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Abstrakt 

  

Tato diplomová práce se zabývá designem a syntézou stavebních bloků využitelných k tvorbě 

dynamických polymerů založených na reverzibilní tvorbě hemiacetalové vazby. Další část je 

zaměřena na studium tvorby hemiacetalů mezi vícefunkčními alkoholy a trifluormethylketony 

pomocí NMR spektroskopie.  

 

Klíčová slova: konstituční dynamická chemie, hemiacetaly, trifluormethylketony, dioly a polyoly 

 

 

Abstract 

This work deals with the design and synthesis of building blocks, usable for creating dynamic 

polymers based on the reversible formation of hemiacetals bond. Next part is focused on the study 

of the formation of hemiacetal between polyfunctional alcohols and trifluoromethylketones via 

NMR spectroscopy. 

 

Key words: constitutional dynamic chemistry, hemiacetals, trifluoromethylketones, diols and 

polyols 
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Seznam zkratek 

 

Bu  butyl 

CDC  Constitutional Dynamic Chemistry - konstituční dynamická chemie 

d  doublet 

DCC  Dynamic Combinatorial Chemistry - dynamická kombinatoriální chemie 

DCL  Dynamic Combinatorial Library - dynamické kombinatoriální knihovny 

DMF  N,N-dimethylformamid 

DME  dimethoxyethan 

DMP  Dess-Martin periodinane - oxidační činidlo 

DRIFT  Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform - FTIR měření difuzní reflexí 

ekv.  ekvivalent 

ESI  Electrospray Ionization - ionizace elektrosprejem 

HRMS  High Resolution Mass Spectrometry - hmotnostní spektrometrie s vysokým  

  rozlišením 

H  hemiacetal 

Hy  hydrát 

IČ  infračervená spektroskopie 

k  kvartet 

K  keton 

l.t.  laboratorní teplota 

m  multiplet 

Me  methyl 

MOM  methoxymethyl 

MS  Mass Spectrometry - hmotnostní spektrometrie 

ms  molekulová síta 

NMR  Nuclear Magnetic Resonance - nukleární magnetická rezonance 

Nu  nukleofil 

OTf  trifluormethylsulfonát - triflát 

RVO  rotační vakuová odparka 

s  singlet 

t  triplet 

t.t.  teplota tání 

TBAF  tetrabutylammonium fluorid 

THF  tetrahydrofuran 

THP  tetrahydropyranyl 
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TLC  thin layer chromatography - tenkovrstevná chromatografie 

TMS  tetramethylsilan 

TMS-CF3 (trifluormethyl)trimethylsilan - Ruppert-Prakashovo činidlo 

TMSO  trimethylsilylether 

Ts  p-toluensulfonyl - tosyl 
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1 Přehled problematiky 

1.1 Supramolekulární chemie 

 Supramolekulární chemie může být popsána jako oblast chemie, která popisuje komplexní 

systémy tvořené z molekulárních, relativně jednoduchých podjednotek, jež spolu interagují 

prostřednictvím nekovalentních interakcí. Často se tedy definuje jako "chemie přesahující 

molekulu." Vzhledem k rychlému vývoji a šířce této oblasti, je nyní upřednostněna definice: 

"Skupina molekulárních složek, které přispívají svými individuálními vlastnostmi celému 

seskupení."
1,2

 

 Kořeny supramolekulární chemie sahají až do první poloviny 19. století. Důležitým krokem 

vpřed byl objev existence intermolekulárních sil, ať již přitažlivé či odpudivé podstaty.
3
 Jedním z 

hlavních základů pak byl vznik oboru koordinační chemie, jejímž primárním zaměřením bylo 

studium interakcí ligandů s přechodnými kovy a tvorby komplexů.
4
 Mimo mnoha dalších studií, 

které přispěly k zavedení termínu supramolekulární chemie, je třeba zmínit zavedení konceptu 

"klíče a zámku",
5
 jímž byly popsány interakce mezi enzymem a substrátem. Tyto základy 

molekulárního rozpoznávání ve smyslu rozlišení nebo vhodnosti substrátu (hosta) k prostorově či 

elektronicky komplementárnímu hostiteli byly dále rozšířeny konceptem receptoru, tedy ve 

zjednodušeném znění: "molekuly nepůsobí, pokud se neváží." Velkým průlomem bylo potvrzení 

existence vodíkových vazeb a jejich následné detailní popsání.
6,7

 Veškeré tyto poznatky vedly k 

dalším velikým objevům v oborech chemie nebo i biologie, ke kterým přispěla supramolekulární 

chemie. Pojem supramolekulární chemie jako takový byl však uveden až o mnoho let později. 

Objevení, syntéza a studie crown-etherů, kryptandů a sférandů a jejich selektivních komplexací s 

kationty alkalických kovů, ale i s dalšími prvky s, p, d i f řady a nekovových kationtů typu 

amoniových solí, vedlo k udělení Nobelovy ceny za chemii a k rozvoji moderního a velmi rychle se 

vyvíjejícího odvětví.
8,9,10

 

 Supramolekulární chemie zpočátku spoléhala na design, vývoj a preorganizaci 

molekulových receptorů za účelem efektivnosti molekulárního rozpoznávání, katalýzy či 

transportních procesů na bázi molekulární informace, která je uložena v kovalentní struktuře 

(geometrii) molekulárních komponent a která je zpracována prostřednictvím specifických 

interakčních algoritmů.
1,11

 Hlavními a nejčastějšími interakcemi jsou elektrostatické interakce, již 

zmíněné vodíkové vazby a van der Waalsovy interakce, koordinace kovových iontů s ligandy, dále 

například π-π interakce, hydrofóbní interakce a další. Jejich prostřednictvím se vytváří 

supramolekula, která je charakterizována termodynamickou stabilitou, tj. množstvím energie, a 

kinetickou selektivitou, tj. rychlostí vzniku při její tvorbě. V závislosti na vložené informaci v 

architektuře molekuly, tedy na rozložení donorových atomů (heteroatomů, Lewisových bází) a na 
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jejich charakteru (tvrdé a měkké donory), lze ovlivňovat vlastnosti, a tedy i účel a aplikaci 

navrhnutého supramolekularního systému. Supramolekulární chemie však v současné době 

nespoléhá pouze na předdefinovaný systém, ale rozvíjí se celá řada studií ohledně designu celého 

systému, ve kterém dochází k samoorganizaci, charakteristickou spontánní tvorbou dobře 

definovaných a organizovaných architektur bez vnějšího zásahu prostřednictvím samoskladby.
1
 

Samoskladba je vysoce využívaný proces nejen v supramolekulární, polymerní či 

materiálové chemii, ale i v přírodě.
12,13,14,15

 Dobrým a známým příkladem je samoskladba tabákové 

mozaiky.
16

 Princip samoskladby tak velmi dobře koresponduje s teorií chemické evoluce.
11

 

 Principy supramolekulární chemie tedy umožňují připravit celou řadu látek, které buď není 

možné připravit vůbec, nebo pouze s velmi malým výtěžkem. Mezi tyto látky patří, mimo jiné, 

zřejmě nejznámější crownethery (Obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1: Příklady crown etherů a lariát etheru. 

 

 Tyto makrocyklické ligandy se široce uplatňují jako hostitelé v komplexaci kovových 

kationtů. Jejich chelátový a hlavně makrocyklický efekt zvyšuje stabilitu komplexu. Současně 

zvolená velikost a rozložení heteroatomů souvisí se selektivitou vůči hostu. Připravují se obvykle 

Williamsovou syntézou etherů za použití templátového efektu, díky kterému je upřednostněna 

makrocyklizace a nikoliv tvorba polymerů ( 

Schéma 1). Aza-crown ethery se připravují přes amidy nebo iminy s následnou redukcí. 
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Schéma 1: Templátem řízené upřednostnění makrocyklizace před tvorbou polymerů. 

 

Templátový efekt je rovněž široce využíván i v přípravě mnohem složitějších struktur, 

jakými jsou katenany, rotaxany, helixy či molekulární uzly, kde je využito koordinace templátu, 

jehož působením se preorganizují reaktanty, což vede k favorizování produktu. Často je zde využito 

cyklodextrinů a heterocyklických aromátů, derivátů pyridinu nebo 4,4'-bipyridinů.
1,17,18,19,20,21,22,23 
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1.2 Konstituční dynamická chemie 

 

 Konstituční dynamická chemie (CDC) zabývající se studiem dynamických systémů, která 

přímo navazuje na koncept supramolekulární chemie, přidává k nekovalentním interakcím také 

kovalentní vazby, jež se mohou tvořit či rozpadat reverzibilně a měnit tak konstituci molekuly. Tím 

se rozšiřuje počet využitelných reakcí a zvyšuje se diverzita či adaptabilita systémů. Dochází tedy 

ke spojení dynamické kovalentní chemie (DCC) a dynamické nekovalentní chemie (DNCC). V 

určitém systému může docházet ke změně v konstituci pomocí začlenění, reorganizace či výměny 

stavebních bloků do ustanovení termodynamické rovnováhy. Dle LeChatelierova principu lze tuto 

rovnováhu (složení směsi) ovlivnit prostřednictvím fyzikálních či chemických stimulů, jakými jsou 

např. teplota, tlak, koncentrace, pH či přidání templátu nebo jiných stimulů.
24

 

Tento princip nachází uplatnění při přípravě složitých látek nebo materiálů se speciálními 

vlastnostmi, katalýze, a který je využit v aplikaci CDC, dynamické kombinatoriální chemii (DCC). 

Velký nárust zájmu je ve využití v oblasti hledání léků, katalýze, nebo v oblasti molekulárních 

strojů, logických obvodů, a molekulárního řízeného pohybu.
24

, Dále pak ve snaze mimikovat 

složitější, např. biologické systémy, v oboru zvaném systémová chemie.
25,26,27,

  

 

Obrázek 2: Názorná ilustrace amplifikace v dynamické knihovně vlivem přidaného templátu, který 

ovlivní rovnováhu a tedy zastoupení knihovny struktur. Převzato z ref. [79]. 
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1.3 Dynamická kombinatoriální chemie 

 

 Dynamická kombinatoriální chemie, jež se začala vyvíjet koncem 20. století,
28,29,30

  je 

definována jako kombinatoriální chemie podléhající termodynamické kontrole. Jejím principem je 

generování velkého množství látek v krátkém čase, tj. budováním dynamických kombinatoriálních 

knihoven (DCL), které mohou obsahovat stovky i tisíce komponent v závislosti na zvoleném 

systému. Jedním z hlavních cílů konceptu této mladé disciplíny je pak využití v hledání nových léků, 

tedy vhodných receptorů, nebo naopak substrátů, kdy po přidání určitého templátu (kovu, enzymu, 

aj.) k systému, obsahujícího určitý počet stavebních bloků a z nich vzniklých produktů, dochází k 

amplifikaci zastoupení určitých členů knihovny, v důsledku jejich afnity a energetické stabilizace 

komplexu na úkor jiných členů.
31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40

 

 Je třeba podotknout, že se jedná o určité zjednodušení, protože zastoupení i-tého členu DCL 

zde nezávisí jen na jeho termodynamické konstantě Ki, ale i na konstantách všech dalších členů Ki+n 

v systému, neboť jsou spolu navzájem provázané. Důsledkem toho není možné v některých 

případech považovat nejvíce zastoupeného člena DCL za nejlepší možný substrát, nebo receptor. Je 

zde také patrná závislost na velikosti knihovny, se kterou jsou rovněž spojeny limity detekčních 

metod.
25,41,32,42

 

 Klíčovým a společným rysem CDC, resp. DCC jsou reverzibilní reakce, které 

zprostředkovávají výměnu stavebních bloků mezi různými členy DCL. Patří sem celá řada široce 

využívaných reakcí v syntetické chemii, kde je však snaha tyto reakce posouvat určitým směrem. 

Mezi nejčastější a nejvyužívanější reakce patří tvorba a výměna iminů, disulfidů a hydrazonů. 

Dalšími zástupci jsou transesterifikace, transacetalizace, či výměna boronových kyselin. Patří sem i 

celá řada reakcí tvořících C-C vazbu, jakými jsou alkenové a alkynové metathese, aldolizace, 

retro/Diels-Alder reakce a mnoho dalších. Nelze opomenout výše uvedené nekovalentní interakce. 

Počet možných reverzibilních reakcí nebo jejich rozšíření využívaných v DCC stále roste.
24,37,40

 Ve 

velkém procentu reakcí vystupují stavební bloky obsahující karbonylovou skupinu. Poměrně novou 

reakcí v konceptu DCC je tvorba hemiacetalové vazby.
43

 Využitím této reakce v DCC, resp. v 

tvorbě dynamických polymerů nebo oligomerů, se zabývá tato práce (Schéma 2). 
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Schéma 2: Vybrané příklady reverzibilních reakcí: disulfidová výměna, iminová výměna, tvorba 

hemiacetalu. 

 Reverzibilní reakce využívané v CDC (DCC) mají určitá omezení a požadavky. Reakce 

musí být reverzibilní v rozumných časových škálách, probíhat za mírných podmínek, být 

kompatibilní se selekčním faktorem, a reakci by mělo být možno kineticky "zmrazit" za účelem 

izolace a analýzy pomocí co nejrychlejší metody, nebo metody, která neovlivní systém. Dalším 

důležitým požadavkem je pak rozpustnost všech komponent. Při vysrážení se jednoho člena 

systému z roztoku dochází k ustanovení nové rovnováhy a posunutí zastoupení (koncentrace) 

produktů. Tento problém má obvykle za následek vyřazení tohoto systému z DCC, avšak může najít 

uplatnění v tzv. pseudoDCC. Obecně to platí pro každý stimul, jímž vznikají kinetické produkty. 

Možností obejití problému je použití vícefázových systémů či transportu přes membránu.
44,45

 

 Jedním z nejdůležitějších úkolů oboru DCC je design a syntéza stavebních bloků. Vzhledem 

k šířce možností volby výchozích stavebních bloků lze volit mezi různými strategiemi a tvorbou 

různých typů DCL, které mohou být tvořeny z jediného stavebního bloku nebo kombinací více 

bloků. Novým trendem je zavádění tzv. orthogonálních systémů. Tyto systémy jsou obvykle tvořeny 

stavebními bloky s různými funkčními skupinami, kdy ovlivněním působení jedné se neovlivní 

působení té druhé. Lze tak řídit směr chování různými směry.
46

 

 Jedním z dalších úkolů je analýza systému, zastoupení členů DCL. Za tímto účelem je 

využívána a vyvíjena celá řada přímých či nepřímých analytických metod. Obvykle se jedná o 

klasické metody analýzy, jakými jsou HPLC-MS (LC-MS) nebo jiné hmotnostní analýzy.
47,48

 Tuto 

metodu lze použít obvykle až po kinetickém "zmražení" tohoto systému. Klasickým příkladem je 

redukce iminů tetrahydridohlinitanem lithným (LiAlH4) na stabilní aminy. Zde je třeba uvést, že 

metoda pro zmrazení systému obsahujícího hemiacetalovou vazbu prozatím nebyla popsána. Další 

používané metody mohou monitorovat systém již od smíchání komponent, v kontinuálním či 

statickém módu. Velice užitečným nástrojem je využití nukleární magnetické rezonance (NMR).  

Zajímavé využití inkorporace fluorescenčních sond, nebo barviv mezi stavební bloky a sledování 

vývoje systému pomocí spektroskopických metod (UV-VIS, fluorescence).
49
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1.4 Dynamery 

 

 Dynamery jsou dynamické polymery, jejichž monomerní jednotky jsou spojeny 

prostřednictvím reverzibilních spojení (kovalentně i nekovalentně) a mohou měnit a modifikovat 

svou konstituci ve smyslu CDC (pod termodynamickou kontrolou). Takovéto polymery nebo z nich 

tvořené materiály označované jako adaptabilní mívají zajímavé vlastnosti, například "self-healing" 

a "auto-repairing",
50

,
51

 schopnost transformace gelu na měkký/tvrdý materiál,
52

 optodynamické 

vlastností,
53

 shopnosti paměti tvaru
54

 a řady dalších. Principiálně se jedná o rozšíření dnes již velmi 

širokého oboru supramolekulárních polymerů, kde jsou monomery spojeny (polyasociovány) 

prostřednictvím nekovalentních interakcí, nejčastěji na bázi vodíkových vazeb nebo vazbě kationtu, 

vedoucímu k tvorbě metalosupramolekulárních polymerů. Aditivní účinky nekovalentních interakcí 

dovolují ladit jejich stabilitu/labilitu.
55

  

 Využití reverzibilních reakcí v polymerní chemii bylo známo již dlouhou dobu, příkladem 

jsou například transesterifikace a tvorba polyesterů, trendem bylo ale kontrolovaně vytvořit unikátní, 

definované polymery. Dynamické kovalentní polymery zastupují opačný postoj se snahou tvořit 

obsáhlé knihovny polymerních substituentů. Recentní rozvoj v této oblasti přinesl širokou škálu 

takových systémů využívajících reverzibilní reakce, např. transesterifikace,
56

 transetherifikace,
57

 

Diels-Alderova reakce
58,59

 a další. Nejvyužívanějšími jsou ale hydrazonové (acylhydrazonové) a 

iminové výměny.
60

 Kombinací schopností monomeru tvořit jak nekovalentní interakce, tak podléhat 

kovalentním výměnám, lze generovat polymery s tzv. dvojitým dynamickým chováním (double 

dynamic behaviour)
61,62

(Schéma 3). 

