyla 
zpracována, jelikož TLC stále indikovalo přítomnost velkého množství výchozí látky. 

C) Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 3 mol. % Au(PPh3)Cl 6 
(4.5 mg) a kokatalyzátor 3 mol. % AgSbF6 (3 mg). Směs byla rozpuštěna v toluenu (5 ml). 
Byl přidán enyn 82a (100 mg, 0.32 mmol). Reakce byla míchána 1 hodinu 15 minut při Rt. 
Toluen byl odstraněn destilací za sníženého tlaku a teploty 60 °C. Produkt 83 byl přečištěn 
sloupcovou chromatografií na silikagelu bez předchozí úpravy za použití mobilní fáze 
hexan/ethyl-acetát 95:5. Produktem je bílá pevná látka. Výtěžek 80 %. 

Cykloizomerizace ve velkém množství 

Do vysušené baňky byl pod atmosférou Ar navážen katalyzátor 5 mol. % Au(PPh3)Cl 6 (186 
mg, 0.38mmol) a kokatalyzátor 5 mol. % AgSbF6 (131 mg, 0.38mmol). Směs byla rozpuštěna 
v toluenu (100 ml). Byl přidán enyn 82a (2.5 g, 7.93 mmol). Reakce byla míchána 2 hodiny 
30 minut při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 60 ml 5% vodného roztoku NaHCO3 a 
ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Toluen byl 
odstraněn destilací za sníženého tlaku a teploty 60 °C. Produkt 83 byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je bílá 
pevná látka. Výtěžek 64 %. 

 

Bílá pevná látka; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.95 (s, 1H), 7.35-7.21 (m, 3H), 7.21-7.05 
(m, 2H), 5.45 (t, J = 4.5 Hz, 1H), 4.39 (d, J = 4.4 Hz, 2H), 3.55 (s, 3H), 1.69-1.41 (m, 9H); 
13CNMR (75 MHz, CDCl3): δ 166.0, 151.6, 140.0, 138.1, 135.7, 127.7, 127.1, 126.8, 117.2, 
110.0, 83.2, 51.2, 43.6, 28.1; IR (ATR) νmax cm-1: 2952, 1708, 1634, 1582, 1439, 1396, 1378, 
1345, 1238, 1151, 1082, 909, 798, 771, 736, 696. 
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Příprava methylesteru 4-fenylnikotinové kyseliny  

 

Sumární vzorec: C13H11NO2 

Mr: 213.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn ester 83 (100 mg, 0.32 mmol) 
v dichlormethanu (1.6 ml). Byl přidán 1 ekv. TFA (30µl, 0.39 mmol) za 0 °C. Reakce byla 
míchána 30 minut při Rt. TLC neprokázala tvorbu produktu. Byly přidány 3 ml 
dichlormethanu. Reakce byla míchána 10 minut při teplotě 110 °C pod zpětným chladičem. 
TLC neprokázala tvorbu produktu. Reakce byla míchána za Rt 24 hodin. TLC neprokázala 
tvorbu produktu. Bylo přidáno 9 ekv. TFA (270 µl, 3.53 mmol). Reakce byla míchána 10 
minut při teplotě 110 °C pod zpětným chladičem. TLC prokázala tvorbu produktu. Bylo 
doplněno 5 ml dichlormethanu. Reakce byla míchána za Rt 24 hodin. Bylo přidáno 5 ml 
toluenu. Reakční směs byla 3x vytřepána s 15 ml 5% vodného roztoku NaHCO3 a ethyl-
acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 84 byl 
přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 
9:1. Produktem je žlutá olejovitá látka. Výtěžek 69 %. 

 

 

B) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn ester 83 (50 mg, 0.16 mmol) 
v dichlormethanu (2 ml). Byl přidán I2 (350 mg, 1.38 mmol). Reakce byla míchána 45 minut 
při Rt. Reakční směs byla 3x vytřepána s 10 ml nasyceného vodného roztoku NaS.Na2S2O3 a 
ethyl-acetátem. Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 84 byl 
přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 
21:4. Produktem je žlutá olejovitá látka. Výtěžek 59 %. 
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C) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn ester 83 (50 mg, 0.16 mmol) 
v dichlormethanu (10 ml). Byl přidán I2 (168 mg, 0.66 mmol). Reakce byla míchána 45 minut 
při teplotě 110 °C pod zpětným chladičem do úplného odpaření dichlormethanu. Reakční 
směs byla 3x vytřepána s 10 ml nasyceného vodného roztoku NaS.Na2S2O3 a ethyl-acetátem. 
Spojené organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 84 byl přečištěn 
sloupcovou chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 21:4. 
Produktem je žlutá olejovitá látka. Výtěžek 81 %. 

 

D) Ve vysušené baňce byl pod atmosférou Ar rozpuštěn ester 83 (100 mg, 0.32 mmol) v 4M 
roztoku HCl v dioxanu (1 ml) za 0 °C. Reakce byla míchána 24 hodin při Rt. Reakční směs 
byla 3x vytřepána s 10 ml nasyceného vodného roztoku Na2CO3 a ethyl-acetátem. Spojené 
organické vrstvy byly vysušeny Na2SO4 a zfiltrovány. Produkt 84 byl přečištěn sloupcovou 
chromatografií na silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. Produktem je 
žlutá olejovitá látka. Výtěžek 56 %. 

Žlutá olejovitá látka; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9.04 (s, 1H), 8.73 (s, 1H), 7.50-7.40 (m, 
3H), 7.39-7.28 (m, 3H), 3.71 (s, 3H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 166.9, 151.1, 150.8, 
150.1, 138.1, 128.7, 128.4, 127.9, 126.6, 125.2, 52.3; IR (ATR) νmax cm-1: 1731, 1588, 1544, 
1477, 1435, 1405, 1310, 1290, 1264, 1216, 1115, 1053, 962, 845, 796, 762, 734, 700. 
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