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Abstrakt
Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou bifunkčných tiomočovinových
katalyzátorov a východiskových stavebných jednotiek odvodených od sacharidu
levoglukozanu. Prvá časť práce je zameraná na prípravu 1,6:2,3-dianhydro-4-azido-4deoxy-β-D-manopyranózy. Druhá časť práce je zameraná na prípravu bifunkčného
katalyzátora.

Kľúčové slová
Asymetrická syntéza, organokatalýza, sacharidy, bifunkčné katalyzátory, tiomočovina,
morfolín.
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Abstract
This bachelor thesis deals with the synthesis of bifunctional thiourea catalysts and
corresponding building blocks derived from levoglukosane. The first part was of this
thesis is focused on the preparation 1,6:2,3-dianhydro-4-azido-4-deoxy-β-D-mannose.
The second part of the thesis is deals with the preparation od bifunctional catalyst.

Keywords
Asymmetric synthesis, organocatalysis, saccharides, bifunctional calatysts, thiourea,
morpholine.
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Zoznam skratiek
Bn

benzyl

IČ

infračervená spektroskopia

t-Bu

terc-butyl

MS

hmotnostná spektrometria

DCM

dichlórmetán

NMR

nukleárna magnetická

NMR

rezonancia
DIPAM

1,2-bis[(2-metoxyfenyl)

(fenylfosfino)]etán

Piv

pivaloyl

DMAP

4-dimetylaminopyridín

Rf

retardačný faktor

DMF

N,N-dimetylformamid

RVO

rotačná vákuová odparka

DMSO

dimetylsulfoxid

TBAI

tetrabutylamónium jodid

DRIFT

FTIR za použitia refraktancie

TBSCN

terc-butyldimetylsilylkyanid

ee

enantiomérny prebytok

TBDMS

terc-butyldimetylsilyl

ekv.

ekvivalent

TEA

trietylamín

ESI

elektrosprejová ionizácia

TES

trietylsilyl

TFAA

trifluóracetylanhydrid

THF

tetrahydrofurán

TLC

chromatografia na tenkej

(electro spray ionisation)
EtOAc
FTIR

etyl-acetát
IČ s Fourierovou

transformáciou

TLC

vrstve (thin layer chromatography)
GC

plynová chromatografia (gas

chromatography)
HRMS

hmotnostná spektrometria

s vysokým rozlíšením
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TMSCN

trimetylsilyl kyanid

TsCl

p-toluénsulfonyl chlorid

1.

Úvod

1.1 Organická syntéza
História organickej chémie siaha až do staroveku, kedy ľudoví liečitelia
získavali látky na vyliečenie členov kmeňa extrakciou z rastlín alebo zvierat.
Vychádzali pritom z vlastných skúseností a každý detail si starostlivo zaznamenávali.
Ako

liek

proti

bolesti

využívali

napríklad

vŕbovú

kôru,

z

ktorej

žutím

získali acetylsalicylovú kyselinu (Obrázok 1), hlavnú zložku aspirínu. Ich vedomosti
tvoria základný pilier dnešnej modernej farmakológie, ktorá by sa bez organickej
chémie nepresadila.1

Obrázok1: Acetylsalicylová kyselina.
Mnoho ľudí si pojem organický spája s niečím naturálnym, prírodným.
Pre chemikov slovo organický nadobúda trochu iný význam. Technicky správnejšie
je tvrdenie, že zlúčenina je organická vtedy, ak obsahuje predovšetkým atómy uhlíka
a vodíka s niektorými ďalšími prvkami, ako je napríklad kyslík, síra, dusík, fosfor
a halové prvky.2
Syntéza zahŕňa sled chemických reakcií, u ktorých z ľahko dostupných
chemických látok vznikajú nové, zložitejšie zlúčeniny. Slovo syntéza, z gréckeho
synthesis, znamená umenie „spojiť, dať dokopy“. Organická syntéza je teda sled
chemických reakcií, ktorej cieľom je produkovať konkrétne organické zlúčeniny.
Toto umenie má relatívne čerstvú minulosť. Spomedzi prvých príkladov organickej
syntézy spomeniem syntézu močoviny2,3,4 uskutočnenú Wöhlerom v roku 1828
a syntézu kyseliny octovej z roku 1845 realizovanú pod vedením Kolbeho.5

1.2

Chirálne látky
Pojem optická aktivita bol zavedený v roku 1815, kedy francúzsky fyzik

J. B. Biot odpozoroval, že niektoré chemické látky sú schopné otáčať rovinu
polarizovaného svetla o určitý stupeň doľava (-), resp. doprava (+)6. Pre verejnosť však

táto

informácia

bola

tajomstvom

až

do

polovice

19.

storočia,

kedy

L.

Pasteur usúdil, že tento jav má dočinenie s priestorovou asymetriou. Meno tohto
francúzskeho chemika, biológa a lekára sa spája s objavom enantiomérov. Už v mladom
veku ho zaujímala kryštalografia. Jeho hlavným prostriedkom pri štúdiu kryštálov bolo
rovinne polarizované svetlo. Pri prechode tohto svetla roztokom obsahujúcim kyselinu
vínnu, nájdenú v sedimentoch pri kvasení vína, sa uhol roviny svetla otáčal. Okrem
kyseliny vínnej bola v sedimentoch vína nájdená ešte jedna látka, tzv. paravínna
kyselina, ktorá sa svojím zložením podobala kyseline vínnej, jediným rozdielom bol
fakt, že neotáčala rovinu polarizovaného svetla. Frakčnou kryštalizáciou paravínnej
kyseliny prišiel na to, že obsahuje dva rôzne typy drobných kryštálikov, ktoré sú
navzájom zrkadlovými obrazmi. Pri prechode rovinne polarizovaného svetla
oddelenými kryštálmi, oba otáčali rovinu svetla, ale v inom smere. Dnes vieme, že išlo
o racemát, ktorý obsahoval pravotočivý a ľavotočivý enantiomér v pomere 1:1
(Obrázok 2).2, 7, 8

Obrázok 2: Kyselina vínna.
Enantioméry sú zrkadlové obrazy látok, ktoré majú opačnú konfiguráciu
na všetkých stereogénnych centrách. Väčšina fyzikálnych vlastností, ako teplota topenia
alebo rozpustnosť, je rovnaká. Líšia sa v znamienku optickej otáčavosti a chemická
reaktivita môže byť odlišná v chirálnom prostredí (Obrázok 3). Na druhej strane
diastereoizoméry majú odlišnú konfiguráciu na niektorých chirálnych centrách,
ale rovnakú na iných. Fyzikálne a chemické vlastnosti diastereoizomérov sú odlišné
(Obrázok 4).2

Obrázok 3: Príklad enantiomérov (R)- a (S)-erytrózy.
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Obrázok 4: Príklady diastereoizomérov (R)-erytróza a (R)-treóza.
Lord Kevin zaviedol pojem chiralita, ktorá je typická pre organické molekuly
a je podmienkou pre vyššie spomínanú optickú aktivitu. Chiralita hrá významnú rolu
v biochémií, fyziológií, farmakológií, ale aj v toxikológií. Chirálna molekula obsahuje
jeden alebo viac chirálnych atómov. Vo väčšine prípadov sa jedná o atóm uhlíka
so štyrmi rôznymi substituentmi. V roku 1874 J. H. van’t Hoff a J. A. Le Bel nezávisle
od seba navrhli tetrahedrálnu geometriu uhlíka (Obrázok 5).9