 

 

Schéma 3: Příklad neutrálního metalodynameru s dvojitým dynamickým chováním. 
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. 

 Dynamery mohou být získány z hetero- nebo homo-komplementárních monomerů 

obvyklým způsobem polymerizace. Dynamické spojky (linkery) mohou být součástí jak hlavního 

řetězce, tak funkčních postranních řetězců. Toho lze využít při dynamickém síťování polymerů. Po 

přidání vícefunkčních (tri- či vícetopických) bloků tzv. cross-linkerů, dochází k výrazné změně 

vlastností materiálů. To je důsledkem změny distribuce molekulární hmotnosti, zkrácením 

lineárních řetězců (statisticky) a zabránění volnosti pohybu, neboť dochází ke stabilizaci způsobené 

nutností vícenásobné disociace (Schéma 4). Na stejném principu fungují chelatační ligandy. 

Dosáhne-li koncentrace cross-linkeru tzv. kritické koncentrace, může pak dojít k tvorbě gelů 

(překročení bodu gelace). Dynamické síťování nese výhody CDC (resp. DCC), důležitým přínosem 

je možnost recyklace takovýchto materiálů. 

 

 

 

Schéma 4: Proces tvorby dynameru a dvoudimenzionální můstkování (linkování) a kontrola 

molekulární hmotnosti, (a) difunkční komplementární komponenty pro lineární polymerizaci, (b) 

monofunkční komponenty pro ukončení polymerizace, (c) trifunkční komponenty pro větvení 

(cross-linkování), (d) dynamer a jeho síťování po přidání cross-linkeru. 
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 Jen několik článků se zmiňuje o polymerech obsahujících hemiacetalovou vazbu. Příkladem 

je tvorba hydrolýzou acetalů v postranním řetězci, nebo účinkem OH radikálů na PEG.
63,64

 V 

nedávné době bylo popsáno reverzibilní crosslinkování a decrosslinkování polymerů s alkoholovou 

skupinou (poly(2-hydroxyethyl-methakrylátu) použitím acyklického bifunkčního vicinálního 

triketonu s elektrofilním centrálním karbonylem, za tvorby hemiketalu (hemiacetalové vazby).
65,66

 

(Schéma 5) Průběh adice lze sledovat i změnou barvy. Vytvořený gel lze působením methanolu 

nebo vody rozložit na původní jednotky. 

 

 

 

Schéma 5: Reverzibilní síťování využívající hemiacetalové vazby. 

 

 Polymery s hemiacetalovou vazbou v hlavním řetězci nejsou v literatuře popsány (výjimkou 

jsou experimenty v lit. uvedené níže). 
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1.5 Přepínání mezi polymerem a makrocyklem 

 

 Koncentrace stavebních bloků v DCL je klíčovým parametrem, který ovlivňuje rychlost 

výměnných reakcí. V případě bloků s více možnostmi připojení má koncentace stavebních bloků 

vliv na poměr tvorby oligomeru (polymeru) vs. makrocyklu. Hlavním důvodem je, že cyklizace je 

proces prvního řádu a prodlužování řetězce řádu druhého, proto je za nízkých koncentrací cyklizace 

rychlejší. Reakce, které jsou uspořádány pod tzv. kritickou koncentrací monomeru, mohou silně 

záviset na designu stavebních bloků, které mohou destabilizovat tvorbu makrocyklů kruhovým 

pnutím, nebo naopak stabilizovat určitým typem rozpoznávání.
37,67,68,69 

 

 Tyto možnosti vedou k vývoji tzv. chytrých materiálů, které v závislosti na externím stimulu 

mohou ovlivňovat své fyzikální vlastnosti přepínáním svého polymerizačního stupně. Proto je 

design stavebních bloků, který dovoluje toto přepínání mezi makrocykly a polymery zajímavou 

problematikou. Je popsána řada takovýchto systémů, obvykle na bázi iminových výměn či 

metathesí alkenů. Když jsou takovéto systémy objeveny, lze pak nalézt podmínky jejich modulace 

skrze externí stimuly, ideálně pak oběma směry.
70

,
71

 

 Příkladem takového systému, ve kterém bylo použito chemického efektoru pro konstituční 

morfologické přepínání, je polymer z pyridin–hydrazon–pyridin (terpyridin-podobných) jednotek, 

který mění svůj tvar v závislosti na přidání kovových iontů. Polymer je tak přeměněn do [1+1] 

metalomakrocyklu. Při přidání chelatačního činidla komplexujícího kation kovu je pak znovu 

obnoven polymer.
70

 (Schéma 6) Ke sledování takovýchto změn je velmi užitečným nástrojem 

technika DOSY NMR.
72

  

 

 

Schéma 6: Příklad přepínání mezi polymerem a makrocyklem působením chemického efektoru. 
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1.6 Tvorba hemiacetalové vazby 

 

 Hemiacetaly resp. hemiketaly jsou produkty reverzibilní adice alkoholů na karbonylovou 

skupinu (kondenzace) s rychlým ustavením dynamické rovnováhy. Z tohoto důvodu jsou vhodnými 

kandidáty pro nové CDC (DCC) systémy (viz níže) se schopností rychlé odezvy na vnější prostředí. 

To bývá hlavním problémem pomalejších, leč stabilnějších systémů. Důležitým úkolem je kontrola 

a podpora jejich vzniku. 

 Hemiacetaly bývají často považovány za nestabilní látky, které vznikají jen v malém měřítku, 

pokud nejsou nějakým způsobem stabilizovány. Mohou také existovat v extrémních podmínkách 

(vysoký tlak).
73

 V kyselém prostředí pak vystupují jako intermediáty při tvorbě nebo hydrolýze 

stabilních acetalů. 

 Nejznámějšími zástupci stabilních hemiacetalů jsou cyklické monosacharidy. Stabilizace 

cyklizací, která potlačuje destabilizující entropický efekt hemiacetalizace, byla využita např. v 

totálních syntézách složitých oligocyklických sloučenin (Schéma 7). 
74

 

 

 

Schéma 7: Vybraná část totální syntézy CP-225,917 s využitím tvorby hemiacetalu. 

 

 Dříve bylo známo jen několik případů stabilních hemiacetalů. Stabilizace je dosaženo 

tvorbou silných vodíkových vazeb, van der Waalsovými interakcemi či zvýšenou reaktivitou 

karbonylové skupiny přítomností elektronakceptorní skupiny, efektem sousední skupiny (pyridin, 

pyridinová sůl) nebo pnutým kruhem (stérické efekty) (Obrázek 3).
75

 Významným typem 

stabilizace je také koordinace ke kationtům kovů. Kombinací více typů se účinky navyšují. 
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Obrázek 3: Příklady stabilizovaných hemiacetalů.  

 

 Reaktivní karbonylové skupiny navázané na chromoforech bylo využito v hledání systémů 

schopných molekulárního rozpoznávání aminů a alkoholů prostřednictvím reverzibilních vazeb 

(Schéma 8).
76,77 

 

 

Schéma 8: Příklady chromoforů s reaktivní karbonylovou skupinou schopných tvořit 

hemiacetalovou vazbu. 

 

 Nevýhodou bylo, že tyto receptory měly nízkou sensitivitu a dlouhý čas odezvy i pro 

jednoduché primární alkoholy. Navíc studie byly prováděny v nadbytcích alkoholu. Za účelem 
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vyvinout chemosensory pro sekundární alkoholy, byl navržen systém tvorby hemiacetalů tak, aby 

zabránil tvorbě acetalů destabilizací vzniku oxoniového iontu během jeho vzniku (Schéma 9). Toho 

může být dosaženo použitím tifluoromethylové skupiny v alfa poloze.
78

 

 

 

Schéma 9: Destabilizace vzniku oxoniového iontu zabraňující tvorbě acetalu. 

 

 Strategií tedy bylo použití trifluoracetylové skupiny na pyridinovém skeletu, jenž protonací 

Brönstedovou kyselinou nebo koordinací s Lewisovou kyselinou vytvoří formální pozitivní náboj 

na dusíku a poskytne další silný elektroakceptorní motiv. Pro vysoké hygroskopické vlastnosti 

CF3CO skupiny a obtížné dehydrataci byla nakonec použita CF2HCO skupina. Přídáním CH3SO3H 

nebo Zn(OTf)2 či In(OTf)3 tak vznikl vysoce elektrofilní motiv, který zefektivnil adici sekundárního 

alkoholu. (Schéma 10) Vzniklý hemiacetal je po vytvoření stabilizován a kyselina není 

regenerována a nemůže tak katalyzovat reakci vedoucí k acetalu.
78

 

 

 

Schéma 10: Vysoce elektrofilní motiv a tvorba hemiacetalu. 

 

 Ve stejnou dobu, v roce 2009, bylo Drahoňovským a Lehnem implementováno využití 

reverzibilní tvorby hemiacetalové vazby do konceptu CDC.
43

 Předmětem bylo NMR studium 

tvorby hemiacetalové vazby mezi heterocyklickými aldehydy a řady alkoholů, v přítomnosti i bez 

přidání kyseliny nebo kationtů kovů (Schéma 11). 
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Schéma 11: Studium tvorby hemiacetalové vazby u vybranných heterocyklických aldehydů. 

 

 Vlivem koordinace nebo protonace byly výrazně navýšeny výtěžky hemiacetalů. Byly 

sledovány závislosti na koncentraci, charakteru aldehydů (elektrondeficientních kruhů, bazicitě 

dusíků), charakteru alkoholů (primární vs. sekundární vs. terciální, nukleofilita) a ekvivalentu 

alkoholu. Dále na efektu protonace a koordinace v závislosti na stechiometrii 

aldehyd:alkohol:templát a kvalitě kationtu (Zn
2+

 vs. Pb
2+

). Bylo zjištěno, že nejlepšího výsledku 

aktivace je dosaženo při poměru 2:1 + Zn
2+

 a 1:1 + Pb
2+

. Byly navrhnuty struktury těchto komplexů, 

jejichž hmoty byly rovněž potvrzeny hmotnostní spektrometrií (Obrázek 4).
43

  

 

Obrázek 4: Stabilizace hemiacetalu koordinací ke kationtu kovu nebo k protonu. 
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 Dále byla studována možnost tvorby dynamických polymerů při použití řady diolů. 

Zajímavé bylo chování glykolů v přítomnosti Zn
2+

 nebo Pb
2+

. Zatímco u zinečnatých iontů byla 

sledována převážně tvorba oligo/polymerických glykolů (široké NMR signály), v případě iontů 

olovnatých s tetraethylenglykolem byla pozorována tvorba makrocyklického komplexu typu aza-

18-crown-6. Těchto efektů bylo využito při studii výměnné dynamiky komponentů v DCLs 

důrazem na selekci templátujícího kovu
43

 (Schéma 12). 

 

 

 

Schéma 12: Selekce tvorby hemiacetalů templátujícími kovy. 

 

 Další obsáhlou prací, rozšiřující oblast CDC, je studium tvorby hemiacetalové vazby s 

trifluormethylketony pyrazinů. Aromatické trifluormethylketony jsou díky své reaktivitě vhodnými 

sloučeninami k tvorbě hemiacetalové vazby. Několik aromatických trifluormethylketonů bylo 

připraveno v naší skupině (viz níže). 

 Při studiu tvorby hemiacetalů monofunkčních a bifunkčních trifluormethylketonů pyrazinů s 

monofunkčními alkoholy byly pomocí NMR technik zjišťovány závislosti na koncentraci, teplotě, 

stechiometrii alkoholu vůči trifluormethylketonu, na rozpouštědle či na přítomnosti molekulových 

sít. Výsledky byly porovnány s analogickými experimenty u karbaldehydů pyrazinů. Za určitých 

podmínek bylo dosahováno vysokých NMR výtěžků bis-hemiacetalů. (Schéma 13) Tento fakt je 

příslibem možnosti tvorby dynamerů. Rovněž byla důkladně studována kinetika na modelovém 

mono-trifluormethylketon pyrazinu, dynamický charakter výměn a vliv přidaného templátujícího 

kationtu kovu (Zn
2+

).
79
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 Termodynamika hemiacetalizace a hydratace byla důkladně prostudována v navazující studii 

poomocí NMR spektroskopie. Pro vybrané alkoholy byly stanoveny termodynamické příspěvky 

reverzibilních reakcí, které byly využity k výpočtu změn Gibbsovy energie. Studiem těchto 

dynamických systémů pomocí selektivních excitací bylo také ukázáno, že dynamické výměny v 

případě hydratace se stávají měřitelné pouze v přítomnosti alkoholu, což iniciovalo výpočetní studii, 

kde bylo zjištěno, že k energeticky nejvýhodnějšímu vzniku hemiacetalů či hydrátu dochází skrze 

šestičlenný tranzitní stav, kde při přenosu protonu z molekuly alkoholu či vody asistuje molekula 

alkoholu. Práce dále shrnuje řadu teoretických studií na téma tvorby hemiacetalů.
80

 

 

 

Schéma 13: Tvorba mono a bis hemiacetalů u trifluormethylketonů pyrazinů v přítomnosti 

molekulových sít. 

 



24 

1.7 Cross-couplingové reakce: Stilleho coupling 

 

 Cross-couplingové reakce jsou moderní a jednou z nejrozšířenějších metod tvorby C-C 

vazby mezi různě hybridizovanými uhlíky (nejčastěji na sp
2
) za mírných reakčních podmínek. 

Principem je katalýza přechodnými kovy (nejčastěji Pd), která umožňuje spojení dvou bloků: 

nukleofilního činidla, jakými jsou organohořečnaté, organozinečnaté, organoboronové, 

organocíničité (a mnoho dalších) sloučeniny s molekulami s dobrou odstupující skupinou, jakými 

jsou organohalogeny či jejich analoga. Reakce probíhají v nejobvyklejších případech přes 

katalytický cyklus: oxidativní adice, transmetalace, cis/trans izomerizace a reduktivní eliminace. Ve 

skutečnosti jde ale o komplexnější proces.
81

  

 Stilleho coupling
82

 využívající organocíničité sloučeniny (organostannany) je široce 

používán pro jeho všeobecnou univerzálnost. Výhodou tohoto typu couplingu je tolerance 

funkčních skupin, neutrální podmínky prostředí a stabilita organocíničitých reaktantů proti vlhkosti 

a vzduchu, které je tak možné skladovat po delší čas. Nevýhodou je pak jistá toxicita těchto 

sloučenin, obecně nižší výtěžky oproti ostatním typům couplingových reakcí a pracnější přečištění 

produktů. Proto se v poslední době od tohoto couplingu upouští a dává se přednost Negishiho 

couplingu a Suzukiho couplingu.
83,84

 

 Přesto je Stilleho coupling upřednostňován a široce využíván v syntéze bipyridinových, 

terpyridinových a dalších heterocyklických sloučenin.
85,86,87,88

 Volbou ligandů, které jsou slabými σ-

donory lze výrazně podpořit reakci. Další možností je pak přidání aditiv jakými jsou CuI, LiCl a 

CsF, které rovněž zvyšují rychlost reakce o několik řádů. Navíc je již známo mnoho postupů a 

technologií pro čištění reakcí od vzniklých vedlejších produktů.  
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1.8 Trifluormethylketony 

 

 Trifluormethylová skupina (–CF3) je jednou z nejsilnějších elektronakceptorních skupin v 

organické chemii díky vysoké elektronegativitě fluoru. Tato vlastnost se projevuje zvýšením 

reaktivity kyselých nebo elektrofilních skupin. Dále jejím zavedením do skeletu molekuly lze 

ovlivnit fyzikální vlastnosti či biologickou aktivitu.
89

 Trifluormethylketony jsou vysoce elektrofilní 

látky, které mohou inhibovat řadu esterás a proteás,
90

 a mohou reagovat s celou řadou nukleofilů 

nebo v dalších reakcích.  Pro jejich vlastnosti se rychle rozvijí syntetické využití těchto 

substrátů.
91,92,93,94,95,96,97,98

 Využívanou reakcí je příprava kyselin či esterů - v silně bazickém 

prostředí podléhají trifluormethylketony haloformové reakci.
99

 S vodou tvoří stabilní hydráty.
100,101

 

Jak již bylo popsáno výše, trifluormethylketony lze využít k tvorbě hemiacetalové vazby. 

 Pro přípravu trifluormethylketonů existuje celá řada postupů a trifluormethylačních činidel. 

Většina těchto postupů je shrnuta v literatuře.
90

 Jednou z metod je využití 

trifluormethyltrimethylsilanu (TMS-CF3), Ruppert-Prakashova činidla.
102,103

 Principem je 

nukleofilní atak elektrofilního substrátu, kde reakce je iniciována fluoridovými ionty, příp. alkoxidy. 

Dříve příprava trifluormethylketonů spočívala zejména na reakci TMS-CF3 s aldehydy a následnou 

oxidací, protože se předpokládalo, že estery karboxylových kyselin nebudou dostatečně reaktivní, 

nebo že bude docházat k druhé adici na vzniklý keton a tedy k tvorbě terciálních alkoholů.  

 Přímé syntézy z esterů bylo dosaženo iniciací TBAF za nízkých teplot (–78 → 0 °C).
104

 

Podmínky byly optimalizovány s použitím katalytického množství CsF za laboratorní teploty s 

důrazem na bezvodé podmínky (tvorba fluoroformu). Rozsah reakce byl zkoušen na řadě 

monofunkčních substrátů.
105

 Stejného postupu lze využít například pro přípravu α-amino-

trifluormethylketonů z oxazolidinonů.
106

 Metoda byla rozšířena o využití Weinrebových amidů jako 

substrátu,
107

 nebo dále o využití Lewisovy báze k iniciaci reakce.
108

 Vždy se jednalo o syntézy 

pouze mono-trifluormethylketonů.  

 V naší skupině byla vyvinuta nová procedura k syntéze vícefunkčních trifluormethylketonů 

pyridinu, pyrazinu i bipyridinu. Klíčovým faktorem bylo použití Lewisovy kyseliny pro aktivaci 

výchozích esterů (více níže). 
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2 Cíle práce 

 

 Prvním cílém této práce byla syntéza vícefunkčních stavebních bloků pro tvorbu dynamerů 

na bázi reverzibilní tvorby hemiacetalové vazby mezi vícefunkčními trifluormethylketony a 

alkoholy. V předchozích pracích byla v naší skupině připravena knihovna vícefunkčních 

trifluormethylketonů. Tato práce má za cíl připravit vhodné dioly pro tvorbu lineárních řetězců a 

trioly sloužící jako crosslinkery.  

 Dalším cílem pak je návrh a příprava molekuly, nesoucí obě potřebné funkční skupiny tak, 

aby byla umožněna tvorba polymerních sítí s možností ovlivňovat systém různými stimuly.  

 Třetím cílem je studium interakcí zvolených trifluormethylketonů a vícefunkčních alkoholů 

s předpokládanou tvorbou dynamických oligomerů případně polymerů, s hemiacetalovou vazbou v 

hlavním řetězci. Využita by měla být zejména NMR spektrometrie. Dále pak studium ovlivnění 

systému v přítomnosti Lewisovy kyseliny. 
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3 Syntetická část 

3.1 Design a syntéza stavebních bloků 

 

 Navrhnutí a příprava stavebních bloků tvoří základ CDC. Pro stavební bloky využitelné při 

přípravě dynamerů je potřeba, aby každý z těchto bloků (monomerů) nesl minimálně dvě funkční 

skupiny. Má-li tedy určitý stavební blok dvě funkční skupiny, stejné nebo komplementární, budou 

se v daném systému přednostně tvořit směsi lineárních oligomerů, případně polymerů nebo 

makrocyklů. Bloky mající tři či více funkčních skupin slouží jako cross-linkující molekuly a v 

systému pak slouží k vytváření sítí, stabilizaci komplexnějších struktur, případně gelaci. Obsahuje-li 

systém pouze cross-linkující molekuly, měly by se tvořit převážně statistické, vysoce provázané 

(hyperbranched) motivy, není-li nějakým předdefinovaným způsobem obsažen ve stavebním bloku 

či v možné vzniklé struktuře nebo není-li tlakem prostředí (stimulem, efektorem) systém veden 

jiným směrem. 

 Stavební bloky využitelné k přípravě dynamerů na bázi hemiacetalové vazby musí 

obsahovat více alkoholových nebo trifluoracetátových funkčních skupin. 

 

 

Obrázek 5: Schématické znázornění tvorby vysoce provázaných struktur. 
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3.1.1 Vícefunkční aromatické trifluormethylketony (trifluoracetáty) 

 

 Knihovna difunkčních, trifunkčních i vícefunkčních aromatických trifluormethylketonů 

(respektive jejich hydrátů), s pyridinovým, pyrazinovým, bipyridinovým či benzenovým skeletem, 

byla připravena již v rámci prací uskutečněných v naší skupině (Schéma 15). V přípravě byl 

aplikován modifikovaný postup trifluormethylace připravených aromatických methylesterů 

Ruppert-Prakashovým činidlem s aktivovaným fluoridem cesným a katalytickým množstvím 

Lewisovy kyseliny (Schéma 14). Zde je třeba zmínit, že je popsané jen minimální množství 

vícefunkčních trifluormethylketonů.
79,109,110

 

 

 

Schéma 14: Obecné reakční schéma přípravy  trifluormethylketonů.  

 

 

Schéma 15: Knihovna připravených trifluormethylketonů. 
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3.1.2 Design a syntéza vícefunkčních alkoholů 

 

 Druhými nezbytnými bloky k tvorbě hemiacetalové vazby jsou alkoholy. Jak bylo popsáno 

výše, byla již zkoumána schopnost tvorby hemiacetalové vazby monofunkčních alkoholů s látkami 

1 a 2, ale studie s vícefunkčními alkoholy zůstaly jen v počátcích.
79,80

 Tyto studie již byly 

provedeny s dikarbaldehydy pyridinu a pyrimidinu s komerčně dostupnými dioly, konkrétně butan-, 

pentan-, hexan-, heptan-, oktan- dioly a oligoglykoly s různou délkou řetězce.
43

 Výsledky této 

studie byly popsány v kapitole zabývající se hemiacetaly.  

 Dále byly provedeny orientační pokusy s látkou 3 a diolem 9 v přítomnosti různých 

Lewisových kyselin pomocí hmotnostní spektrometrie (MS-ESI) a byl sledován i jejich rozpad.
109

 

Tento diol byl zvolen vzhledem k možnosti tvorby dynamických makrocyklů crown-etherového 

typu v přítomnosti kationtů kovu. Tyto motivy by měly být upřednostňovány templátujícím efektem 

a měly by aktivovat a stabilizovat tvorbu hemiacetalů na úkor statistické tvorby lineárních řetězců 

(Schéma 16). Tento princip byl již popsán výše. Z výsledků byl mimo jiné patrný výskyt struktury 

10 v přítomnosti některých kovů. Tedy daný kov je vhodným templátem pro daný ligandový motiv. 

Nejlepšími se pak zdály být kationty stříbra a rtuti. Tento trend je v souladu s teorií HSAB, měkké 

stříbrné ionty (Lewisova kyselina) upřednostňují koordinaci k měkkým bázím, kterým je například 

dusík. Různé typy pyridinových a bipyridinových ligandů jsou využity k tvorbě 

metalosupramolekulárních polymerů s ionty stříbra.
111

,
112

 Stříbrné ionty tvoří komplexy s různými 

pyridino-18-crown-6 ethery.
113

 Této vlastnosti stříbrných iontů lze využít v CDC jako templátu. 

 

Schéma 16: Tvorba hemiacetalového makrocyklu crown-etherového typu v přítomnosti Lewisovy 

kyseliny.  
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3.1.2.1 Syntéza diolů 

 

 Syntéza látky 9 vycházela z 2,6-lutidinu, jehož oxidací manganistanem draselným a 

následnou Fisherovou esterifikací byl připraven ester 13,
114,115

 který byl poté redukován 

tetrahydridoboritanem sodným (NaBH4) na diol 14.
116

 Tato látka je komerčně dostupná a lze 

vycházet přímo z ní. 

 Metodik pro prodloužení diolů o glykolickou jednotku (CH2)2OH je celá řada. 

Pravděpodobně nejznámější a nejobecnější metodou je otevírání oxiranového kruhu, je zde ale 

pravděpodobnost vícenásobné adice a tedy nutnost separace směsi nerovnoměrně substituovaných 

diolů. Dalším způsobem je Williamsova syntéza etherů ve velkém nadbytku glykolu (vysoké 

zředění) či jeho haloderivátu (např. 2-chloro-ethanolu). I zde je však pravděpodobný vznik směsi. 

Dalším způsobem, použitým i v případě látky 9, je dvoukroková reakce s ethyl 1-bromoacetátem s 

následnou redukcí esteru tetrahydridoboritanem lithným (LiBH4).
117

 Univerzálním řešením pro 

syntézu oligoglykolů s libovolně dlouhým řetězcem je chránění jednoho z konců diolu vhodnou 

chránící skupinou. Druhý konec pak může být převeden na reaktivní odstupující skupinu a sloužit 

tak jako alkylační činidlo, či naopak být převeden účinkem silné báze na nukleofil. Po následné 

deprotekci je získán cílový diol. Vzhledem k níže plánovaným syntézám (použití stejné reakční 

látky 12) byl zvolen přístup dle lit. uvedený ve schématu přípravy (Schéma 17).
118

 Rozdílem bylo 

použití tosylátu namísto bromoderivátu u alkylačního činidla. Nejprve byl proto připraven THP 

chráněný ethylenglykol 11 a po přečištění destilací byla látka  tosylována p-

toluensulfonylchloridem (TsCl) v bazických podmínkách.
119

 Možný je i obrácený postup. 

Následnou reakcí 12 se 14 byl získán THP chráněný pyridinový diol 15.
118

 

 Pro deprotekci THP chráněných alkoholů existuje celá řada variant. Obecně využívaným 

postupem je kysele katalyzovaná hydrolýza nebo transacetalizace tohoto směsného acetalu s 

využitím přebytku jiného alkoholu. Pro skelety neobsahující citlivé skupiny lze využít kyselinu 

chlorovodíkovou. Univerzální metodou bývá použití katalytického množství p-toluensulfonové 

kyseliny (TsOH) v přebytku methanolu. Tato metoda byla použita pro přípravu látky 9. Nebylo však 

dosaženo uváděného výtěžku.
118
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Schéma 17: Příprava pyridinového diolu. 

 

 Zajímavým diolem se jeví i látka 16, kde siloxanový motiv obsažený v architektuře této 

sloučeniny může vykazovat zajímavé vlastnosti.
120

 Ostatně tento motiv je využit již při tvorbě 

dynamerů na bázi iminových vazeb.
121

 Další výhodou je popsaná jednokroková syntéza, ačkoliv 

reakce trvala déle a bylo dosaženo nižšího výtěžku než v uvedené lit.
120

 Látka byla syntetizována z 

komerčně dostupného silanu a destilovaného allylakoholu za přítomnosti Karsdtetova katalyzátoru. 

(Schéma 18) 

 

 

 

Schéma 18: Syntéza siloxanového diolu. 
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3.1.2.2 Design a syntéza C3-symetrických triolů 

 

 C3-symetrické (tripodální) trioly byly zvoleny tak, aby byl zachován motiv případně 

vzniklých crownových motivů, kde teorie je taková, že třetí identické rameno může sloužit buď 

jako crosslinker s další molekulou, nebo podobně jako lariát ethery pro dodatečnou stabilizaci 

komplexu s kovovým iontem, ve stejném nebo jiném komplexu. Je zde tedy navíc možnost tvorby 

čistě supramolekulárních polymerů. 

 Byly navrženy tři molekuly, jedna s aromatickým jádrem, druhá alifatická a třetí s 

dusíkovým středovým atomem. Tyto trioly mají odlišné prostorové uspořádání, které je dané délkou 

linkerů (spacerů) a hybridizací centra molekuly. Deriváty těchto molekul se mimo jiné používají 

jako receptory pro kationty kovů. Dalším navrhnutým motivem pak byl triol se sym-triazinovým 

centrem obdobným látce 17, byla by tedy přidána další donorová (dusíková) centra. Od přípravy 

tohoto triolu bylo upuštěno. 

 

Obrázek 6: Navržené trioly. 

 

 Pro přípravu látky 17 byl zvolen postup dle lit.,
122

 analogický k přípravě pyridinového diolu 

9. Vycházelo se z trimethyl 1,3,5-benzentrikarboxylátu (esteru trimesikové kyseliny). (Schéma 19) 

Redukcí LiAlH4 a následným přidáním vody byl získán příslušný triol 20. Byl zkoušen i alternativní 

postup zpracování s přidáním dekahydrátu síranu sodného k reakční směsi, což by ulehčilo separaci. 

Následně byl alkylován pomocí činidla 12. TrisOTHP chráněný meziprodukt nebyl izolován, ale 

rovnou působením směsi kyseliny chlorovodíkové a methanolu odchráněn na cílový produkt s 

výtěžkem 40 %. Jedná se o vyšší výtěžek než v uvedené literatuře, kde byla látka po každém kroku 

čištěna. 
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Schéma 19: Příprava benzenového triolu. 

 

 Pro přípravu alifatického triolu 18 byl aplikován stejný postup (Schéma 20). Tato látka byla 

v literatuře připravena jinými postupy a byla využita v syntéze různých tripodálních ligandů a 

receptorů.
123,124

 

 

 

Schéma 20: Příprava alifatického tripodálního triolu. 

 

 Pro triol 19 obsahující dusíkový atom ve středu molekuly byl zvolen jiný přístup. 

Působením alkylačního činidla 12 v přítomnosti báze na komerčně dostupný triethanolamin by 

pravděpodobně docházelo ke kvarternizaci dusíku a vzniku soli. Tato látka proto byla připravena 

reakcí suchého amoniaku s chloridem diethylenglykolu nebo již z 2-(2-aminoethoxy)ethanolu v p-

xylenu při 120 °C a jako báze byl použit uhličitan sodný.
125

 Použitý 2-(2-chloroethoxy)ethanol 

nebyl chráněn. Byl zvolen tento postup s mírnou modifikací za použití tosylderivátu 

diethylenglykolu 21 v toluenu (Schéma 21). Látka 19 byla získána ve formě komplexu s tosylovou 

kyselinou a prozatím se ji nepodařilo přečistit. 
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Schéma 21: Příprava triolu s dusíkovým atomem.  
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3.1.2.3 Syntéza 3,3',3''-(benzen-1,3,5-triyl)tris(prop-2-yn-1-ol)u 

 

 Vzhledem k prvním orientačním experimentům tvorby hemiacetalové vazby pyrazinu 2 s 

1,4-butyndiolem, které jsou uvedeny níže, byl navržen ještě C3-symetrický triol, který leží mimo 

výše popsané trioly. Příprava tohoto rigidního triolu s benzenovým centrem a 

propargylalkoholovými rameny byla naznačena (nebyl zde uveden detailní postup) již v lit.
126

 Tato 

látka zde nebyla izolována ani charakterizována, nýbrž rovnou převedena na příslušný 

tribromoderivát. 

 Příprava látky 26 sestávala ze Sonogashirova couplingu 1,3,5-tribromobenzenu s 3,6 ekviv. 

THPO-chráněným propargylalkoholem 23 v toluenu, v přítomnosti chloridu 

bis(trifenylfosfin)palladnatého, trifenylfosfinu, jodidu měďného a triethylaminu. Po třech dnech 

byla získána směs THP chráněných alkoholů. Deprotekcí za použití TsOH v methanolu byla získána 

směs mono 24, bis 25 a tris 26 substituovaných produktů (Schéma 22). Jelikož tento triol 26 není za 

laboratorní teploty rozpustný v acetonitrilu využívaném v experimentech, bylo by potřeba hledat 

jiný vhodný systém rozpouštědel. Proto bylo prozatím upuštěno od optimalizace podmínek, která 

by vedla k zisku lepších výtěžků, například použitím většího nadbytku látky 23, jiné báze, či aditiv 

a ligandů. 