Obrázok 5: Tetrahedrálna geometria uhlíka v molekule CH4.
Základné stavebné jednotky organizmu (sacharidy, bielkoviny, nukleové
kyseliny) sú chirálne a evolúcia to zariadila tak, že sa využíva len jedna
enantiomérna forma. Napríklad aminokyseliny sa v našom tele nachádzajú väčšinou
s konfiguráciou (S) (Obrázok 6).10

Obrázok 6: Všeobecná štruktúra (S)-aminokyselín.
Antidepresívum citalopram a liek proti bolesti naproxén je možné kúpiť len ako
ich (S) enantioméry, ich (R) enantioméry sú v podstate neaktívne. V niektorých
prípadoch sú aktívne oba enantioméry, ale v inom zmysle slova. Takýmto príkladom
môže byť dipeptid aspartam (Obrázok 7). Vo svojej štruktúre obsahuje dve chirálne
centrá. (S,S) enantiomér sa vyznačuje sladkou chuťou. Využíva sa ako umelé
sladidlo, ktoré je dvestokrát sladšie ako cukor. Na druhej strane (R,R) enantiomér je bez
chuti.10,11
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Obrázok 7: Aspartam.
Vďaka chiralite zmyslových receptorov môžu mať enantioméry rôzne
senzorické vlastnosti. Napríklad enantioméry terpenoidu karvonu dokážu rozlíšiť opice
rodu Saimiri (Obrázok 8).9, 12

Obrázok 8: (S)-Karvon vonia ako rasca, (R)-karvon ako mäta pieporná.
Vo farmaceutickom priemysle použitie nesprávneho enantioméru medikamentu
môže

byť

otázkou

života

a smrti,

nakoľko

majú

rozdielny

metabolizmus,

farmakokinetiku aj toxikológiu. Pri liečbe Parkinsonovej choroby sa používa
aminokyselina (S)-dopa.13 Jej enantiomér je nielenže neaktívny, ale pre niekoho môže
byť dokonca toxický (Schéma 1). V dnešnej dobe sa preto kladie dôraz na enantiomérnu
čistotu liečiv, čo smeruje k eliminácii nežiaducich enantiomérov.9, 14

1.3 Asymetrická syntéza
Asymetrické syntéza (tiež enantioselektívna či chirálna syntéza) je typ
chemickej reakcie, pri ktorej vzniká majoritne jeden enantiomér. Asymetrický priebeh
reakcie je podmienený prítomnosťou chirálnej látky v reakčnej zmesi. Chirálnou látkou
môže byť molekula substrátu, činidla alebo katalyzátor.15
Zlom v tejto oblasti nastal v roku 1970, kedy W. Knowles spolu so svojimi
spolupracovníkmi dokázal, že ródiové komplexy obsahujúce chirálne fosfínové ligandy
(Obrázok 9) môžu katalyzovať enantioselektívnu adíciu H2 na jednu zo strán
prochirálneho centra.16
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Obrázok 9 : Ródiový komplex obsahujúci fosfínový ligand.
Tento proces bol využitý pri syntéze vyššie spomenutého lieku (S)-dopa
(Schéma 1).10,

13

Dôležitosť práce v oblasti asymetrickej syntézy dokazuje Nobelova

cena W. Knowlesa za jeho dlhodobú prácu v tomto odvetví.

Schéma 1: Chirálne katalyzovaná asymetrická hydrogenácia alkénu.
Asymetrická katalýza je veľkou výzvou pre chemikov. V súčasnosti je veľký
dopyt po organických katalyzátoroch, ktoré, ako sa ukázalo, sú účinným nástrojom
pre syntézu chirálnych zlúčenín. Rôzne chemické reakcie môžu byť katalyzované
chirálnymi kovovými komplexmi k získaniu produktov vo vysokej enantiomérnej
čistote. Optimálny ligand by mal byť nielen odolný, lacný, selektívny ale aj komerčne
dostupný (Obrázok 9).17, 18

Obrázok 9: Príklady najznámejších ligandov.
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Ďalší typ katalyzátora predstavujú enzýmy, ktoré pôsobia v živých organizmoch
a živých sústavách. Enzýmy ako proteíny sa vyznačujú vysokou katalytickou
účinnosťou a tiež vysokou selektivitou. Ich pôsobenie prebieha na základe
skutočnosti, že enzýmy už v nepatrnom množstve urýchľujú priebeh biochemických
reakcií v bunke prostredníctvom zníženia ich aktivačnej energie. Enzým v chemickej
reakcii pôsobí ako katalyzátor, zúčastňuje sa chemickej reakcie, katalyzuje ju
a po ukončení chemickej reakcie zostáva nezmenený. Do dnešného dňa bolo
objavených a charakterizovaných viac ako 3 000 enzýmov.19 V posledných rokoch bolo
zistené, že aj malé organické molekuly môžu byť vysoko selektívnymi a účinnými
katalyzátormi.

Vyššie

spomínané

katalyzátory

teda

dopĺňa

tretí

typ,

tzv.

20

organokatalyzátory, na ktoré sa v ďalšej časti bližšie zameriam.

1.4

Asymetrická organokatalýza
Aj keď sa prvá organokatalytická reakcia objavila už v roku 1860 a spája sa

s menom nemeckého chemika Justusa von Liebiga, ktorý reakciou dikyanu a vody
s acetaldehydom pripravil diamid kyseliny štavelovej,21,

22

k pokroku katalytických

metód založených na čisto organických molekulách došlo až v posledných dekádach.23
Organokatalyzátory sú malé organické molekuly, môžu byť chirálne aj achirálne
a okrem

uhlíka,

vodíka,

kyslíka

niekedy obsahujú dusík,

síru

alebo

fosfor

(Obrázok 10).10 Často sú stabilné voči kyslíku a vlhkosti, nevyžadujú nutne prácu
v špeciálnych aparatúrach pod inertnou atmosférou. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz
na elimináciu akéhokoľvek kovu z katalyzátorov. Je to výhodné z ekonomického
hľadiska a navyše je to v súlade s filozofiou „zelenej“ chémie.