 

Schéma 22: Příprava rigidního triolu. 
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3.1.2.3 Design tetrafunkčních alkoholů 

  

 Původním cílem této práce byla i příprava tetrafunkčních alkoholů s příslibem, že by tyto 

stavební bloky umožnily ještě větší míru komplexity, možností vazeb a síťování při tvorbě 

dynamerů a jejich interakcí s templátujícími kationty kovů. Byly navrhnuty architektury, jejichž 

syntéza by byla analogická s přípravami triolů či pyridinového diolu. Tyto syntézy ale nebyly 

nakonec realizovány.  

 

 

Schéma 23: Navrhnuté tetraoly.  
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3.1.3 Design a syntéza stavebního bloku nesoucího obě funkční skupiny 

 

 Jelikož pro vznik hemiacetalové vazby jsou potřeba stavební bloky s alkoholovou a 

karbonylovou skupinou, nabízí se myšlenka takového stavebního bloku, který by nesl obě tyto 

skupiny. V návaznosti na připravené látky 3 a 9 s pyridinovým skeletem se nabízí příprava 

bipyridinového bloku s propojením obou těchto motivů. Hypotézou je pak vznik dynamických 

propojení a tvorba polymerních hemiacetalů. Působením externího stimulu, např. v přítomnosti 

stříbrných iontů, by měl být vyvíjen tlak ve prospěch tvorby dynamických bipyridino-18-crown-6 

etherů. Odpadl by zde i problém s dávkováním ekvimolárních směsí.  

 Retrosyntetickým přístupem byl navržen plán syntézy (Schéma 24), který vychází z látky 33. 

Tento pyridinový stavební blok byl připraven de novo v rámci bakalářské práce řešitele využitím 

známých postupů.
110

 Jeho redukce je rovněž popsaným krokem. Následnou alkylací látky 34 

totožným postupem, který byl použit v syntéze látky 14, by se získala látka 32, která by byla 

následně spojena hetero-couplingovou reakcí s výchozí látkou 33. Na příslušný ester 31 by byl 

aplikován výše popsaný postup pro syntézu trifluormethylketonů. 

 

 

Schéma 24: Retrosyntetický plán přípravy cílové molekuly 30. 
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 Prvním krokem syntézy byla redukce diesteru 33 použitím NaBH4 v absolutním methanolu. 

Oproti uvedené literatuře se nepodařilo dosáhnout výtěžku vyššího než 30 %.
127

 Při použití ethanolu 

se výtěžek zvýšil dvojnásobně, přesto nedosáhl uváděné hodnoty.
128

 Důvodem byla pravděpodobně 

komplikovaná separace. 

 Na diol 34 byl použit stejný postup k prodloužení o glykolickou jednotku jako v případě 

látky 14. Byl získán THP-chráněný diol 32 ve výtěžku 42 % (Schéma 25). 

 

 

Schéma 25: Příprava THP-chráněného diolu pro coupling. 

 

 Nevýhodou se ukázalo být chránění pomocí THP, vzhledem k zavedení dvou stereogenních 

center, proto byla vodíková spektra obtížně čitelná. Z tohoto důvodu byla zvolena změna chránící 

skupiny, kterou by bylo možné odstranit podobně jako THP v kyselých podmínkách. Proto byla 

vybrána methoxymethylová (MOM) chránící skupina, nejjednodušší možný acetal odvozený od 

formaldehydu. Je popsáno mnoho metod o využití a způsobu zavedení této skupiny, v kyselém či 

bazickém prostředí, shrnutí lze nalézt v literatuře zabývající se chránícími skupinami.
129

 

 Nejprve bylo potřeba připravit alkylační činidlo s MOM-chráněnou skupinou. Ukázalo se, 

že příprava této jednoduché látky nebyla dosud popsána. Nejprve byl připraven tosylethylenglykol 

35 dle nového postupu s vysokým výtěžkem.
130

 MOM skupina byla zavedena v kyselých 

podmínkách transacetalizací formaldehyd dimethylacetalu (FDMA) použitím oxidu fosforečného v 

dichlormethanu dle obecného postupu.
131

 Reakce proběhla v rychlém reakčním čase (do 10-15 min). 

Po zfiltrování reakční směsi od zbylého oxidu fosforečného, který se nalepil na stěny baňky, a po 

odpaření na rotační vakuové odparce (RVO) byla získána pevná látka. Po přečištění se ukázalo, že 

se nejedná o cílovou látku 37, ale o dimer s methylenovým můstkem 36. Důvodem byly zbylé stopy 

kyselosti ve filtrátu. Při zahušťování (odpařování azeotropu dichlormethanu s methanolem) se 
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rovnováha transacetalizace posouvala směrem k tvorbě dimerního produktu. Ten byl ovšem získán 

jen v malém množství, vzhledem ke ztrátám při chromatografickém čištění. Jak bylo později 

zjištěno, podobný typ molekul na bázi dichloridů či ditosylátů s acetalovým můstkem delších 

alifatických aldehydů byl již použit v reakcích s dioly za účelem přípravy různých crown etherů.
132

 

Tyto molekuly lze po okyselení převést na dioly. Výhodou je, že po první intermolekulární 

substituci je pravděpodobnost druhé navýšena, jelikož se jedná již o intramolekulární reakci. Při 

dosažení lepšího výtěžku, by toho mohlo být využito v konečné syntéze. 

 Když se reakční směs převedla do bazického prostředí, nedocházelo již k tvorbě 

methylenových můstků. Po přečištění byl získán žádaný produkt 37 ve formě nažloutlého oleje s 

výtěžky okolo 60 %. Zde se ukázala být problémem exotermická neutralizace a následná extrakce 

vodného roztoku. Proto byly zkoušeny i jiné metody zavedení MOM skupiny. Použití katalýzy 

TsOH a molekulových sít pro vychytávání uvolněného methanolu nebylo úspěšné. Při použití 

katalýzy Sc(OTf)3 v refluxujícím chloroformu bylo dosaženo výtěžku 70 % po 4 hod.
133

 Výhodou  

byla čistější reakce s možností regenerace katalyzátoru, nevýhodou pak delší reakční čas a 

energetická náročnost. Nakonec nejlepším řešením bylo prosté odfiltrování oxidu fosforečného přes 

sloupec bazické aluminy s téměř kvantitativním výtěžkem 90-96 % (Schéma 26). 

 

 

Schéma 26: Příprava alkylačního činidla. 

 

 Pro vyzkoušení použití tohoto činidla byl jako model použit diol 14, který je mnohonásobně 

levnější než jeho 4-bromo analog 34. Williamsovou syntézou etherů (Schéma 27), za totožných 

podmínek použitých již výše, nebyla cílová látka 38 získána. Byla vyzkoušena celá řada podmínek. 

Reakce v THF s použitím hydridu sodného nebo uhličitanu draselného při l.t. nebo při refluxu, i s 

přidanými molekulovými síty či v přítomnosti 15-crown-5 etheru neprobíhala vůbec (dle TLC). 

Rovněž v acetonitrilu s uhličitanem draselným reakce neprobíhala. V reakcích v DMF nebo dioxanu 

s použitím hydridu sodného při l.t. nebo při 80 °C byly i po týdnu ve směsi přítomny výchozí látky, 

i po přidání dalšího nadbytku báze. Zajímavým jevem zde byla tvorba suspenze a její následné 
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rozpouštění v průběhu několika dní. Dalším problémem byla izolace vzniklých látek, které se zprvu 

nedařilo oddělit a izolovat sloupcovou chromatografíí se silikagelem nebo bazickou aluminou, kde 

nebylo jasné, zdali se MOM skupiny na silikagelu rozpadají, případně nedochází-li k uzavření 

methylenového můstku či alkylaci pyridinového dusíku. 

 

 

Schéma 27: Zpočátku neúspěšná metoda alkylace činidlem 37. Úspěchu bylo dosaženo až při 

použití t-BuOK jako báze s výtěžkem 50-52 %. 

 

 Pro získání standardu chtěné látky byly proto vyzkoušeny jiné přístupy, konkrétně pokus o 

ochránění již připravené látky 9. V kyselých podmínkách s použitím FDMA a oxidu fosforečného 

však tato reakce neprobíhala. Za bazických podmínek použitím methoxymethylchloridu (MOMCl) 

a Hünigovy báze byla již cílová molekula získána (Schéma 28).
134

 Experiment s vytvořením 

methylenového můstku využitím dichlormethanu v bazických podmínkách nakonec nebyl 

proveden.
135

  

 

 

Schéma 28: Zavedení MOM-chránící skupiny v bazických podmínkách. 

 

 Úspěch této přípravy a stále se nedařící příprava látky 38 Williamsovou syntézou etherů vedl 

k alternativní cestě pro přípravu látky 41 (viz. níže). 

 

 Nakonec byla látka připravena a získána dle postupu uvedeném ve schématu 30. Nejprve 

byla izolována ve výtěžku pouhých 13 % při použití hydridu sodného v DMF. Inspirací se stal 

postup v lit.
132

 Klíčovým faktorem bylo použití tert-butoxidu draselného jako stéricky objemné 

báze v tert-butanolu a dioxanu, bylo dosaženo výtěžku mezi 50-52 % při l.t., 50 °C či refluxu. 

Reakce ještě není plně optimalizována. Nicméně tato modelová reakce ukazuje možné použití v 

syntéze stavebního bloku 41 potřebného ke couplingu. Tato látka však již byla připravena jiným 

postupem (Schéma 29). 
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Schéma 29: Jiný postup přípravy MOM-chráněného diolu pro coupling. 

 

 Logickou alternativou byla záměna rolí nukleofilu a alkylačního činidla. Příprava látky 39 

nebo jejího haloanaloga (diodo, dibromo) je popsána a využita v celé řadě prací. Nakonec byla 

zvolena tosylace z důvodu jednodušší manipulace.
128

 Problematickou částí byl druhý krok. 

Nejjednodušší cestou nalezenou v lit. byla reakce ve velkém nadbytku glykolu resp. připraveného 

glykoxidu pomocí hydridu sodného při l.t. s vysokým výtěžkem (92 %) během jednoho dne. Za 

těchto podmínek by nemělo docházet ke tvorbě směsi oligomerů, reakci se však nepodařilo 

zreprodukovat.
136

 

  Po přidání látky 39 ke směsi glyoxidu v glykolu se vytvořila bílá jemná suspenze a ani po 

16 hod nebyl dle TLC pozorován úbytek výchozí látky. Při postupném zahřívání směsi se při 50 °C 

začala suspenze rozpouštět a začal vznikat produkt. Reakce byla hotova během 3 hod. Avšak při 

zahřívání směsi již od začátku reakce bylo dosaženo nižšího výtěžku. Možným důvodem mohly být 

ovšem ztráty při zdlouhavé extrakci látky ethylacetátem ze směsi glykolu a solanky. Navíc do 

ethylacetátu přechází částečně i glykol a bylo nutné směs dále čistit. Zvýšení výtěžku by mohlo být 

tedy dosaženo vakuovým oddestilováním glykolu či vhodným nastavením reakční teploty.  

 Látka 41 pak byla získána aplikováním postupu pro zavedení MOM skupiny uvedeného 

výše. Reakce za těchto podmínek trvala mezi třemi až čtyřmi hodinami. Reakce nebyla 

optimalizována: změna rozpouštědla, báze, reakční teploty či přidání aditiva jodidu sodného, který 

in situ generuje reaktivnější MOMI, by mohlo vést k vyššímu výtěžku a kratšímu reakčnímu 

času.
137
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 Vzhledem k původně nízkému dosaženému výtěžku diolu 34, byl aplikován postup, který 

vynechává zdlouhavou izolaci této látky tím, že spojuje krok redukce s následnou tosylací diolu. 

Tato "one-pot" reakce je v důsledku pohodlnější a dosahuje vyššího výtěžku. (Schéma 30)
138

 

 

 

 

Schéma 30: One-pot příprava ditosylátu 39 s vyšším výtěžkem. 

 

 Klíčovým krokem syntézy bylo spojení bloků 41 a 33 heterocouplingovou reakcí. Z důvodů 

uvedených výše byl zvolen Stilleho coupling. Nejprve bylo nutné převést jeden pyridinový blok na 

jeho organocíničitý derivát. Vzhledem k již několikakrokové syntéze vedoucí k bloku 41, bylo 

zvoleno převedení bloku 33 na tributylcín derivát 42, konkrétně palladiem katalyzovanou reakcí s 

bis(tributylcínem). Tato sloučenina byla již připravena tímto postupem a použita v přípravě 

inhibitorů, nebyl zde ale uveden přesný postup.
139

 Proto bylo pokračováno dle postupů na 

podobných motivech.
140,141

 Byl tak připraven krystalický produkt 42 ve výtěžku 65 % ( 

Schéma 31). 

 

 

Schéma 31: Příprava stannylového derivátu pro Stilleho coupling. 

 

 Nyní bylo možné přistoupit ke couplingové reakci bloků 41 a 42. Reakce byla provedena za 

nejjednodušších podmínek, tedy bez jakékoliv optimalizace přídavkem ligandů či jiných aditiv a je 

zde tedy prostor k navýšení dosaženého výtěžku 50 % (Schéma 32). Látka 43, která je již sama 

zajímavým stavebním blokem, jenž by mohl být využit například při transesterifikaci a tvorbě 

esterových dynamerů s aza-18-crown-6 motivy, byla získána ve formě bílého prášku. Zajímavé 

chování bylo pozorováno při rozpuštění v chloroformu, kdy roztok okamžitě zoranžověl a během 
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několika minut opět vybledl. V malém množství byl izolován i produkt homocouplingu tetraester 44 

a výchozí 41. Vzhledem k toleranci couplingu připadá dále v úvahu zkusit reakci přímo s 

nechráněným diolem 40. 

 

 

Schéma 32: Klíčový krok syntézy - Stilleho coupling vedoucí k prekurzoru pro trifluormethylaci. 

 

 Během přípravy bloku 42 a před přikročením k finálnímu kroku syntézy, tedy k 

trifluormethylaci a následnému odchránění, bylo zkoušeno na modelových sloučeninách, za jakých 

podmínek by bylo možné provést odchránění obou skupin, MOM a směsného silyl-methoxy acetalu, 

ideálně v jednom kroku. Za tímto účelem byla použita připravená látka 38, na níž byl aplikován 

postup pro deprotekci MOM skupiny použitím 4M kyseliny chlorovodíkové a methanolu. 

Překvapivě se ukázalo, že pro odchránění této skupiny, jinak považované za velmi labilní již v 

mírně kyselých podmínkách, je nutné reakci zahřát. Při 60 °C pak proběhla konverze během 2 hod. 

 Druhou modelovou látkou byl prekurzor látky 3. Byly aplikovány podmínky pro 

trifluormethylaci popsaných výše (Schéma 14) s modifikací použití Cu(OTf)2, na látku 13. Bez 

přečištění meziproduktu 45 byly přímo zkoušeny stejné podmínky pro odchránění popsané výše. 

Prvotní suspenze 45 v methanolu se po přidání kyseliny chlorovodíkové začala spontánně 

rozpouštět a zahřívat až k varu, kdy již po jedné hodině byla indikována úplná konverze. Po 

zpracování (látku lze snadno extrahovat ethylacetátem a chromatograficky čistit) byl nejprve 

izolován produkt ve formě směsi hemiacetalů (chybné použití methanolu v eluční směsi). Látka 

byla rozpuštěna v acetonitrilu a nadbytku vody, po odpaření byl získán produkt 3 (Schéma 33). Obě 

odchránění lze tedy provést za stejných podmínek, navíc spontánní zahřívání a uvolňování 
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methanolu by mělo napomáhat deprotekci MOM skupiny. Přítomnost trifluormethylových skupin 

by měla usnadnit extrakci ethylacetátem, která je u skeletu látky 16 obtížnější. 

 

 

Schéma 33: Modelová studie odchránění chránících skupin.  

 

 Nyní se mohlo přistoupit k trifluormethylaci látky 43. Orientační reakcí v malém měřítku za 

reakčních podmínek, při použití CsF (0,4 ekv.) a Cu(OTf)2 (0,1 ekv.) i v nadbytku TMS-CF3, 

neprobíhala. Je tudíž nutné nalézt jiné podmínky pro trifluormethylaci a připravení cílové látky. 
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Schéma 34: Celkové schéma syntézy cílové látky. 
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4 NMR studium hemiacetalizace 

4.1 Studium tvorby hemiacetalů trifluormethylketonů 1,4-butyndiolem 

  

 Pro první studie tvorby hemiacetalů s použitím diolu a trifluormethylketonu, byly vybrány 

difunkční trifluormethylketon pyrazinu 1 a 1,4-butyndiol. Tento diol byl vybrán s ohledem na jeho 

rigiditu a možnost tvořit lineární řetězce. Nemělo by docházet k tvorbě cyklů. (Schéma 35) 

 

 

Schéma 35: Předpokládaná tvorba lineárních řetězců. 