Obrázok 10: Príklady organokatalyzátorov.
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Z pohľadu mechanizmu danej reakcie môže byť aktivácia substrátu kovalentná
(napr. amínmi, karbénmi) alebo nekovalentná (napr. vodíkovými väzbami). Záleží to
na interakcii medzi substrátom a katalyzátorom. Amínová katalýza predstavuje katalýzu
pomocou chirálnych primárnych alebo sekundárnych amínov. Takáto katalýza prebieha
cez enamínové a imíniové medziprodukty. Asymetrická katalýza vodíkovými väzbami
využíva vodíkové väzby k urýchleniu a usmerneniu organických reakcií. Molekuly
viažu a aktivujú substráty nekovalentnou, H-väzbou, čím môžu riadiť stereošpecifickosť
reakcie. Bezpochyby má práve tento typ katalýzy veľký potenciál a patrí mu čestné
miesto v asymetrickej katalýze.24 Jedným z prvých príkladov takejto katalýzy môže byť
reakcia

cyklopent-1,3-diénu

s

α,β-nenasýteným

ketónom

1,8-bifenyléndiolom, donorom vodíkových väzieb (Schéma 2).

katalyzovaná

25

Schéma 2: Diels-Alderova cykloadícia katalyzovaná 1,8-bifenyléndiolom.
Z hľadiska chemických vlastností môžu byť organokatalyzátorom Lewisove
bázy (LB:) a kyseliny (LA) a Brønstedove bázy (BB:) a kyseliny (BA-H) (Obrázok 11).
Lewisova báza (B:) ako katalyzátor začne katalytický cyklus nukleofilnou adíciou
na substrát (S). Komplex (B+-S-) sa podrobí reakcii a následne sa uvoľní produkt (P)
a katalyzátor (B:). Podobne aktivuje substrát (S) aj Lewisova kyselina (A). V prípade
Brønstedovej bázy alebo kyseliny je katalytický cyklus zahájený deprotonáciou
či protonáciou substrátu.26
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Obrázok 11: Organokatalytické cykly.
1.4.1 Katalyzátory s dvojitou vodíkovou väzbou
Začiatkom

roku

N,N'-dicyklohexylmočoviny

1970

V.

M.

schopnosť

Coiro

tvorby

pozoroval

u

intramolekulárnych

molekúl
dvojitých

vodíkových väzieb (Obrázok 12).27

Obrázok 12: Dvojité vodíkové väzby molekúl N,N'-dicyklohexylmočoviny.
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Prvý organokatalytický experiment, kde dvojité vodíkové väzby medzi
katalyzátorom a substrátom hrali dôležitú úlohu, bol realizovaný pod vedením
J. Hinda, ktorý

využil

katalytické

účinky

1,8-bifenyléndiolu.28

Deriváty

1,8-bifenyléndiolu sa v organokatalýze bežne nepoužívajú, nakoľko sa na rozdiel
od močovinových a tiomočovinových katalyzátorov pripravujú komplikovanejšie.

Schéma 4: Reakcia fenylglycidyl éteru s dietylamínom katalyzovaná
1,8-bifenyléndiolom.
Ďalším významným chemikom, ktorý vďaka kryštalografickým experimentom
sledoval tvorbu dvojitých vodíkových väzieb medzi vlastným derivátom močoviny
(Obrázok 13) a rôznymi substrátmi bol M. C. Etter.29 Modifikáciou Etterovej močoviny
pripravil D. P. Curran nový derivát (Obrázok 13), ktorý sa osvedčil pri allylačných
reakciách selenosulfoxidoch.30

Obrázok 13: Príklady močovinových katalyzátorov, Etterova močovina a jeho derivát.
1.4.2 Bifunkčné katalyzátory
Výhodou týchto katalyzátorov je fakt, že v jednej molekule obsahujú dve rôzne
katalytické centrá. Prítomnosť dvoch rôznych funkčných skupín umožňuje súčasnú
aktiváciu oboch reagujúcich komponentov. Dochádza tak k väčšej kontrole vzájomného
prístupu reaktantov pri tvorbe tranzitného stavu, a tým k zvýšeniu stereoselektivity
reakcie.
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1.4.2.1 Bifunkčné katalyzátory na báze tiomočoviny
Od roku 2001 si výskumné skupiny na celom svete (napr. Jacobsen, Takemoto,
Soós či Nagaswa) uvedomili potenciál tiomočovinových katalyzátorov a začali vyvíjať
rôzne bifunkčné deriváty. Tieto katalyzátory sa využívajú napríklad v enantioselektívnej
Michaelovej adícii,31 aza-Henryho32 alebo Morita-Baylis-Hillmanovej33, 34 reakcii.
Nie je tomu ešte ani 20 rokov čo E. N. Jacobsen použil chirálny
tiomočovinový derivát ako katalyzátor v reakcii kyanovodíka s imínom, dnes známej
ako enantioselektívna Streckerova reakcia.35

Schéma 5: Streckerova syntéza katalyzovaná tiomočovinovým derivátom.
Ďalej

by

som

chcela

spomenúť

Takemotov

bifunkčný

tiomočovinový

derivát, ktorý katalyzuje reakciu nitroalkánov s imínmi za vzniku β-nitroamínu.36

Schéma 6: Aza-Henryho reakcia s Takemotovým bifunkčným katalyzátorom.
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Močovinové, resp. tiomočovinové katalyzátory sú známe ako molekuly schopné
tvoriť dvojitú vodíkovú väzbu so substrátom, a tým ho aktivovať. Jednou z hlavných
výhod použitia tiomočovinových katalyzátorov je ich ľahká a lacná príprava.
Tiomočovinové deriváty majú na rozdiel od močovinových kyslejší charakter
(Obrázok 14). Prítomnosť síry, ktorá má nižšiu elektronegativitu ako kyslík, má
za následok menšiu pravdepodobnosť dimerizácie práve u tiomočoviny. V neposlednej
rade sú tiomočovinové deriváty rozpustnejšie v organických rozpúšťadlách.37 Vďaka
týmto výhodám sa viac používajú tiomočovinové katalyzátory.

Obrázok 14: Porovnanie kyslosti močovinových a tiomočovinových katalyzátorov
v DMSO.
1.4.2.2 Bifunkčné katalyzátory so sacharidovou jednotkou
Sacharidy sú najrozšírenejšie látky prírody, nachádzajú sa vo všetkých živých
organizmoch.

Patria

do

skupiny

opticky

aktívnych

polyhydroxyderivátov

karbonylových zlúčenín. Tieto organické zlúčeniny obsahujú uhlík, vodík, kyslík a ich
deriváty môžu obsahovať napríklad fosfor, síru alebo dusík. Sacharidy môžeme rozdeliť
do dvoch hlavných skupín na jednoduché a zložené sacharidy. Monosacharidy ako
najjednoduchšie sacharidy nie je možné hydrolyticky štiepiť na menšie cukry. Podľa
typu karbonylovej skupiny ich môžeme ďalej rozdeliť na aldózy a ketózy, a podľa počtu
atómov uhlíka v molekule medzi základné monosacharidy patria triózy, tetrózy, pentózy
a hexózy. Medzi zložené sacharidy patria oligosacharidy a polysacharidy. Obe tieto
skupiny je možné kyslou hydrolýzou rozštiepiť na jednoduchšie monosacharidy.
Oligosacharidy sú zložené z dvoch až desiatich monosachadridov, ktoré sú vzájomne
spojené glykozidovými väzbami. Polysacharidy sú zložené z viac ako desiatich
rovnakých alebo rôznych monosacharidov. Na rozdiel od mono- a oligosacharidov sú
polysacharidy väčšinou bez chuti a vo vode sú rozpustné obmedzene (škrob) alebo sa
nerozpúšťajú vôbec (celulóza). Sú hlavným zdrojom energie, stavebným materiálom
všetkých rastlinných buniek a tkanív, sú súčasťou nukleových kyselín, hormónov
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a koenzýmov.