 

 Experiment byl proveden při koncentracích 0,02 M a 0,04 M pro ekvimolární směsi. Ze 

spekter je patrná tvorba hemiacetalu. Z vodíkových spekter je vidět, že výchozí hydrát Hy se ve 

směsi nenachází. Při navázání alkoholu na karbonylovou skupinu dochází k vytvoření 

stereogenního centra, pokud dojde ke druhé adici, bude vznikat směs diastereoisomerů. To je patrné 

z oblasti okolo 5,3 ppm. Jelikož ve směsi zůstává volný diol a ve fluorových spektrech jsou vidět 

dvě sady signálů v oblasti typické pro Hy (~ –84,3 ppm) a pro hemiacetal H (~ –83 ppm), je zde 

předpoklad tvorby bis-hemicetalu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), pokud nedochází k 

neočekávanému chování či reakci. Tento jev je tedy nutné experimentálně potvrdit. Byly změřeny 

DOSY a vypočítány difuzní koeficienty pro výchozí látky a pro oblasti signálů ve vodíkovém 

spektru. Pro výchozí látky byl vypočten D(1) = 1,53∙10
–10

 m
2
s

–2 
 a  D(diol) = 2,54∙10

–10
 m

2
s

–2 
. Pro 

nové signály v oblasti 8,8 a 5,3 ppm pak shodně D(H)= 1,50∙10
–10

 m
2
s

–2
. Jedná se tedy o totožnou 

látku s o trochu větší relativní hmotností, než měly výchozí látky.  
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Obrázek 7: 
19

F NMR spektrum experimentu: nahoře výchozí látka 1 ve formě hydrátu Hy 1 a 

monoketonu K1. Uprostřed směs při c = 0,02 M a dole při c = 0,04 M. Je zde patrná tvorba 

hemiacetalu H. Pro přehlednost je vystřihnuta část spektra mezi –74,0 a –82,0 ppm. 

 

Obrázek 8: 
1
H NMR spektrum experimentu a nové píky v oblasti 8,8 a 5,3 ppm. 
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Obrázek 9: Předpoklad vzniku bis-hemiacetalu.  

  

 

 Pro srovnání byl provedeny experimenty s monoufunkčním trifluormethylketonem pyrazinu 

47, který byl používán pro modelové studie, při c(47) = 0,04 M s 0,5 ekv. nebo 1 ekv. diolu.  

Výsledky jsou shrnuty v Tabulka 1.  

 

Schéma 36: Modelový systém s monofunkčním trifluormethylketonem (hydrátem) 47. 

 

experiment 

19
F δ (ppm) 

K 

–73,34 

H 

–83,27 

Hy 

–84,44 

1 47 3 % 0 97 % 

2  47 + 48 (0,5 ekv.) 47 % 27 % 26 % 

3 47 + 48 (1 ekv.) 28 % 37 % 33 % 

 

Tabulka 1: Procentuální zastoupení signálů pro výchozí látku a experimenty s 1,4-butyndiolem. Při 

použití 1 ekv. diolu byly dále sledovány píky v oblasti –81,25 ppm se zasoupením do 2 %.  

 

 Prozatím nelze vyvodit, jedná-li se u H o bis- či mono- hemiacetal. Za tímto účelem jsou 

naplánovány další experimenty s propargyl alkoholem a 2,4-hexadiyn-1,6-diolem s použitými 

trifluormethylketony. 1,4-Butyndiol byl rovněž použit při pokusu tvorby síťovaných polymerů s 

cross-linkerem 8. Zde již byl ve spektrech pozorován vznik širokých signálů, jejichž interpretace je 

neprůkazná i s využitím DOSY experimentů. Lze ale předpokládat že se již tvoří směsi oligomerů. 
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4.2 Studie systémů s možností tvorby makrocyklů a vliv stříbrných iontů 

 

 Pro studium těchto systémů byly navrženy série experimentů s vybranými alkoholy a 

trifluormethylketony, které by mohly tvořit makrocykly crown-etherového typu při přidání iontu 

stříbra, tak jak bylo naznačeno (viz kap. 4.1.2). Za tímto účelem byl vybrán komerčně dostupný 

ethylenglykol a diol 9. Jako jejich reakční partner pak bis-trifluormethylketon pyridinu 3 a jako 

model monofunkční 47. Tato studie by pak měla být rozšířena o dioly s delším řetězcem, jako 

propandiol, butandiol apod. U trifluormethylketonů pak tetrafunkční 7 a v případě dokončení 

syntézy, látka 30. Rovněž byl pak sledován efekt přidaného AgOTf, jak po ustavení rovnováhy tak 

již během míchání směsi. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách níže.  

 Ve spektrech je zřetelně viditelná tvorba hemiacetalů a efekt přidaných Ag
+
 iontů. V 

1
H NMR spektrech je viditelný posun Hy směrem k nižšímu poli, zatímco posun K zůstává 

nedotčen. Rovněž je viditelné zúžení šířky signálů a rozlišení jemného štěpení J vazbou, což 

nasvědčuje stabilizaci vzniklých hemiacetalů. V 
19

F NMR spektrech je pak viditelné rozdělení 

původních singletů na dublety a posun signálů směrem k nižšímu poli. Možné vysvětlení těchto 

jevů spočívá v komplexaci stříbra, které stabilizuje příslušné hemiacetaly a zároveň dochází k 

rozlišení diastereoisomerů pro bis-hemiacetal. 

 Z výsledků je rovněž patrné, že použitím ethylenglykolu a látky 47 není dosaženo vysokých 

výtěžků. Po přidání Ag
+ 

se zastoupení H navýší na úkor Hy. Oproti tomu při použití většího diolu 9 

bylo při použití již 1 ekv. dosaženo v součtu výtěžku 65 %. Po přidání Ag
+
 toto zastoupení pokleslo 

na úkor Hy. To však mohlo být způsobeno vlhkostí v přidaném roztoku. Nícméně se potvrdila 

vysoká dynamičnost systému. 

 U difunkčního pyridinu 3 bylo potvrzeno, že ethylenglykol není vhodným diolem pro tvorbu 

hemiacetalů. Naopak při použití diolu 9 výrazně ubylo zastoupení Hy. Ze spekter je patrný vznik 

směsi oligomerů (široké pásy signálů). Po přidání Ag
+ 

pak došlo ke zjednodušení těchto spekter. To 

je pravděpodobně způsobeno stabilizací hemiacetalů a tlakem prostředí pro vznik makrocyklů. 

DOSY spektra nebyla pro překryvy signálů prozatím vyřešena, aby potvrdila tuto hypotézu. Přesto 

výsledky naznačují, že tvorba dynamerů na bázi hemiacetalové vazby je možná, využijí-li se 

vhodné stavební bloky. Pro další studium této problematiky budou použity připravené vícefunkční 

stavební bloky a cross-linkující molekuly. Pro další studium těhto systémů se plánováno využití 

viskozimetrie. 
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Schéma 37: Experimenty monotrifluormethylketonu 47 s ethylenglykolem 49.  

 

experiment 

19
F δ (ppm) 

K 

–73,34 

H 

–83,18 a –83,25 

Hy 

–84,44 

1 47 3 % 0 97 % 

2 47 + ms 14 % 0 86 % 

3 47 + 49 (0,5 ekv.)  29 % 4 % 67 % 

4 + Ag
+
 (1 ekv.) 18 % 3+1 % 78 % 

5 47 + 49 (1 ekv.)  32 % 9+3 % 56 % 

6 + Ag
+ 

(1 ekv.) 17 % 9+16 % 57 % 

Tabulka 2: Experimenty monotrifluormethylketonu 47 s ethylenglykolem 49. 
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Schéma 38: Experimenty monotrifluormethylketonu 47 s diolem 9. 

 

 

experiment 

19
F δ (ppm) 

K 

–73,34  

H Hy 

–84,44 –83,02 –83,11 

1 47 3 % 0 0 97 % 

2 47 + ms 14 % 0 0 86 % 

3 47 + 9 (0,5 ekv.) 28 % 21 % 15 % 36 % 

4 exp 3 + Ag
+ 

(1 ekv.) 20 % 19 % 4+4 % 51 % 

5 47 + 9 (1 ekv.) 22 % 41 % 24 % 14 % 

6 exp 5 + Ag
+ 

(1 ekv.) 17 % 35 % 6+6 % 33 % 

7 47 + 9 (0,5 ekv.) + Ag
+  

(1 ekv.) 
10 % 2+2 % 13 % 72 % 

8 47 + 9 (0,5 ekv.) + Ag
+
  

(2 ekv.) 
8 % 1+1 % 12 % 75 % 

9 47 + 9 (1 ekv.)+ Ag
+
  

(1 ekv.) 
5 % 1+1 % 18 % 73 % 

Tabulka 3: Experimenty monotrifluormethylketonu 47 s diolem 9. 
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Schéma 39: Experimenty bis-trifluormethylketonu 3 s ethylenglykolem 49. 

 

experiment 

19
F δ (ppm) 

K+Hy (monoK) 

–72,64 a –84,26 

? 

–73,05 

H 

–84,24 

bis Hy 

–84,52 

1 3 3+3 % 0,2 % 0 93 % 

2 3 + ms 6+6 % 0,3 % 0 88 % 

3 3 + 49 (1 ekv.) 11+11 % 4 % 0 63 % 

4 exp 3 + Ag
+
 (1 ekv.) 10+10 % 2,6 % 3+1 % 62 % 

5 
3 + 49 + Ag

+
  

(1:1:1) 
13+13 % 6 % 3 % 62 % 

Tabulka 4: Experimenty bis-trifluormethylketonu 3 s ethylenglykolem 49. 
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Schéma 40: Experimenty bis-trifluormethylketonu 3 s diolem 9 s předpokládanou tvorbou 

makrocyklů po přidání templátu (Ag
+
 iontů). 

 

experiment 

19
F δ (ppm) 

K + Hy 

–72,64 a 

84,26 

H 

bis Hy 

–84,52 –72,62 –73,05 
–82,08 a 

–82,64 

–82,88 

až        

–83,33 

–84,43 a 

–84,45 

1 3 3+3 % 0 0,2 % 0 0 0 93 % 

2 3 + ms 0 0 0,3 % 0 0 0 88 % 

3 
3 + 9  

(1 ekv.)  
4+4 % 12 % 10 % 2+2 % 56 % 3+5 % 3 % 

4 
exp. 3 + 

Ag
+ 

(1 ekv.) 
7 % 5 % 7 % 6+6 % 34 % 12 % 14 % 

Tabulka 5: Experimenty bis-trifluormethylketonu 3 s diolem 9. 
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Obrázek 10: 

19
F NMR spektra experimentu 3 + 9: nahoře výchozí 3, uprostřed směs s diolem 9, 

dole po přidání AgOTf. Oblast mezi –74,0 až –82,0 ppm byla pro přehlednost vynechána, včetně 

signálu pro AgOTf (–79,3 ppm). 

 
Obrázek 11: 

1
H NMR spektrum experimentu: odshora diol 9, poté  3, směs a dole po přidání Ag+.



55 

5 Závěr 

 

 V rámci prvního cíle byly úspěšně připraveny dioly pyridinového (9) a siloxanového typu 

(16). Dále pak byly připraveny C3 symetrické trioly (17) a (18). Triol s centrálním dusíkovým 

atomem (19) se nepodařilo přečistit. Dále byl připraven rigidní triol s propargylalkoholovými 

rameny (26). Od přípravy tetraolů bylo upuštěno. 

 

 U přípravy molekuly nesoucí jak alkoholové skupiny, tak trifluormethylketonové skupiny, 

byla aplikována řada syntetických postupů. Bylo připraveno nové alkylační činidlo, které bylo 

aplikováno pro prodloužení diolů o glykolickou jednotku. Pomocí Stilleho cross-couplingu byl 

úspěšně připraven esterový prekurzor (42) pro cílovou látku. Aplikování postupu pro 

trifluormethylace nebylo prozatím úspěšné, tudíž cílová látka nebyla připravena.  

 

 Posledním cílem bylo NMR studium tvorby hemiacetalové vazby mezi trifluormethylketony 

a vícefunkčními alkoholy. Byly provedeny studie s 1,4-butyndiolem a deriváty pyrazinu (1) a (47). 

Byla zde pozorována tvorba hemiacetalů a bis-hemiacetalů.  

 Další studií byla možnost tvorby dynamerů, které by bylo možné přepínat na makrocykly 

crown-etherového typu. K tomu byly zvoleny dva různé dioly, ethylenglykol (49) a diol (9), a 

monofunkční (47) a difunkční (3) trifluormethylketony. Byla zde pozorována tvorba hemiacetalů a 

následná změna v systému po přidání stříbrných iontů. Ethylenglykol tvořil hemiacetaly jen v 

malém měřítku. Oproti tomu větší diol 9 tvořil u obou substrátů hemiacetaly s dobrým NMR 

výtěžkem. U difunkčního trifluormethylketonu (3) docházelo k tvorbě směsi oligomerů, po přidání 

stříbrných iontů došlo k výraznému zjednodušení spekter, což by mohlo odpovídat tvorbě 

makrocyklů. To je v souladu s předchozími pozorováními pomocí hmotnostní spektrometrie.

 Bylo tak rozšířeno studium tvorby hemiacetalů u trifluormethylketonů s vícefunkčními 

alkoholy a potvrzeno, že jsou vhodnými stavebními bloky pro tvorbu dynamerů. Další experimenty 

s použitím připravených a dalších cross-linkujících stavebních bloků prozatím zůstávají v procesu 

zpracování či příprav a budou posléze využity k dalšímu výzkumu. 
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6. Experimentální část 

6.1 Obecné poznámky k experimentální části 

 

 Výchozí látky a reagenty byly použity tak, jak byly získané od dodavatelů, pokud není 

uvedeno jinak. Rozpouštědla byla před použitím v reakcích sušena a destilována dle obecných 

postupů. Pro monitorování průběhu reakcí a čistoty vzorků byla používána tenkovrstevná 

chromatografie (TLC) na silikagelových deskách Kieselgel 60 F256 (Merck). Pro detekci látek byla 

využita UV-lampa (254 nm a 365 nm) nebo detekční činidla (např. KMnO4). Pro chromatografické 

účely byl použit silikagel od firmy Merck (0,040-0,063 mm). Rozpouštědla byla odpařována na 

rotační vakuové odparce při teplotách do 60 °C. Produkty byly sušeny na olejové vakuové pumpě 

firmy Lavat nebo Siemens. Připravené látky byly charakterizovány pomocí 
1
H NMR a MS. Nové 

látky byly charakterizovány pomocí 
1
H NMR, 

13
C NMR, IČ, HRMS a u pevných látek byly 

změřeny body tání. 

 Deuterovaná rozpouštědla byla použita tak, jak byla získána od dodavatele 

(Armar Chemicals). NMR spektra byla měřena na spektrometrech Varian NMR System 300 MHz a 

Bruker AVANCE-III 600 MHz. NMR experimenty byly dále měřeny na spektrometru Bruker 

400MHz. Spektra byla referencována na vnitřní standard tetramethylsilanu (TMS) nebo na 

zbytkový signál použitého rozpouštědla. Chemické posuny jsou uvedeny v jednotkách ppm. V 

případě 
19

F spekter byla spektra referencována na vnitřní standard přístroje. Spektra byla 

zpracována v programu Mestrenova. Hmotnostní spektra byla měřena metodou ESI nebo EI na 

spektrometru Esquire 3000 firmy Bruker. HRMS byla měřena na přístroji G530 Accurate-Mass Q-

TOF LC/MS od firmy Agilent Technologies. Infračervená spektra byla měřena metodou DRIFT v 

matrici KBr (v případě olejovitých produktů byl přidán aceton) na spektrometru Nicolet Avatar 370 

FT-IR. Teploty tání byly měřeny na přístroji Büchi Melting Point B-545 s gradientem 5 °C/min s 

přesností ± 0,2 °C. 
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6.2 Obecný experimentální postup pro měření NMR experimentů 

 

 Pro studium tvorby hemiacetalů byly vždy připraveny čerstvé zásobní roztoky reaktantů. 

Přesné navážky v 1ml odměrných baňkách byly doplněny deuterovaným acetonitrilem po rysku. Z 

těchto roztoků bylo pomocí mikrostříkačky (Hamilton
®
) odebráno potřebné množství do vialky a 

pomocí mikrostříkačky doplněno deuterovaným acetonitrilem do objemu 600 µl. Poté byla přídána 

vysušená prášková molekulová síta (3 Å, 30 mg). Reakce byla míchána při pomalých otáčkách do 

druhého dne. Reakční směs byla zfiltrována pomocí mikrofiltru s teflonovou membránou. 