Okrem

toho

sú

významnými

surovinami

v chemickom, potravinárskom, biotechnologickom ako aj v textilnom priemysle. Stále
vzrastá ich uplatnenie ako medziproduktov v organickej chémií. Ich výhodou je
prítomnosť sacharidovej jednotky, obsahujúcej chirálne centrá, čím uľahčujú syntézu
zložitejších chirálnych molekúl.2, 38
Aj keď sú monosacharidy konformačne stále, lacné, dostupné a multifunkčné,
v organokatalýze sa začali objavovať až prednedávnom. Bifunkčné katalyzátory
so sacharidovou jednotkou je možné využiť v rôznych reakciách. Doterajšie úspechy
v organokatalýze s katalyzátormi na báze sacharidovej jednotky budú nepochybne
predmetom ďalšieho vývoja.
D-glukozamín

ako lacný a ľahko dostupný sacharid sa osvedčil na syntézu

enantiomérne čistého bifunkčného katalyzátora. Jeho štruktúrnou modifikáciou bol
v roku 2007 pripravený močovinový derivát, ktorý je účinným katalyzátorom
v asymetrickej Streckerovej reakcii (Schéma 7).39

Schéma 7: Streckerova syntéza katalyzovaná močovinovým derivátom obsahujúcim
sacharidovú jednotku.
V roku 2011 sa objavil iný typ bifunkčného katalyzátora na báze
D-glukozamínu.

Cieľom

katalyzátora, ktorý

vo

bolo

vyvinúť

svojom skelete

derivát

odvodený

obsahuje

terciárny

od

Takemotovho

amín

v blízkosti

tiomočovinovej skupiny. Tento enantiomérne čistý bifunkčný katalyzátor bol použitý
na asymetrickú adíciu dietyl malonátu na N-Boc imíny (Schéma 8).40
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Schéma 8: Adícia katalyzovaná tiomočovinovým derivátom obsahujúcim sacharidovú
jednotku.
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Ciele práce

2.

Úvod tejto práce (kap.1.4.2.1) bol okrem iného venovaný aj využitiu bifunkčných
katalyzátorov na báze tiomočoviny, ktoré vo svojom skelete mali obsiahnutú
sacharidovú jednotku. Doposiaľ však neboli pripravené katalyzátory obsahujúce
1,6-anhydro-glukózovú jednotku. Z toho dôvodu bolo cieľom tejto práce pripraviť
bifunkčný tiomočovinový katalyzátor obsahujúci práve vyššie spomínaný sacharidový
skelet. Tento všeobecný cieľ zahŕňal niekoľko čiastkových krokov:
•

1.

Optimalizácia

prípravy

1,6:2,3-dianhydro-4-azido-4-deoxy-β-D-

manopyranózy (5), stavebnej jednotky vhodnej na prípravu bifunkčných
katalyzátorov.
•

2.

Nájdenie optimálnych podmienok redukcie azidovej skupiny u derivátov

obsahujúcich benzyléterovú skupinu.
•

3.

Príprava bifunkčného tiomočovinového katalyzátora obsahujúceho

terciány amín 21.
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3. Výsledky a diskusie
Na

obrázku

21, kde základnou

15

je

stavebnou

znázornená
jednotkou

štruktúra
je

navrhnutého

sacharidová

katalyzátora

jednotka

odvodená

od levoglukozanu, ktorý predstavuje lacný a ľahko dostupný monosacharid.38
Zároveň je v polohe C-2 prítomný terciárny amín tvorený morfolínovým skeletom.
Morfolín síce nebol doposiaľ využitý pre syntézu bifunkčných katalyzátorov, avšak ako
terciárny amín predstavuje bázickú časť bifunkčného katalyzátora. V polohe C-4
sa nachádza tiomočovinová skupina, ktorá predstavuje kyslú časť katalyzátora a navyše
je kyslosť tejto skupiny navýšená prítomnosťou 3,5-bis(trifluórmetyl)fenylového
skeletu. Substitúcia hydroxylovej skupiny na C-3 slúži na jednej strane k ochráneniu
a na druhej strane ako stérická zábrana. Na prípravu katalyzátora 21 bola navrhnutá
syntéza vychádzajúca z aminoderivátu 19 a izotiokyanátu 20 (Schéma 9).

Obrázok 15: Štruktúra navrhnutého organokatalyzátora 21.

Schéma 9: Navrhnutá syntéza bifunkčného organokatalyzátora 21.
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Príprava benzylovaného aminoderivátu s morfolínovým skeletom viazaným
na C-2

uhlíku

19

odvodeného

od

levoglukozanu

1

pozostávala

z tozylácie, epoxidického uzatvárania, azidácie na C-4, epoxidického uzatvárania
v polohe 2, 3. Následným nukleofilným otváraním pomocou morfolínu, benzylácie
voľnej hydroxylovej skupiny a katalytickej hydrogenácie azidu bol pripravený
požadovaný aminoderivát 19 (Schéma 10).

Schéma 10: Všeobecný postup prípravy aminoderivátu 19.
Ďalšia časť je venovaná príprave a optimalizácii prípravy východiskových látok
pre syntézu aminoderivátu 19.
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3.1 Príprava 1,6:2,3-dianhydro-4-azido-4-deoxy-β-D-manopyranózy
(5)
Ditozylderivát 2 bol pripravený tozyláciou levoglukazanu (1) p-toluénsulfonyl
chloridom.50 Reakcia prebiehala v zmesi bezvodý pyridín a bezvodý acetón
pri laboratórnej teplote po dobu štyroch dní (Schéma 11). Reakčná zmes bola
monitorovaná na TLC, kde bol pozorovaný vznik nielen di- ale aj tritozylderivátu
(di/tritozylderivát v pomere 3:1 podľa NMR). Ani po rekryštalizácii z benzénu sa
nepodarilo úplne zbaviť tritozylderivátu, preto bol do ďalšej reakcie použitý surový
produkt 2.

Schéma 11: Príprava ditozylderivátu 2.
Surový produkt 2 bol následne prevedený na epoxid 3 pôsobením MeONa v CHCl3
(Schéma 12).50 Požadovaná látka 3 bola získaná vo výťažku 17 % z 1 (po 2 krokoch).

Schéma 12: Príprava epoxidu 3.
Následne bol epoxid 3 podrobený azidácii pôsobením NaN3 v prítomnosti
NH4Cl v zmesi EtOH/H2O zahrievaním k varu (teplota olejového kúpeľa 140 – 150 °C)
pod spätným chladičom po dobu 6 hodín.41 Reakcia prebehla s plnou konverziou
a požadovaný azid 4 bol získaný vo výťažku 89 %.
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Schéma 13: Nukleofilné otváranie epoxidu 3.
Zlúčenina 4 bola následne transformovaná na epoxid pôsobením MeONa
v CHCl3 pri -18 °C (Schéma 14). Produkt 5 bol získaný vo výťažku 71 %. Potrebný
epoxid 5 sa podarilo pripraviť z levoglukozanu 1 v multigramovom množstve. Najnižšie
výťažky sa vzťahujú na prípravu ditozylderivátu 2, ktorú sa nepodarilo optimalizovať
ani predĺžením reakčného času.

Schéma 14: Príprava epoxidu 5.

3.2

Azidácie a substitúcie hydroxylovej skupiny na C-3
V ďalšej časti bola optimalizovaná príprava diazidoderivátov a následne boli

hľadané vhodné podmienky na redukciu príslušných azidoderivátov na amíny.
Pripravený epoxid 5 bol podrobený reakcii s NaN3 podľa literatúry41 v zmesi
EtOH/H2O. Reakčná zmes bola zahrievaná k varu pod spätným chladičom po dobu
14 hodín. Produkt bol izolovaný v nízkom výťažku 27 %. Výťažok bol znížený chybou
pri extrakcii, kde pravdepodobne časť produktu ostala vo vodnej fáze vo forme
deprotonovaného diazidoderivátu.

Schéma 15: Nukleofilné otváranie epoxidu 5 azidom sodným.
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Diazidoderivát 6 bol následne pripravený aj iným spôsobom. Vychádzalo sa
z látky 3, ktorá bola priamo prevedená na diazid 6 pomocou LiN3 v zmesi DMF/toluén
za prítomnosti Al2O3 zahrievaním v mikrovlnnom reaktore. Predĺžením reakčného času
na 90 minút oproti údaju v literatúre42 bol produkt 6 získaný vo výťažku 89 %.

Schéma 16: Druhý spôsob prípravy diazidoderivátu 6.
V ďalšej etape bola pozornosť venovaná substitúcii voľnej hydroxylovej skupiny
na C-3 sacharidovom skelete. Najprv bola prevedená O-benzylácia a následne boli
uskutočnené pokusy o substitúciu objemnejšími benzylovými skupinami. O-Benzylácia
diazidoderivátu 6 bola prevedená benzylbromidom v prítomnosti NaH a TBAI podľa
postupu uvedenom v literatúre43 (Schéma 17). Reakcia prebehla s plnou konverziou
a požadovaný produkt 11 bol získaný vo výťažku 66 %.

Schéma 17: Benzylácia diazidoderivátu 6.
Benzylovaný diazidoderivát bol pripravený ešte iným spôsobom podľa postupu
z literatúry44. Substitúcia látky 6 prebiehala v prítomnosti Ba(OH)2 ∙ 8H2O a BaO
(Schéma 18). Po pridaní benzylbromidu bol produkt 11 získaný v prekvapivo nízkom
výťažku 20 % a preto bol na ochránenie hydroxylovej skupiny zvolený prvý postup.
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Schéma 18: Druhý spôsob benzylácie diazidoderivátu 6.
Ďalším derivátom použitým na substitúciu hydroxylovej skupiny bol
3,5-dibrombenzylový derivát 10, ktorý je nielen stéricky náročnejší, ale zároveň
umožňuje prípravu objemných substituentov pomocou kaplingových reakcií. Príprava
tohto derivátu vychádzala z aldehydu 8 (Schéma 19). Najprv bola prevedená redukcia
aldehydu pomocou NaBH4 na alkohol 9, ktorý bol získaný vo výťažku 97 %. Následnou
Appelovou reakciou, tj. účinkom CBr4 a PPh3 v suchom THF bol získaný požadovaný
3,5-dibrombenzylový derivát 10 vo výťažku 78 %. Reakcia pripraveného derivátu 10
s látkou 6 v prítomnosti NaH a TBAI poskytla produkt 13 vo výťažku 29 %
(Schéma 20).

Schéma 19: Redukcia alkoholu 8 a jeho následná bromácia.

Schéma 20: Benzylácia diazidoderivátu 6.
Ďalšou snahou bolo zavedenie veľmi objemného substituenta na hydroxylovú
skupinu v polohe C-3 diazidoderivátu 6. Bol prevedený pokus o zavedenie
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antracénmetylovej skupiny reakciou s 9-(chlórmetyl)antracénom (15) (Schéma 21).
Reakcia poskytovala komplexnú zmes produktov spolu s východiskovou látkou 6.
Ani po

pridaní

TBAI, ktorá

diazidoderivátu 6, a ani

sa

osvedčila

v predchádzajúcich

substitúciách

po predĺžení reakčnej doby nedošlo k úplnej konverzii

pravdepodobne z dôvodu nízkej reaktivity a objemnosti chrániacej skupiny. Jednotlivé
produkty sa nepodarilo izolovať ani po separácií stĺpcovou chromatografiou.

Schéma 21: Alkylácia diazidoderivátu 6.

3.3

Redukcie O-substituovaných diazidoderivátov
Pozornosť bola ďalej venovaná redukcii diazidoderivátov. Na modelovom

príklade bola prevedená katalytická hydrogenácia diazidoderivátu 6 s voľnou
hydroxylovou skupinou na C-3. Vo vodíkovej atmosfére za použitia katalyzátora Pd/C
(10 hmot%) v MeOH bol diamín 7 získaný vo výťažku 46 %.

Schéma 22: Katalytická hydrogenácia azidu 6.
V ďalšom kroku bol pripravený diazid 11 podrobený inému typu redukcie
a to konkrétne Staudingerovej redukcii systémom PPh3/H2O v THF podľa postupu
v literatúre45 (Schéma 23). Nízky výťažok po prevedení stĺpcovej chromatografie
bol pravdepodobne spôsobený výberom zlej mobilnej fáze, či adsorbovaním
produktu na silikagél.
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Schéma 23: Staudingerova redukcia.
Dibrombenzylovaný derivát 13 bol podrobený katalytickej hydrogenácii
vo vodíkovej atmosfére za použitia katalyzátora Pd/C (10 hmot. %) v zmesi
EtOAc/MeOH. Pri stĺpcovej chromatografii bol silikagél deaktivovaný pridaním 1 %
TEA. Požadovaný diamín 14 bol získaný vo výbornom výťažku.

Schéma 24: Katalytická hydrogenácia diazidoderivátu 15.

3.4

Príprava jednotky obsahujúcej morfolínový skelet
Do sacharidovej jednotky bol zavádzaný morfolínový skelet, ktorý predstavuje

bázickú časť katalyzátora 21. Nukleofilné otváranie epoxidu 5 morfolínom bolo
uskutočnené v prítomnosti LiClO4 ako katalyzátora podľa modifikovaného postupu
v literatúre46 (Schéma 25). Zahrievaním k varu pod spätným chladičom za použitia
0,1 ekv. LiClO4 bola dosiahnutá plná konverzia za 27 hodín. Zvýšením množstva
LiClO4 na 0,5 ekv. sa znížila reakčná doba na 3,5 hodiny. Produkt 17 bol po prečistení
stĺpcovou chromatografiou získaný vo výbornom výťažku 91 %.
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Schéma 25: Nukleofilné otváranie morfolínom.
Voľná hydroxylová skupina látky 17 bola následne substituovaná zavedením
benzylovej skupiny. Za použitia hydridu sodného a TBAI bola zlúčeniny najprv
deprotonovaná a následne s reakciou s benzylbromidom bol získaný požadovaný
produkt 18 vo výťažku 61 % (Schéma 26). Výťažok bol znížený vznikom zmesi
vedľajších produktov, ktoré neboli ďalej separované a charakterizované.

Schéma 26: Ochránenie voľnej hydroxylovej skupiny látky 17.
Katalytická hydrogenácia sa ukázala ako vhodná redukčná metóda pri príprave
jednotky 13 bez toho, aby dochádzalo k O-debenzylácii. Preto bol benzylovaný azid 18
tiež podrobený tomuto typu redukcie za katalýzy Pd/C (10 hmot.%) v zmesi
EtOAc/MeOH. Reakcia bola ukončená po 30 minútach monitorovania pomocou
TLC, z dôvodu začínajúceho vzniku ďalšieho nežiaduceho produktu. Produkt 19 bol
izolovaný v nižšom výťažku 33 %, lebo reakcia neprebehla s plnou konverziou.
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Schéma 27: Príprava aminoderivátu 19.