Odfiltrovaný roztok byl pomocí mikrostříkačky přenesen do NMR kyvety. Poté byla změřena 

1
H NMR a 

19
F NMR,  případně DOSY spektra. Získaná spektra byla vyhodnocována integrací 

příslušných signálů. Pro větší přehlednost byly upřednostňovány 
19

F NMR. Roztok stříbra byl 

přidáván mikrostříkačkou přímo do kyvety, která byla poté několikrát protřepána. 

 

 

6.3 Syntéza látek 

 

2-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethan-1-ol (11) 

 

 Ke směsi ethylenglykolu (50 ml) s tosylovou kyselinou (50 mg, monohydrát) byl během 

45 min přikapán 3,4-dihydro-2H-pyran (7,6 ml; 83,8 mmol) při – 10 °C. Poté byla směs pomalu 

zahřáta na l.t. a míchána při této teplotě 2 hod. Nahnědlý roztok byl nalit do roztoku hydroxidu 

sodného (1M, 160 ml). Směs byla extrahována dichlormethanem (5 × 70 ml). Spojené organické 

fáze byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Olejovitý odparek byl 

přečištěn destilací za sníženého tlaku z uhličitanu draselného (0,5 g). Byl získán produkt 11 ve 

formě bezbarvého oleje (9,2 g; 75 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 4.56 (2x d, J = 3 Hz, 1H), 3.98 – 3.87 (m, 1H), 3.82 – 3.63(m, 4H), 

3.60 – 3.48 (m, 1H), 2.54 (bs, 3H), 1.98 – 1.66 (m, 2H), 1.66 – 1.40 (m, 4H). 

MS (EI): Pro C7H14O3 spočítáno 146,09 nalezeno m/z = 145 (–H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
119
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2-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl 4-methylbenzensulfonát (12) 

 

K roztoku 11 (4,35 g; 29,76 mmol) v dichlormethanu (25 ml) a triethylaminu (7 ml) byl pod 

proudem argonu přidán v malých dávkách tosylchlorid (5,75 g; 30,15 mmol) při 0 °C. Reakční směs 

byla míchána 2 hod. při této teplotě a poté pomalu zahřáta na l.t. a míchána dalších 6 hod. Reakce 

byla monitorována pomocí TLC (silikagel, hexan/dichlormethan 3:1). Směs byla zahuštěna na RVO 

a byl přidán ether (25 ml). Suspenze byla přefiltrována přes filtrační papír a filtrační koláč byl 

promyt etherem (2 × 25 ml). Po odpaření na RVO byl získán produkt 12 v podobě nažloutlého oleje 

(8,0 g; 90 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) 7.81 (dm, 2H, J = 8.1 Hz), 7.34 (dm, 2H, J = 8.1 Hz), 4.56 (t, lH), 

4.25 –4.14 (m, 2H), 3.91 –3.82 (m, 1H), 3.78 –3.71 (m, 1H), 3.67 –3.58 (m, 1H), 3.50 –3.42 (m, 

1H), 2.45 (8, 3H),1.62 (m, 6H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
119

 

Dimethyl pyridin-2,6-dikarboxylát (13) 

 

 Směs 2,6-lutidinu (12 ml; 104 mmol) a manganistan draselný (88 g; 559 mol) ve vodě 

(700 ml) byla refluxována 5 hod a poté zfiltrována. Zfiltrovaný burel byl následně promyt vodou 

(200 ml). Vodný roztok byl zahuštěn na RVO na objem okolo 150-200 ml a bylo upraveno pH na 

hodnotu 2 pomocí 70% kyseliny sírové H2SO4. Jemná bílá sraženina byla zfiltrována přes fritu (S4) 

a sušena volně na vzduchu 3 dny. Byl získán hrubý meziprodukt pyridin-2,6-dikarboxylová kyselina 

ve formě bílého prášku (20 g). 

1
H NMR (300 MHz, dmso) δ 8.28 – 8.12 (m, 3H), 4.03 (s, 7H, voda). 

 Bílý prášek byl suspendován v methanolu (350 ml), byla přikapána kyselina sírová (3 ml) a 

směs byla refluxována 3 dny. Po ochlazení byla směs zneutralizována nas. roztokem 

hydrogenuhličitanu sodného a byl odpařen methanol na RVO. Vodná suspenze byla extrahována 

chloroformem (4 × 150 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a 

odpařeny na RVO. Produkt 13 byl získán jako bílý prášek (11 g; 55 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.25 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.98 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 3.96 (s, 6H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
115

 Tato látka je komerčně dostupná. 
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Pyridin-2,6-diylmethanol (14) 

 

 Navážka diesteru 13 (4,875 g; 25 mmol) byla suspendována v absolutním ethanolu (20 ml) a 

ochlazena na 0 °C. Ke směsi byl ve třech dávkách přidán tetrahydridoboritan sodný (3,8 g; 

100 mmol) a nažloutlá směs byla míchána 1 hod při 0 °C pod Ar. Poté byla odejmuta chladící lázeň 

a směs byla pomalu ohřáta na l.t. (pozor, hodně pění). Reakční směs byla míchána při této teplotě 

2 hod. a následně refluxována přes noc. Směs byla odpařena na RVO, k odparku byl přilit aceton 

(40 ml) a směs byla refluxována 1 hod, po níž byl aceton odpařen. Následně byl přidán roztok 

uhličitanu draselného (10 %; 20 ml) a směs byla refluxována 1 hod a poté znovu odpařena. Odparek 

byl rozpuštěn ve 40 ml vody a byl extrahován v Soxhletově extraktoru (kapalina-kapalina) 

chloroformem 2 dny. Chloroformový extrakt byl zahuštěn na RVO a dán do lednice. Vyloučené 

krystalky byly zfiltrovány přes fritu a několikrát promyty hexanem. Byl získán produkt 14 v podobě 

velmi slabě nažloutlých krystalků (2,33 g; 67 %). 

1
H NMR (300 MHz, dmso) δ 7.76 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 5.34 (t, J = 5.7 Hz, 

2H), 4.50 (d, J = 5.7 Hz, 4H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
116

 Tato látka je komerčně dostupná. 

 

2,6-Bis-[2-(tetrahydro-pyran-2-yloxy)-ethoxymethyl]-pyridin (15) 

 

 Hydrid sodný (60% disp. v oleji; 960 mg; 20 mmol) byl převrstven DMF (14 ml) a suspenze 

byla míchána 10 min při 0 °C pod Ar. Ke směsi byl přikapán roztok 14 (1,39 g; 10 mmol) v DMF 

(14 ml) a směs byla míchána 10 min při 0 °C a poté byla ohřáta a míchána 2 hod. při l.t. Směs byla 

opět ochlazena na 0 °C a byl přikapán roztok 12 (6 g; 20 mmol) v DMF (14 ml). Reakční směs byla 

míchána 10 min. při 0 °C, poté ohřáta na l.t. a míchána při této teplotě 3 dny. Průběh reakce byl 

monitorován pomocí TLC (silikagel, chloroform/methanol 9:1 a hexan/ethylacetát 1:1). DMF bylo 

odpařeno s přídavkem toluenu, ke zbylému oleji byla přilita ledová voda (50 ml) a suspenze byla 

extrahována dichlormethanem (4 × 50 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, 

zfiltrovány a odpařeny na RVO a zbytek DMF oddestilován na olejové pumpě. Odparek byl 

následně přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel; hexan/ethylacetát 1:1; Rf = 0,35). Produkt 

15 byl získán jako nažloutlý olej (1,876 g; 47 %). 
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1
H NMR (300 MHz, CD2Cl2) δ 7.72 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.38 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.64 (m, 6H), 

3.96 – 3.81 (m, 4H), 3.76-3.71 (m, 4H), 3.68 – 3.59 (m, 2H), 3.54 – 3.43 (m, 2H), 1.96 – 1.47 (m, 

14H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
118

 

 

2,2'-[2,6-Pyridindiylbis(methylenoxy)]diethanol (9) 

 

 Roztok 15 (1,809 g; 4,57 mmol) a tosylová kyselina (50 mg, monohydrát) v methanolu 

(45 ml) byl míchán za l.t. 3 dny, kdy byl každý den přidán další (100 mg, monohydrát). Průběh 

reakce byl monitorován pomocí TLC (silikagel, úbytek reaktantu: hexan/ethylacetát 1:1; produkt: 

chloroform/methanol 9:1). Reakční směs byla odpařena a odparek byl přečištěn sloupcovou 

chromatografií (silikagel, chloroform/methanol 9:1). Byl získán produkt 9 ve formě bezbarvého 

oleje (498 mg; 40 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.68 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.19 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 4.70 (s, 6H), 3.77 

(dm, J = 5.6 Hz, 8H). 

MS (ESI+): pro C11H17NO4 vypočteno 227,12, nalezeno m/z = 250,3 (M + Na). 

Data jsou v souladu s literaturou.
118

 

 

3,3'-(1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan-1,5-diyl)bis(propan-1-ol) (16) 

 

 

 K roztoku allylalkoholu (3,9 ml; 57,3 mmol) v toluenu (7,5 ml) byl přidán Karstedtův 

katalyzátor (1% roztok v xylenu, 135 μl) pod Ar a reakční směs byla zahřáta na 50 °C. Při této 

teplotě byl přikapán 1,1,3,3,5,5-hexamethyl trisiloxan (3,6 ml; 14,2 mmol) během 30 min. Poté byla 

teplota zvýšena na 70 °C a reakční směs míchána 48 hod. Reakce byla monitorována pomocí IČ. 

Rozpouštědlo a přebytek allylalkoholu byl vakuově oddestilován. Odparek byl rozpuštěn v 

dichlormethanu (30 ml) a přefiltrován přes sloupec aluminy (neutrální). Nažloutlý olej byl následně 

přečištěn pomocí sloupcové chromatografie (silikagel, chloroform/methanol 9:1). Produkt 16 byl 

získán jako bezbarvý olej (3,24 g; 70%) 

1
H NMR (300 MHz, CD3CN): δ 3.47 (dd, J = 12.4, 6.8 Hz, 2H), 2.71 (t, J = 5.4 Hz, 2H), 1.61 – 
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1.46 (m, 4H), 0.62 – 0.48 (m, 4H), 0.11 (s, 12H), 0.06 (s, 6H). 

MS (ESI+): pro C12H32O4Si3 vypočteno 324,16, nalezeno m/z = 347,2 (M + Na). 

 

Benzen-1,3,5-triyltrimethanol (20) 

 

 Navážka tetrahydridohlinitanu litného(2,25 g; 59 mmol) byla převrstvena THF (100 ml) a 

míchán 5 min za l.t. pod Ar. Poté byl během 35 min přikapán roztok trimethyl benzen-1,3,5-

trikarboxylátu (2,5 g; 9,9 mmol) v THF (100 ml) a reakční směs byla refluxována 24 hod. Po 

ochlazení na l.t. byla pomalu přilita voda (50 ml). Směs byla přefiltrována přes křemelinu a filtrační 

koláč byl promyt THF (2 × 30 ml) a chloroformem (2 × 30 ml). Filtrát byl odpařen dosucha na RVO 

a odparek byl dosušen na olejové pumpě. Produkt byl chromatograficky přečištěn na chromatotronu 

(eluční směs chloroform/methanol 9:1; 6:1, 3:1). Byl získán produkt 20 ve formě bílého prášku 

(942 mg; 57 %). 

1
H NMR (300 MHz, D2O) δ 7.17 (s, 3H), 4.51 (s, 6H). 

MS (EI): pro C9H12O3 vypočteno 168,08, nalezeno m/z = 168. 

Data jsou v souladu s literaturou.
142

 

 

1,3,5-Tris[ (2-hydroxyethoxy)methyl]benzen (17) 

  

Směs hydridu sodného (60% disp. v oleji; 1 g; 25 mmol) a 20 (0,42 g; 2,5 mmol) v THF (25 ml) 

byla refluxována 2 hod. pod Ar. Poté byla ochlazena na 60 °C a ke směsi byl přikapán roztok 12 

(3,37 g; 11,2 mmol) v THF (10 ml). Reakční směs byla refluxována 90 hod. Průběh reakce byl 

monitorován pomocí TLC (silikagel, dichlormethan/methanol 13:1; detekce UV a KMnO4; Rf = 0,7). 

Směs byla odpařena dosucha na RVO a byla pomalu přidána směs methanolu (25 ml), 

dichlormethanu (5 ml) a kyseliny chlorovodíkové (35 %, 5 ml). Reakční směs byla míchána 4 hod 

za l.t. a poté zneutralizována pomocí nas. roztoku hydrogenuhličitanu sodného. Směs byla 
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zfiltrována přes fritu (S2) a filtrační koláč byl promyt methanolem (3 × 15 ml). Filtrát byl odpařen 

na RVO, k odparku byl přidán acetonitril (30 ml) a směs byla přefiltrována přes filtrační papír. 

Filtrát byl odpařen na RVO a odparek byl přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, 

acetonitril/ethylacetát 10:1). Byl získán produkt 17 ve formě nažloutlého oleje (301 mg, 40 %). 

1
H NMR (300 MHz, D2O) δ 7.28 (s, 3H), 4.51 (s, 6H), 3.65 – 3.59 (m, 6H), 3.57 – 3.51 (m, 6H). 

MS (ESI+): pro C15H24O6 vypočteno 300,16, nalezeno m/z = 323,1 (M + Na). 

Data jsou v souladu s literaturou.
122,142

 

1,1,1-Tris[ (2-hydroxyethoxy)methyl]ethan (18) 

 

 Směs hydridu sodného (60% disp.v oleji; 1 g; 25 mmol) a 1,1,1-tris(hydroxymethyl)ethanu 

(0,3 g; 2,5 mmol) v THF (25 ml) byla refluxována 2 hod. pod Ar. Poté byla ochlazena na 60 °C a ke 

směsi byl přikapán roztok 12 (3,37 g; 11,2 mmol) v THF (10 ml). Bílá směs byla refluxována 

90 hod. Průběh reakce byl monitorován pomocí TLC (silikagel, dichlormethan/methanol 13:1; 

detekce UV a KMnO4; Rf = 0,7). Oranžová směs byla odpařena dosucha na RVO a byla pomalu 

přidána směs methanolu (25 ml), dichlormethanu (5 ml) a kyseliny chlorovodíkové (35 %, 5 ml). 

Reakční směs byla míchána 4 hod za l.t. a poté zneutralizována pomocí nas. roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného. Směs byla zfiltrována přes fritu (S2) a filtrační koláč byl promyt 

methanolem (3 × 15 ml). Filtrát byl odpařen na RVO, odparek byl rozpuštěn v ethylacetátu (30 ml), 

zfiltrován přes filtrační papír, promyt ethylacetátem (20 ml) a odpařen na RVO. Žlutý olej byl 

chromatograficky přečištěn (silikagel, diethylether/methanol 95:5, detekce KMnO4). Byl získán 

produkt 18 ve formě nažloutlého oleje (325 mg; 52 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 3.78 – 3.73 (m, 3H), 3.73 – 3.69 (m, 6H), 3.64 – 3.59 (m, 3H), 3.58 

– 3.53 (m, 6H), 3.39 (s, 6H), 3.17 (d, J = 6.4 Hz, 6H), 0.92 (s, 3H). 

MS (ESI+): pro C11H24O6 vypočteno 252,16, nalezeno m/z = 274,8 (M + Na) 

Data jsou v souladu s literaturou.
123
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2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-methylbenzensulfonát (21)  

a  Oxybis(ethan-2,1-diyl) bis(4-methylbenzensulfonát) (22) 

 

 K roztoku diethylenglykolu (10 g; 94,2 mmol), 4-dimethylaminopyridin (145 mg; 1,2 mmol) 

a triethylaminu (13 ml) v dichlormethanu (380 ml) byl během 3 hod. přikapán roztok tosylchloridu 

(4,5 g; 23,6 mmol) v dichlormethanu (100 ml) při 0°C pod Ar. Poté byla směs pomalu zahřáta na l.t. 

a míchána při této teplotě 2 hod. Reakční směs byla protřepána nas. roztokem hydrogenuhličitanu 

sodného (50 ml) a  kyselinou citronovou (5%; 50 ml). Organická fáze byla sušena síranem 

hořečnatým, zfiltrována a odpařena na RVO. Odparek byl chromatograficky přečištěn (silikagel, 

dichlormethan/methanol 13:1). Byl získán produkt 22 ve formě bílého prášku (0,97 g; 10 %) a 21 ve 

formě nažloutlého oleje (3,67 g; 60 %). 

21: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.80 (dm, J = 8.4, 2H), 7.34 (dm J = 8.4, 2H), 4.22 – 4.16 (m, 2H), 

3.72 – 3.63 (m, 4H), 3.52 (m, 2H), 2.44 (s, 3H), 2.00 (s, 1H). 

MS (ESI+): pro C11H16O5S vypočteno 260,07, nalezeno m/z = 282,8 (M + Na) 

 

22: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.78 (dm, J = 8.4 Hz, 4H), 7.35 (dm, J = 8.4 Hz, 4H), 4.13 – 4.06 (m, 

4H), 3.65 – 3.56 (m, 4H), 2.45 (s, 6H). 

MS (ESI+): pro C18H22O7S2 vypočteno 414,08, nalezeno m/z = 437,0 (M + Na), 453,0 (M + K) 

Data jsou v souladu s literaturou.
143
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Tris(2-hydroxyethoxyethyl)amin (19) 

  

 Ke směsi 2-(2-aminoethoxy)ethanolu (210 mg; 2 mmol) a uhličitanu sodného (636 mg; 

3 mmol) v toluenu (2 ml) byl přikapán 21 (1,04 g; 4 mmol) za l.t. pod Ar a byl přidán toluen(2 ml). 

Reakční směs byla ohřáta na 90 °C a míchána přes noc. Po ochlazení na l.t. byla hmota 

suspendovánav methanolu (15 ml) a zfiltrována přes fritu (S4). Filtrát byl odpařen na RVO a 

chromatograicky čištěn (silikagel, methanol/ethylacetát 1:1). Byla získána bílá krystalická látka 

(  mg) 

MS (ESI+): pro C12H27NO6 vypočteno 281,35, nalezeno m/z = 282,2 (M + H), a 304,2 (M + Na) 

MS (ESI–): nalezeno m/z = 170,8 odpovídá TsO
–
. 

Látku 20 se prozatím nepodařilo vyčistit. 

2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran (23) 

 

Metoda A:
144

 

 K roztoku propargylalkoholu (583 μl; 10 mmol) v dichlormethanu (5 ml) byl přidán 

Sc(OTf)3 (50 mg; 0,01 mmol) a byl přikapán 3,4-dihydro-2H-pyran (1,35 ml; 15 mmol). Reakční 

směs byla míchána pod Ar za l.t. 2 hod. Poté byl přikapán roztok hydrogenuhličitanu sodného (5%; 

2 ml) a směs extrahována dichlormethanem (3 × 5 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem 

hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Produkt 23 byl získán jako naoranžovělá kapalina 

(1,17 g, 83 %). 

 

Metoda B:
145

 

 K roztoku propargylalkoholu (4,43 ml; 76 mmol) v dichlormethanu (125 ml) bylo přidáno 

katalytické množství tosylové kyseliny (150 mg,vmonohydrát). K reakční směsi byl pomalu 

přikapán 3,4-dihydro-2H-pyran (7,15 ml; 78,9 mmol) pod Ar při 0 °C. Reakční směs byla zahřáta 

na l.t. a míchána 90 min. Reakce byla ukončena nalitím nasyceného roztoku hydrogenuhličitanu 

sodného (50 ml), kdy došlo ke změně barvy z nazelenalé na nažloutlou. Po oddělení fází, byla 

vodná fáze extrahována dichlormethanem (2 × 50 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem 
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hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Produkt 23 byl získán jako nažloutlá kapalina (8,75 g, 

82 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 4.82 (t, J = 3.1 Hz, 1H), 4.36 – 4.16 (2× dd, J = 15.7 Hz, 2.4 Hz, 

2H), 3.90 – 3.79 (m, 1H), 3.59 – 3.49 (m, 1H), 2.42 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 1.93 – 1.48 (m, 6H). 

Data jsou v souladu s literaturou.
146

¨ 

 

3-(3,5-Dibromofenyl)prop-2-yn-1-ol (24) 

3,3'-(5-Bromo-1,3-fenylen)bis(prop-2-yn-1-ol) (25) 

3,3',3''-(Benzen-1,3,5-triyl)tris(prop-2-yn-1-ol) (26) 

 

 K navážkám 23 (2,80 g; 20 mmol), 1,3,5-tribromobenzenu (1,75 g, 5,56 mmol), chlorid 

bis(trifenylfosfin)palladnatý (116 mg; 0,17 mmol), trifenylfosfin (87 mg, 0,33 mmol) a jodid 

měďný (63 mg; 0,33 mmol) byl pod Ar přidán toluen (9 ml) a triethylamin (9 ml). Reakční směs 

byla míchána 3 dny při 70 °C pod Ar. Reakce byla ukončena nasyceným roztokem chloridu 

ammonného (10 ml). Po ochlazení byla černá směs zředěna dichlormethanem, zfiltrována přes 

filtrační papír a promyta ethylacetátem a acetonem. Filtrát byl odpařen a na RVO a zbylá vodná fáze 

extrahována dichlormethanem (3 × 50 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, 

zfiltrovány a odpařeny na RVO. 

 Odparek obsahující směs produktů (TLC monitorování, eluční směs 

dichlormethan/methanol 40:1; monopropargylTHP: Rf = 0,9; bispropargylTHP: Rf = 0,7; a směs 

skvrn Rf  mezi 0,6 až 0,3) byla rozpuštěna v methanolu (50 ml) a bylo přidáno katalytické množství 

tosylové kyseliny (100 mg, monohydrát) a mícháno za l.t. přes noc. K sytě žlutooranžovému 

roztoku byl přilit nasycený roztok hydrogenuhličitanu sodného (40 ml) a roztok byl extrahován 

dichlormethanem (2 × 50 ml), etherem (50 ml) a ethylacetátem (4 × 50 ml). Spojené organické fáze 

byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Odparek byl homogenizován se 

silikagelem (rozpuštěno ve směsi methanol/aceton 1:1) a přečištěn sloupcovou chromatografií 

(silikagel, eluční směs dichlormethan/methanol 10:1; 2:1; poté samotný methanol). 

Byly získány produkty 24 v podobě nažloutlého oleje (10 mg; 1 %; Rf (dichlormethan/methanol 

40/1 = 0,6), 25 v podobě bílého prášku (135 mg; 9 %, Rf (dichlormethan/methanol 40/1 = 0,2) a 26 
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v podobě  naoranžovělého prášku (483 mg, 36 %, Rf  (dichlormethan/methanol 40/1) = 0,05). 

 

24: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.63 (s, 1H), 7.51 (s, 2H), 4.48 (s, 2H). 

MS (EI): pro C9H6Br2O vypočteno 287,88, nalezeno m/z = 288, 290, 292 (1:2:1)  

Data jsou v souladu s literaturou.
147

 

 

25: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.53 (d, J = 1.4 Hz, 2H), 7.41 (t, J = 1.4 Hz, 1H), 4.49 (s, 4H). 

MS (EI): pro C12H9BrO2 vypočteno 263,98, nalezeno m/z = 264, 266 (1:1) 

Data jsou v souladu s literaturou.
147

 

 

26: 

 
1
H NMR (300 MHz, aceton) δ 7.38 (s, 1H), 4.41 (s, 3H); 

13
C NMR (75 MHz, aceton) δ 133.6, 124.1, 90.6, 81.9, 50.0. 

HRMS: pro C15H12O3([M+H]
+
) vypočteno 241,0865 nalezeno 241,0761. 

IČ (DRIFT, KBr): 3237, 2929, 2905, 2863, 2696, 2651, 2445, 2232, 2020, 1583, 1461, 1440, 1419, 

1350, 1230, 1198, 1060, 1021, 985, 875, 677, 668, 603, 576, 474 cm
–1

. 

t.t.= 147,5 °C 

 

(4-Bromopyridin-2,6-diyl)dimethanol (34) 

 

 Suspenze 33 (1,37 g, 5 mmol) v absolutním ethanolu (60 ml) pod Ar byla ochlazena na 0 °C 

a byl přidán tetrahydridoboritan sodný (1,17 g; 30 mmol) ve dvou dávkách, kdy reakční směs ihned 

po přidání zoranžověla a postupně bledla (cca 15 min). Reakční směs byla míchána 1 hod při 0 °C a 

poté pomalu zahřáta a míchána další hodinu při l.t. Následně byla refluxována 20 hod, poté byl 

přilit aceton (40 ml) a směs byla refluxována další 1 hod. Po odpaření rozpouštědel na RVO, byl 

přidán nas. roztok uhličitanu sodného (14 ml) a za refluxu byla přidávána voda (25 ml), dokud se 
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vše nerozpustilo. Poté byla směs refluxována 1 hod. a voda byla odpařena na RVO a odparek byl 

rekrystalizován z vody. Po ochlazení na l.t. začala látka krystalizovat a byla tak ponechána přes noc. 

Poté byla zfiltrována přes fritu (S3). Po dosušení na olejové pumpě byl získán produkt 34 v podobě 

bílého prášku (635 mg; 58 %). 

1
H NMR (300 MHz, dmso) δ 7.50 (s, 2H), 5.51 (t, J = 5.9 Hz, 2H), 4.50 (d, J = 5.9 Hz, 4H). 

MS (ESI+): pro C7H8BrNO2 vypočteno 216,97, nalezeno m/z = 217,5 a 219,5; 239,5 a 241,5 

(M + Na). 

Data jsou v souladu s literaturou.
127

 

 

4-Bromo-2,6-bis-[2-(tetrahydro-pyran-2-yloxy)-ethoxymethyl]-pyridin (32) 

 

 Hydrid sodný (48 mg; 1 mmol; opláchnutý v hexanu od oleje a sušený na olejové pumpě) 

byl převrstven DMF (0,7 ml) a suspenze byla míchána 10 min pod Ar. Po ochlazení na 0 °C byl 

přikapán roztok 34 (109 mg; 0,5 mmol) v DMF (0,7 ml) a reakční směs byla míchána při této 

teplotě 10 min. a poté byla ohřáta a míchána 2 hod při l.t. Reakční směs byla ochlazena na 0 °C, byl 

přikapán roztok 12 (300 mg; 1 mmol) a směs byla míchána při této teplotě 10 min a  následně 2 dny 

při l.t. kdy se ve směsi nejprve vysrážela bílá sraženina, která se postupně rozpustila v oranžový 

roztok. DMF bylo odpařeno s toluenem na RVO. K odparku, dosušenému na olejové pumpě, byla 

přidána voda (3 ml) a bílá sraženina byla extrahována dichlormethanem (5 × 3 ml). Spojené 

organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Naoranžovělý 

olejovitý odparek byl přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, hexan:ethylacetát 1:1; 

Rf  = 0,45). Byl získán produkt 32 ve formě nažloutlého oleje (100 mg; 42 %). 

1
H NMR (600 MHz, CD2Cl2) δ 7.51 (s, 2H), 4.55 – 4.53 (m, 2H), 4.53 (s, 4H), 3.83 – 3.74 (m, 4H), 

3.66–3.63 (m, 4H), 3.56–3.51 (m, 2H), 3.42–3.37 (m, 2H), 1.80–1.73 (m, 2H), 1.66–1.60 (m, 2H), 

1.54–1.40 (m, 10H; +signál vody-překryv). 

13
C NMR (151 MHz, CD2Cl2) δ 159.9, 134.1, 122.8, 98.9, 73.2, 70.5, 66.5, 62.0, 30.6, 25.5, 19.5. 

HRMS: pro C21H33BrNO6([M+H]
+
) vypočteno 474,1491 nalezeno 474,1487 a 476,1471. 

IČ (DRIFT, KBr, aceton): 3363, 3078, 2944, 2869, 1736, 1628, 1577, 1455, 1404, 1383, 1347, 

1296, 1245, 1213, 1126, 1075, 1036, 1021, 985, 869, 830, 809, 737,671, 653, 528 cm
–1

. 
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2-Hydroxyethyl 4-methylbenzensulfonát (35) 

 

 Za prudkého míchání byl přisypán tosylchlorid (10 g; 52,5 mmol) k ethylenglykolu (250 ml; 

3,23 mol) a za l.t. byla směs míchána 30 min. Poté byl během 5 min. přikapán triethylamin (7,25 ml; 

52 mmol) a reakční směs byla míchána 1 hod. Průběh reakce byl monitorován pomocí TLC 

(silikagel; hexan/ethylacetát 1:1; Rf = 0,36; detekce: UV lampa a KMnO4). Reakční směs byla 

nalita do dělící nálevky s chloroformem (400 ml) a vodou (400 ml), energicky protřepána a fáze 

byly rozděleny. Vodná fáze byla extrahována chloroformem (200 ml). Spojené organické fáze byly 

promyty vodou (60 ml) a sušeny síranem hořečnatým. Po zfiltrování a odpaření na RVO a dosušení 

na olejové pumpě byl získán produkt 35 v podobě bezbarvého oleje (11,071 g; 98%; dle NMR 

obsahuje cca 3-4 % ditosylátu). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.84 – 7.78 (dm, J = 8.4 Hz, 2H), 7.39 – 7.33 (dm, J = 8.4 Hz, 2H), 

4.17 – 4.11 (m, 2H), 3.85 – 3.78 (m, 2H), 2.45 (s, 3H). 

MS (ESI+) pro C9H12O4S vypočteno 216,05, nalezeno m/z = = 238,9 (M + Na) a 392,9 (ditosylát 

M + Na) 

Data jsou v souladu s literaturou.
130

 

 

(Methylenbis(oxy))bis(ethan-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulfonát) (36) 

 

 K roztoku 35 (0,43 g 2 mmol) v chloroformu (10 ml) byl za prudkého míchání přidán 

formaldehyd dimethylacetal (1,77 ml; 20 mmol) a poté v jedné dávce oxid fosforečný (2,84 g; 

20 mmol) při l.t. po 10 až 15 min (dle TLC; silikagel, hexan/ethylacetát 1:1), kdy se oxid fosforečný 

nalepil na stěnu baňky, byla reakční směs zfiltrována přes vatu a odpařena na RVO. Během 

odpařování nažloutlý olej zčernal. Odparek byl rozpuštěn v chloroformu, adsorbován na silikagel a 

přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, hexan/ethylacetát 2:1; Rf = 0,25). Byl získán 

produkt 36 v podobě bílého krystalického prášku (81 mg; 18 %). 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.79 (d, J = 8.4 Hz, 4H), 7.36 (s, J = 8.4 Hz, 4H), 4.57 (s, 2H), 4.15 

–4.12 (m, 4H), 3.70 – 3.65 (m, 4H), 2.45 (s, 6H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 146.9, 135.0, 131.9, 130.0, 97.3, 71.0, 67.3, 23.7. 

HRMS: pro C19H24NaO8S2([M+Na]
+
) vypočteno 467,0810 nalezeno 467,0805. 

IČ (DRIFT, KBr): 3060, 3034, 2986, 2950, 2938, 2920, 2896, 2872, 1592. 1494, 1479, 1446, 1401, 
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1374, 1359, 1338, 1308, 1293, 1275, 1239, 1192, 1183, 1138, 1126, 1111, 1099, 1063, 1027, 928, 

821, 785, 662, 591, 549 cm
–1

. 

t.t. = 60,10 °C 

 

2-(Methoxymethoxy)ethyl 4-methylbenzensulfonát (37) 

  

  K roztoku 35 (6 g; 27,7 mmol) v chloroformu (150 ml) byl za prudkého míchání přidáno 

formaldehyd dimethylacetal (12,5 ml; 138,5 mmol) a poté v jedné dávce oxid fosforečný (12,5 g; 

88.1 mmol) při l.t. Po 10 až 15 min. (dle TLC; silikagel, hexan/ethylacetát 1:1), kdy se oxid 

fosforečný nalepil na stěnu baňky, byla reakční směs zfiltrována přes sloupec bazické aluminy, ten 

byl dále promyt chloroformem (100 ml). Chloroform byl odpařen na RVO a odparek byl dosušen na 

olejové pumpě.  Byl získán produkt 37 v podobě nažloutlého oleje (7,1 g; 96 %). 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.82 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.36 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 4.58 (s, 2H), 4.25 

– 4.16 (m, 2H), 3.76 – 3.68 (m, 2H), 3.32 (s, 3H), 2.46 (s, 3H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 146.8, 135.1, 131.8, 130.0, 98.5, 71.2, 67.1, 57.3, 23.6. 

HRMS: pro C11H16NaO5S([M+Na]
+
) vypočteno 283,0616 nalezeno 283,0615. 