3.5

Príprava bifunkčného tiomočovinového katalyzátora
Syntéza bifunkčného tiomočovinového katalyzátora 21 vychádzala z reakcie

amínu 19 s 3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl izotiokyanátom 20 v suchom DCM (Schéma 28).
Týmto postupom bola dosiahnutá plná konverzia amínu 19 za 1 hodinu. Katalyzátor 21
bol izolovaný vo výťažku 66 %.

Schéma 28: Príprava bifunkčného tiomočovinového katalyzátora 21.
Cieľ tejto bakalárskej práce bol splnený. Navrhnutý bifunkčný katalyzátor bol
pripravený z východiskovej látky levoglukozanu 1 osemkrokovou syntézou. Katalytická
účinnosť pripraveného bifunkčného katalyzátora 21 zatiaľ nebola overená, ale bude
predmetom ďalšieho výskumu.
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4

Experimentálna časť

4.1

Všeobecné poznámky k experimentálnej časti
Všetky

chemikálie

boli

zakúpené z komerčných

zdrojov

(Sigma-Aldrich, AcrosOrganics a Alfa Aesar) v p.a. čistote a boli použité bez ďalšieho
prečistenia. Použité rozpúšťadla boli zakúpené v HPLC kvalite u firiem Lab-Scan
analytical sciences a Lach-Ner. Suché rozpúšťadla boli pripravené štandardným
spôsobom. Deuterované rozpúšťadla boli zakúpené u firmy Armar Chemicals
a Sigma-Aldrich.
Priebeh reakcií bol sledovaný na TLC silikagélových doštičkách Kiesegel
60F254 (20 x 20 cm) od firmy Merck. Detekcia látok bola sledovaná pod UV
žiarením (model NU – 6 KL; o vlnovej dĺžke 254 nm a 366 nm). Silikagélové doštičky
boli vyvolané rýchlym ponorením v príslušných detekčných činidlách a ich následným
zahriatím teplovzdušnou pištoľou. Ako detekčné činidlá boli použité AMC [kyselina
fosfomolybdénová (25 g), hydrát síranu ceričitého Ce(SO4)2 ∙ H2O (10 g), kyselina
sírová H2SO4 (1,2 M roztok v H2O; 1000 ml)], ninhydrín [ninhydrín (1,5 g), n-butanol
(100 ml), kyselina octová (3 ml)], NBP [4-(4-nitrobenzyl)pyridín (3 g), EtOH (100 ml)],
5% vodný roztok H2SO4 (5 ml 96% H2SO4, 91 ml H2O). V prípade NBP bolo potrebné
po zahriatí teplovzdušnou pištoľou TLC doštičky detekovať parami 25% vodného
roztoku NH3.
Produkty boli separované stĺpcovou chromatografiou, pri ktorej bol stacionárnou
fázou silikagél Kiesegel 60(63 – 200 μm; Merck 7734) a mobilnou fázou boli
rozpúšťadla prečistené destiláciou. Presné zloženie mobilných fáz sa uvádza
u jednotlivých látok.
Rozpúšťadla boli odparované na rotačnej vákuovej odparke Büchi Rotavapor
R-200. Produkty boli dosušené na olejovej vákuovej pumpe.
NMR spektra boli merané na prístrojoch VarianUNITY INOVA –300 (1H spektrá
pri 299,95 MHz,

19

F spektrá pri 282 MHz) a Bruker AVANCE III 600 (1H spektrá

pri 600,17 MHz a

13

C spektrá pri 150,91 MHz). Spektra boli referencované

na residuálny pík použitého deuterovaného rozpúšťadla. Chemické posuny δ sú
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uvádzané v ppm jednotkách, interakčné konštanty J v Hz. Chemický posun
CDCl3 pre 1H NMR spektra je δ = 7,26 ppm a pre 13C NMR spektra je δ = 77,00 ppm,
chemický posun CD3OD pre 1H NMR spektra je δ = 3,31 ppm a pre 13C NMR spektra je
δ = 49,00 ppm, chemický posun DMSO pre1H NMR spektra je δ = 2,50 ppm a pre 13C
NMR spektra je δ = 39,52 ppm.
Špecifické optické otáčavosti boli merané pri 25 °C na automatickom
polarimetri Autopol III (Rudolphresearch, Flandres, New Jersey) a ich hodnoty sú
uvádzané v jednotkách [10-1Deg ∙ cm2 ∙ g-1]. Vzorky boli merané v CHCl3, MeOH alebo
DMSO a koncentrácie c sú uvádzané v jednotkách [g/100 ml]. Teploty topenia boli
merané na aparatúre pre určenie teploty topenia s mikroskopom (Melting-point
apparatus with microscope) od firmy Ningo Biocotek Scientific Instrument Co.
Hmotnostné spektrá boli merané prístrojom Esquire 3000. Vzorky boli do stroja
zavádzané vo forme roztoku v CHCl3 alebo v MeOH. Boli použité ionizačné techniky
ESI a EI. Hmotnostná spektrometria HRMS bola meraná na prístroji LCQ Fleet. Vzorky
boli do stroja zavádzané vo forme roztoku v CHCl3 alebo v MeOH. Bola použitá
ionizačná technika ESI.
IČ spektra boli namerané prístrojom Nicolet Avatar 370 FTIR. Na meranie bola
použitá metóda difúznej refraktancie (DRIFT) v KBr tablete. V experimentálnej časti sú
vlnočty uvádzané v jednotkách [cm-1].

4.2

Pripravené látky

1,6-Anhydro-2,4-di-O-tozyl-β-D-glukopyranóza (2)
K roztoku 1,6-anhydro-β-D-glukopyranózy (1) (15,0 g; 92,5 mmol)
v zmesi bezvodý pyridín:bezvodý acetón (1:1; 100,0 ml) bol za stáleho
miešania počas 30 minút pridávaný TsCl (50,0 g; 262,3 mmol).
Po pridaní polovičného množstva TsCl sa reakčná zmes začala mierne
zahrievať, preto bola reakčná zmes ochladená na 0°C. Po pridaní celého množstva TsCl
bola reakčná zmes miešaná pri 25 °C 4 dni. Reakčná zmes bola pomocou deliaceho
lievika pomaly prikvapkaná do ľadovej vody (500 ml). Následne bola zmes miešaná
pri 25 °C 24 hodín. Vyzrážaná slaboružová pevná látka bola zfiltrovaná cez fritu (S3)
a premytá vodou (10 x 50 ml) a Et2O (10 ml). Po rekryštalizácií z benzénu a dosušením
na vysokom vákuu bolo získaných 22 g produktu vo forme bielej kryštalickej látky
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2, ktorá bola znečistená príslušným tritozylderivátom (25 % podľa NMR). Rf (2) = 0,5
(hexán/EtOAc 1:1, 5% H2SO4).