IČ (DRIFT, KBr, aceton): 3093, 3066, 3049, 3028, 2986, 2950, 2890, 2827, 1598, 1497, 1449, 

1401, 1371, 1356, 1308, 1293, 1245, 1213, 1195, 1180, 1153, 1123, 1099, 1060, 1012, 925, 821, 

779, 665, 582, 558 cm
–1

. 

 

2,6-Bis((2-(methoxymethoxy)ethoxy)methyl)pyridin (38) 

 

Postup 1: 

 K roztoku 16 (23 mg; 0,1 mmol) v dioxanu (1 ml) byl za l.t. pod Ar přikapán 

N,N-diiozopropylethylamin (Hünigova báze) (70 μl; 0,4 mmol) a následně 

(chloromethyl)methylether (40 μl; 0,5 mmol). Reakční směs byla míchána 30 min za l.t. a poté 

zahřáta na 90 °C (lázeň) a míchána 2 hod při této teplotě. Po ochlazení na l.t. byl přikapán nas. 

roztok uhličitanu sodného (2 ml). Oranžový roztok byl extrahován dichlormethanem (3 × 2 ml). 

Spojené organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Byl 

získán surový produkt (čisté NMR) 38 v podobě oranžového oleje (24 mg). 
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Postup 2: 

 Navážka t-BuOK/t-BuOH (1:1; 559 mg; 3 mmol) byla převrstvena směsí t-butanol/dioxan 

(1:1; 2 ml) a poté byl přikapán roztok 14 (70 mg; 0,5 mmol) ve směsi t-butanol/dioxan (1:1; 4 ml) 

při l.t. pod Ar. Reakční směs byla zahřáta na 50 °C a míchána 2 hod, poté byl přikapán roztok 37 

(390 mg,1,5 mmol) ve směsi t-butanol/dioxan (1:1; 1,5 ml) při 50 °C a míchána při této teplotě 

2 dny. Reakce byla monitorována pomocí TLC (silikagel, chloroform/methanol 9:1 (Rf = 0,78), 

detekce: UV, KMnO4, 4-(4-nitrobenzyl)pyridin v EtOH). Reakční směs byla odpařena dosucha na 

RVO, odparek byl rozpuštěn ve vodě (10 ml) a extrahován dichlormethanem (3 × 10 ml). Spojené 

organické fáze byly sušeny síranem sodným, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Žlutý olejovitý 

odparek byl přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, hexan:ethylacetát 1:1(Rf = 0,25) a 1:2 

(Rf = 0,52)). Byl získán produkt 38 v podobě nažloutlého oleje (80 mg; 51 %). 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.76 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.43 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 4.73 (s, 4H), 4.67 

(s, 4H), 3.75 (s, 8H), 3.37 (s, 6H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 157.5, 138.0, 120.2, 96.6, 73.4, 70.3, 66.7 , 55.2. 

HRMS: pro C15H26NO6([M+H]
+
) vypočteno 316,1760 nalezeno 316,1762. 

IČ (DRIFT, KBr, aceton): 2986, 2932, 2887, 2821, 2776, 1598, 1577, 1458, 1404, 1350, 1287, 

1245, 1216, 1156, 1138, 1117, 1042, 991, 914, 851, 791 cm
–1

. 

 

(4-Bromopyridin-2,6-diyl)bis(methylen) bis(4-methylbenzensulfonát) (39) 

 

Postup A: 

 K diolu 34 (218 mg; 1 mmol) byla přilita směs dichlormethanu (12 ml) a roztoku hydroxidu 

draselného (40%; 12 ml). Směs byla za prudkého míchání ochlazena na 0 °C a míchána 15 min. 

Poté byl přisypán tosylchlorid (400 mg; 2,1 mmol) a RS byla míchána 1 hod při 0 °C a 2 hod za l.t.  

Průběh reakce byl monitorován pomocí TLC (silikagel, hexan/ethylacetát 1:2, detekce: UV, 

4-(4-nitrobenzyl)pyridin pro produkt, KMnO4 nebo (NH4)2Ce(MO4)3  pro výchozí diol). Směs byla 

nalita do dělící nálevky s vodou (10 ml) a dichlormethanem (10 ml). Fáze byly odděleny a vodná 

fáze extrahována dichlormethanem (3 × 10 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem 

hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Po dosušení na olejové pumpě byl získán produkt 39 

ve formě bílého prášku. 
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Postup B: 

 Diester 33 (2,20 g; 8 mmol) byl suspendován v absolutním ethanolu (20 ml) a směs byla 

míchána 15 min. Poté byl v pěti malých dávkách přidán tetrahydridoboritan sodný (0,56 g; 15 mmol) 

během 30 min pod Ar při –5 °C, vždy po vyblednutí oranžové barvy vzniklé po přidaní.. Po přidání 

poslední dávky byl nažloutlý roztok míchán ještě 15 min při –5 °C, poté byla odebrána chladící 

lázeň a směs pomalu zahřáta na l.t. a míchána 2 hod. Následně byla bílá směs refluxována 5 min. Po 

ochlazení byla směs odpařena na RVO a dosušena na olejové pumpě. 

 Bílý odparek (4,80 g) byl rozptýlen ve vychlazené směsi dichlormethanu (40 ml) a roztoku 

hydroxidu draselného (18 g) ve vodě (22 ml) a bílá směs byla prudce třepána 5 min. Poté byla směs 

prudce míchána 45 min za l.t. Směs byla nalita do dělící nálevky s vodou (80 ml) a 

dichlormethanem (80 ml). Fáze byly odděleny a vodná fáze extrahována dichlormethanem 

(2 × 80 ml). Spojené organické fáze byly promyty solankou (80 ml), sušeny síranem sodným, 

zfiltrovány a odpařeny na RVO. Olejovitý odparek obsahující zbytky tosylchloridu byl přečištěn 

rekrystalizací - odparek byl rozpuštěn v dichlormethanu (10 ml) a k roztoku byl za varu přikapáván 

hexan (35 ml) dokud směs zprudka neztuhla. Směs byla odsáta přes fritu (S4) a vymačkána víčkem. 

Po dosušení byl získán produkt 39 ve formě bílých vloček (3,485 g; 82 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.83 – 7.77 (dm, J = 8.4 Hz, 4H), 7.44 (s, 2H), 7.34 (dm, J = 8.4 Hz, 

4H), 5.02 (s, 4H), 2.45 (s, 6H). 

MS (ESI+) pro C21H20BrNO6S2 vypočteno 526,43, nalezeno m/z = 548,3 a 550,2 (M + Na). 

Data jsou v souladu s literaturou.
138

 

 

2,2'-(((4-Bromopyridin-2,6-diyl)bis(methylen))bis(oxy))bis(ethan-1-ol) (40) 

 

 Hydrid sodný (60% disp. v oleji; 100 mg; 2,51 mmol) byl překryt čerstvě nadestilovaným 

ethylenglykolem (12 ml) a směs byla míchána 15 min při l.t. a poté 30 min. při 60 °C. Směs byla 

ochlazena na 0 °C a byl přikapán roztok 39 (440 mg; 0,84 mmol) v THF (1,5 ml). Tvořila se bílá 

suspenze. Reakční směs byla míchána 16 hod. pod Ar, avšak dle TLC reakce neprobíhala (silikagel, 

hexan/ethylacetát 1:2 (Rf = 0,11); chloroform/methanol 9:1 (Rf = 0,37), detekce: UV, KMnO4). 

Směs byla zahřáta na 50 °C a míchána 3,5 hod. při této teplotě. Suspenze se pomalu rozpustila. 
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Nažloutlý roztok byl nalit do dělící nálevky s ledovým roztokem solanky (15 ml) a ethylacetátem 

(20 ml). Fáze byly odděleny a vodná/glykolová fáze byla extrahována ethylacetátem (10 × 10 ml). 

Spojené organické fáze byly sušeny síranem hořečnatým, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Žlutý 

olejovitý odparek (1,46 g) byl zbaven glykolu filtrací přes sloupec aktivní bazické aluminy (eluent 

chloroform/methanol 9:1). Zbylý olej (384 mg) byl přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, 

chloroform/methanol 9:1 (Rf = 0,37). Po vysušení a dání do mrazáku, byl získán produkt 40 ve 

formě bílých krystalků (170mg; 66 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.46 (s, 2H), 4.71 (s, 4H), 3.83 – 4.79 (m, 4H), 3.78 – 3.73 (m, 4H). 

MS (ESI+): pro C11H16BrNO4 vypočteno 306,16, nalezeno m/z = 306,1 a 308,1; 328,1 a 330,0 

(M + Na). 

Data jsou v souladu s literaturou.
136

 

 

4-Bromo-2,6-bis((2-(methoxymethoxy)ethoxy)methyl)pyridin (41) 

 

 K roztoku VN.C034 (620 mg; 2,03 mmol) v dioxanu (20 ml) byl za l.t. pod Ar přikapán 

N,N-diisopropylethylamin (Hünigova báze), (1,41 ml; 8,1 mmol) a následně po 5 min. 

(chloromethyl)methylether (922 μl; 12.15 mmol). Reakční směs byla míchána 30 min za l.t. a poté 

pod zpětným chladičem zahřáta na 90 °C (lázeň). Reakční směs byla míchána při této teplotě 3 hod. 

Průběh reakce byl monitorován pomocí TLC (silikagel, chloroform/MeOH 9:1 (Rf = 0,83) a 

hexan/ethylacetát 1:1 (Rf = 0,21)). Po ochlazení na l.t. byl přikapán nas. roztok hydrogenuhličitanu 

sodného (20 ml) na pH = 8. Oranžový roztok s jemnou sraženinou byl extrahován dichlormethanem 

(3 × 30 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem sodným, zfiltrovány a odpařeny na RVO. 

Odparek byl následně přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel, hexan/ethylacetát 1:1) Byl 

získán produkt 41 v podobě slabě nažloutlého oleje (632 mg; 79 %). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.60 (s, 2H), 4.69 (s, 4H), 4.67 (s, 4H), 3.76 (s, 8H), 3.39 (s, 6H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 159.0, 135.2 (bs), 123.3, 96.6, 72.8 (bs), 70.5, 66.7, 55.3. 

HRMS: pro C15H25BrO6([M+H]
+
) vypočteno 394,0865 nalezeno 394,0862 a 396,0841. 

IČ (DRIFT, KBr, aceton): 3081, 2992, 2926, 2878, 2821, 2776, 1565, 1455, 1401, 1350, 1269, 

1242, 1216, 1159, 1138, 1108, 1039, 919, 863, 830, 659, 528 cm
–1

. 
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Dimethyl 4-(tributylstannyl)pyridin-2,6-dikarboxylát (42) 

 

 Do vyžíhané baňky byl připraven roztok přesublimovaného 33 (548 mg; 2 mmol) v toluenu 

(12 ml) a byl přidán Pd(PPh3)2Cl2 (16 mg; 0,02 mmol) a směs byla dána pod Ar (3 cykly 

argon/vakuum). K reakční směsi byl přikapán (SnBu3)2 (1,5 ml; 3 mmol) a žlutá reakční směs byla 

refluxována 3 hod. Černá směs byla nanesena na kolonu a chromatograficky přečištěna (silikagel, 

hexan, poté hexan/ethylacetát 4:1 (Rf = 0,29)). Byl získán produkt 42 ve formě bílých krystalků 

(627 mg; 65 %). 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 8.38 (s, 2H), 4.02 (s, 6H), 1.56 – 1.50 (m, 6H), 1.33 (dd, J = 14.8, 

7.4 Hz, 6H), 1.20 – 1.14 (m, 6H), 0.89 (t, J = 7.3 Hz, 9H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 165.9, 157.7, 146.0, 135.8, 53.1, 28.9, 27.2, 13.6, 9.9. 

MS (ESI+) pro C21H35NO4Sn vypočteno 485,16, nalezeno m/z = 482,3 až 488,3 a 504,2 až 510,2 

(M + Na) 

IČ (DRIFT, KBr): 2950, 2920, 2869, 2848, 1739, 1715, 1565, 1464, 1440, 1236, 1254, 1195, 1165, 

1138, 1120, 1075, 997, 958, 902, 878, 821, 779, 731, 707, 662, 600, 489 cm
–1

. 

t.t. = 42,5 - 43,1 ° C 
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Dimethyl 2',6'-bis((2-(methoxymethoxy)ethoxy)methyl)-[4,4'-bipyridin]-2,6-dikarboxylát (43) 

 

 Směs 41 (266 mg; 0,57 mmol), 42 (196 mg; 0,5 mmol) a PdPPh3)2Cl2 (35 mg; 0,05 mmol) v 

toluenu (10 ml) byla dána pod Ar (3 cykly argon/vakuum) a refluxována 1 hod. Po ochlazení na l.t. 

byla černá směs nanesena na kolonu a přečištěna gradientovou chromatografií (silikagel 25 g; eluce: 

hexan/ethylacetát 1:0; 1:1; 1:2; 0:1 a následně methanol). Byl získán produkt 43 ve formě bílého 

prášku.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ 8.56 (s, 2H), 7.84 (s, 2H), 4.83 (s, 4H), 4.65 (s, 4H), 4.01 (s, 6H), 

3.79 – 3.76 (m, 4H), 3.75 – 3.73 (m, 4H), 3.32 (s, 6H). 

13
C NMR (151 MHz, CDCl3): δ 164.81, 149.39, 134.70, 132.08, 128.56, 125.74, 118.14, 96.57, 

70.78, 66.64, 55.26, 53.48. 

IČ (DRIFT, KBr): 3419, 3081, 2996, 2944, 2926, 2878, 2854, 2833, 2803, 1727, 1592, 1568, 1559, 

1550, 1437, 1377, 1350, 1335, 1299, 1284, 1272, 1251, 1216, 1153, 1135, 1111, 1051, 1015, 997, 

914, 887, 845, 785, 737, 713, 695, 623, 504 cm
–1

. 

HRMS: pro C24H33N2O10([M+H]+) vypočteno 509,2135 nalezeno 509,2141. 

t.t. = 70,20 °C 

 

1,1'-(Pyridin-2,6-diyl)bis(2,2,2-trifluorethan-1,1-diol) (44) 

 

 Směs 13 (1 g; 5,12 mmol); vyžíhaného fluoridu cesného (0,95 g; 6,25 mmol), molekulových 

sít (4A; 1g) a Cu(OTf)2 (36 mg; 0,1 mol) v dichlormethanu (16 ml) a dimethoxyethanu (2 ml) byla 

dána pod Ar. Poté byl přikapán TMSCF3 (1,85 ml; 12,5 mmol) a reakční směs byla míchána při l.t. 

4 hod. Reakční směs postupně zezelenala až zešedla. Průběh reakce byl monitorován pomocí TLC 

(silikagel, hexan/ethylacetát 1:1 a dichlormethan/hexan 1:1 (2 skvrny s Rf ≈ 0,5)). Poté byl přidán 

další TMSCF3 (0,92 ml; 6,3 mmol) a reakční směs byla míchána 30 min. Poté byla zfiltrována přes 

fritu (S3) a odpařena na RVO. Byl získán bělavý, částečně nazelenalý prášek (2,36 g). MS (ESI+): 

m/z  = 480,2 (+H), 502,1 (+Na), 518,1 (+K). 
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 Bez dalšího čištění byl prášek suspendován v methanolu (20 ml) a byla přikapána kyselina 

chlorovodíková (4M, 12,3 ml). Směs se začala spontánně zahřívat a rozpouštět. Směs byla 

refluxována 1 hod. Ke směsi byla přidána voda (20 ml), žlutá směs byla zahuštěna na RVO a byla 

přidána další voda (20 ml) a znovu zahuštěna. pH bylo upraveno pomocí nas. roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného na hodnotu cca 8. Zelenomodrý roztok byl extrahován ethylacetátem 

(2 × 50 ml). Spojené organické fáze byly sušeny síranem sodným, zfiltrovány a odpařeny na RVO. 

Zelený odparek byl následně přečištěn sloupcovou chromatografií (silikagel; 

dichlormethan/methanol 40:1; Rf = 0,2). Byl získán žlutý prášek jako směs produktu a vázaného 

methanolu. Prášek byl rozpuštěn v acetonitrilu (5ml) a vodě (20ml) a odpařen na RVO. Byl získán 

produkt 3 ve formě bílého prášku (1,08 g; 69 %). 

1
H NMR (400 MHz, CD3CN) δ 8.11 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 7.92 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.03 (s, 4H). 

19
F NMR (376 MHz, CD3CN) δ –84.52 . 

Data jsou ve shodě se standardem. 
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