= -7,3 (c 0,55 v CHCl3). 1H NMR spektrum

odpovedá údajom v literatúre.47
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 7.83 –7.66 (m, 4H), 7.41 – 7.30 (m, 4H), 5.25

(s, 1H), 4.51 (s, 1H), 4.36 (d, J = 3.7 Hz, 1H), 4.22 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 4.05 (d, J
= 7.8 Hz, 1H), 3.70 (dd, J = 8.1, J´ = 5.7 Hz, 1H), 2.48 (s, 3H), 2.46 (s, 3H) ppm. MS
(ESI) m/z: vypočítané pre C20H22O9S2 [M+Na+] = 493,0; nájdené = 493,1.
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-tozyl-β-D-galaktopyranóza (3)
K roztoku ditozylátu 2 (11,9 g) v CHCl3 (125 ml) bol pridaný MeONa,
ktorý bol pripravený rozpustením sodíka (1,8 g; 75,0 mmol) v suchom
MeOH (45 ml). Reakčná zmes bola miešaná pri 25 °C cez noc. Po pridaní
vody (50 ml) bola reakčná zmes extrahovaná DCM (3 × 25 ml). Spojené
organické podiely boli dosušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli
rozpúšťadlá odparené na RVO. Dosušením na vysokom vákuu bolo získaných 4,8 g
(17 % z 1) ružovej pevnej látky 3. Rf (3) = 0,6 (hexán/EtOAc 1:1; 5%
H2SO4).

= +37,7 (c 0,76 v CHCl3).

1

H NMR spektrum odpovedá údajom

v literatúre.47
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ =7.89 – 7.80 (m, 2H,), 7.38 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 5.17

(s, 1H), 4.83 (t, J = 4.9 Hz, 1H), 4.40 (s, 1H), 3.95 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 3.61
(t, J = 4.4 Hz, 1H), 3.50 (dd, J = 6.6 Hz, J´ = 4.8 Hz, 1H), 3.14 (dd, J = 3.9 Hz, J´
= 1.6 Hz, 1H), 2.46 (s, 3H) ppm. MS (ESI) m/z: vypočítané pre C13H14O6S [M+Na+]
= 321,1; nájdené = 321,1.
1,6-Anhydro-4-azido-4-deoxy-2-O-tozyl-β-D-glukopyranóza (4)
Látka 3 (3,95 g; 13,2 mmol) bola čiastočne rozpustená v zmesi
EtOH/H2O (5:1, 30 ml) zahriatím pod spätným chladičom (teplota
olejového kúpeľa 100°C). K suspenzii bol pridaný NaN3 (5,27 g; 81,1
mmol) a NH4Cl (5,27 g; 98,5 mmol). Reakčná zmes bola zahrievaná
k varu (teplota olejového kúpeľa 140-150 °C) po dobu 6 hodín. Po ochladení bola zmes
zahustená na RVO takmer dosucha. Po pridaní vody (150 ml) bola reakčná zmes
extrahovaná CHCl3 (3 × 40 ml). Spojené organické podiely boli dosušené bezvodým
MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli rozpúšťadla odparené na RVO. Surový produkt bol
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rozpustený v malom množstve CHCl3 (10 ml) a prefiltrovaný cez vrstvu silikagélu. Po
odparení na RVO a dosušením na vysokom vákuu bolo získaných 3,8 g (89 %) hnedého
sirupu 4. Produkt 4 bol použitý priamo do ďalšej reakcie. Rf (4) = 0,3 (hexán/EtOAc,
= -50,5 (c 0,55 v CHCl3). 1H NMR spektrum odpovedá údajom

1:1; AMC).
v literatúre.41
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 7.89 – 7.79 (m, 2H), 7.43 – 7.33 (m, 2H), 5.37

(s, 1H), 4.57 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 4.26 (m, 1H), 4.02 (dd, J = 7.7 Hz, J´ = 0.8 Hz, 1H ),
3.94 (s, 1H), 3.73 (dd, J = 7.6 Hz, J´ = 5.2 Hz, 1H), 3.34 (dd, J = 3.9 Hz, J´ = 1.5 Hz,
1H), 2.46 (s, 3H) ppm. MS (ESI) m/z: vypočítané pre C13H15N3O6S [M+Na+] = 364,1;
nájdené = 364,1.
1,6:2,3-Dianhydro-4-azido-4-deoxy-β-D-manopyranóza (5)
K roztoku azidu 4 (1,0 g; 2,9 mmol) v CHCl3 (13 ml) ochladenom
na -18 °C bol postupne pridávaný MeONa, ktorý bol pripravený
rozpustením sodíka (0,12 g, 5,0 mmol) v suchom MeOH (4,0 ml).
Reakčná zmes bola miešaná pri 25 °C cez noc. Po pridaní vody (130 ml)
bola zmes extrahovaná CHCl3 (3 × 40 ml). Spojené organické podiely boli dosušené
bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli rozpúšťadla odparené na RVO. Surový
produkt bol rekryštalizovaný zo zmesi Et2O/hexán (3:1). Po dosušení na vysokom
vákuu bolo získaných 0,4 g (71 %) bielej kryštalickej látky 5. Rf (5) = 0,6
(hexán/EtOAc, 1:1; AMC). Teplota topenia (Tt) = 45,6 °C.

= +18,8 (c 0,64

v CHCl3). 1H NMR spektrum odpovedá údajom v literatúre.41
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 5.76 (d, J = 3.1 Hz; 1H), 4.56 – 4.60 (m, 1H),

3.83 - 3,75 (m, 2H), 3.56 – 3.48 (m, 2H), 3.29 – 3.26 (m, 1H). MS (GC/EI) m/z:
vypočítané pre C6H7N3O3 [M+H+] = 169; nájdené= 169.
1,6-Anhydro-2,4-diazido-2,4-dideoxy-β-D-glukopyranóza (6)
Postup A
Suspenzia epoxidu 5 (350 mg; 2,1 mmol) v zmesi EtOH/H2O
(5:1, 8,0 ml) bola zahriata k varu pod spätným chladičom (teplota
olejového kúpeľa 100°C). K suspenzii bol pridaný NaN3 (0,63 g; 9,7
mmol) a NH4Cl (0,58 g; 10,9 mmol). Reakčná zmes bola zahrievaná
k varu (teplota olejového kúpeľa 140-150 °C) cez noc. Po ochladení bola reakčná zmes
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zahustená na RVO takmer dosucha. Po pridaní vody (15 ml) bola reakčná zmes
extrahovaná CHCl3 (3 × 10 ml). Spojené organické podiely boli dosušené bezvodým
MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli rozpúšťadlá odparené na RVO. Stĺpcová
chromatografia odparku na stĺpci silikagélu v mobilnej fáze hexán/EtOAc (2:1) poskytla
120 mg (27 %) bezfarebného oleja 6.
Postup B
K zmesi látky 3 (1,0 g; 3,4 mmol) v DMF/toluén ( 3:1, 6,0 ml) boli
pridané azid lítny (22) (0,6 g; 12,3 mmol) a oxid hlinitý (23) (3,2 g; 31,4
mmol). Zmes bola ožarovaná mikrovlnným žiarením 90 minút pri teplote
125 °C. Po ochladení bol do reakčnej zmesi pridaný EtOAc (10 ml).
Po prefiltrovaní cez krátky stĺpec silikagélu a zahustení na RVO bol surový produkt
dosušený na vysokom vákuu. Získaných bolo 0,6 g (89 %) hnedého sirupu 6, ktorý bol
použitý bez ďalšieho prečistenia. Rf (6) = 0,5 (hexán/EtOAc, 1:4; 5% H2SO4).
= -18,2 (c 0,17 v CHCl3). 1H NMR spektrum odpovedá údajom v literatúre.42
1

H NMR (300 MHz, DMSO) δ = 5.52 (s, 1H), 4.63 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 4.11

(d, J = 7.7 Hz, 1H), 3.82 (td, J = 7.8 Hz, J´=7.0 Hz, J´´=4.1 Hz, 2H), 3.55 – 3.29
(m, 2H). MS (ESI) m/z: vypočítané pre C6H8N6O3 [M+Na+]= 235,1; nájdené = 235,0.
1,6-Anhydro-2,4-diamino-2,4-dideoxy-β-D-glukopyranóza (7)
Diazid 6 (120 mg; 0,6 mmol) bol rozpustený v MeOH (5,5 ml). Zmes
bola

3×

prepláchnutá

(10%, 12 mg)

bola

vákuom

zmes

znova

a argónom.
3×

Po

pridaní

prepláchnutá

Pd/C

vákuom

a argónom, a nakoniec vodíkom. Následne bola reakčná zmes miešaná
4 hodiny pri 25 °C pod vodíkovou atmosférou. Prefiltrovaním reakčnej zmesi cez vrstvu
kremeliny a premytím EtOAc bol získaný filtrát, ktorý bol zahustený na RVO. Surový
produkt 7 bol dosušený na vysokom vákuu. Bolo získaných 42 mg (46 %) žltej pevnej
látky 7. Rf (7) = 0,1 (MeOH, ninhydrín).

= -40,4 (c 0,50 v MeOH). 1H NMR

spektrum odpovedá údajom v literatúre.41
1

H NMR (300 MHz, CD3OD) δ= 5.32 (s, 1H), 4.43 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 4.17

(dd, J = 7.1 Hz, J´ = 1.0 Hz, 1H), 3.66 – 3.76 (m, 1H), 3.54 – 3.49 (m, 1H), 2.84 – 2.81
(m, 1H), 2.75 – 2.72 (m, 1H) ppm. MS (ESI) m/z: vypočítané pre C6H12N2O
[M+H+] = 161,2; nájdené 161,3.

- 36 -

3,5-(Dibrómfenyl)metanol (9)
K suspenzii

dibrómbenzaldehydu

v EtOH/DCM

(1:1,

7,0

ml)

(8) (204

bol

pomaly

ml,

0,8

mmol)

pridaný

NaBH4

(29 mg, 0,8 mmol) a reakčná zmes bola miešaná pri 25 °C 3 hodiny.
Po pridaní vody (10 ml) bola reakčná zmes extrahovaná EtOAc
(3 × 5,0 ml). Spojené organické podiely boli dosušené bezvodým MgSO4.
Po odfiltrovaní sušidla boli rozpúšťadlá odparené na RVO. Produkt bol dosušený
na vysokom vákuu. Bolo získaných 200 mg (97 %) bielej pevnej látky 9. Rf (9) = 0,5
(hexán/EtOAc, 1:4; AMC).1H NMR spektrum odpovedá údajom v literatúre.48
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 7.59 (t, J = 1,8 Hz;1H), 7.46 (d, J = 1,5 Hz, 2H), 4.66

(d, J = 5.5 Hz, 2H), 1.76 (t, J = 5.9 Hz; 1H) ppm. MS (GC/EI) m/z: vypočítané
pre C7H6Br2O [M]= 266; nájdené = 266.
3,5-(Dibrómbenzyl)bromid (10)
Zmes trifenylfosfínu (2,2 g; 8,3 mmol) v suchom THF (16 ml) bola
pridaná k suspenzii benzylalkoholu 9 (1,8 g; 6,7 mmol) a tetrabróm
metánu (2,7 g; 8,3 mmol) v suchom THF (10 ml). Reakčná zmes bola
miešaná pri 25 ° C 10 hodín. Potom bol pridaný MeOH (1,0 ml).
Po 30 minútach bola reakčná zmes odparená na RVO a následne bola prevedená
chromatografia na silikagéle (hexán/EtOAc 1:10). Surový produkt 10 bol dosušený na
vysokom vákuu. Bolo získaných 1,7 g (78 %) bielej pevnej látky 10. Rf (10) = 0,7
(hexán/EtOAc, 10:1; AMC). 1H NMR spektrum odpovedá údajom v literatúre.49
1

H NMR (300 MHz, CDCl3) δ = 7.60 (t, J = 1.7 Hz; 1H), 7.47 (d, J = 1.7 Hz, 2H), 4.36

(dd, J = 15.2 Hz, J´ = 2.3 Hz, 2H), 1.51 (m, 1H) ppm. MS (GC/EI) m/z: vypočítané
pre [M+H+] = 330; nájdené = 330.
1,6-Anhydro-2,4-diazido-3-O-benzyl-2,4-dideoxy-β-D-glukopyranóza (11)
Postup A
Zmes diazidu 6 (170 mg; 0,8 mmol), BaO (0,25 g; 1,6 mmol)
a Ba(OH)2 ∙ 8H2O (0,3 g; 0,9 mmol) v suchom DMF (3,0 ml) bola
miešaná pod inertnou Ar atmosférou K suspenzii bol pridaný BnBr
(0,1 ml; 0,8 mmol.) v suchom DMF (1,0 ml). Reakčná zmes bola
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miešaná 90 minút pod inertnou Ar atmosférou pri 25 °C a následne bola prefiltrovaná
cez fritu (S3). Filtrát bol zahustený na RVO. Stĺpcová chromatografia odparku na stĺpci
silikagélu v mobilnej fáze čistý DCM poskytla 50 mg (20 %) čírej kvapaliny 11.
Postup B
Diazid 6 (1,26 g; 5,9 mmol) bol suspendovaný v suchom DMF
(23,0 ml) pod Ar atmosférou. Roztok bol miešaný pri 0 °C 15 minút
a následne bol k nemu pridaný 60 % NaH (0,26 g; 6,6 mmol.)
a neskôr TBAI (1,1 g; 3,0 mmol.). Po hodine intenzívneho miešania
bol k reakčnej zmesi pridaný BnBr (0,77 ml, 6,6 mmol.). Reakčná
zmes bola miešaná pri 25 °C cez noc. Po pridaní vody (200,0 ml) bola reakčná zmes
extrahovaná DCM (3 x 20 ml). Spojené organické podiely boli dosušené bezvodým
MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli rozpúšťadla odparené na RVO. Gradientová
chromatografia odparku na stĺpci silikagélu v mobilnej fáze hexán/EtOAc (1:10 až 1:7)
poskytla 1,2 g (66 %) čírej kvapaliny 11. Rf (11) = 0,3 (hexán/EtOAc, 1:5; 5% H2SO4).
= +52.1 (c 0,60 v DMSO). 1H NMR a

13

C NMR spektrá odpovedajú údajom

v literatúre.43
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 7.31 – 7.43 (m, 5H), 5.51 (s, 1H), 4.59 – 4.71 (m, 3H),

4.13 (dd, J = 7.5 Hz, J´ = 1.0 Hz, 1H), 3.80 (dd, J = 7.5 Hz, J´ = 5.6 Hz, 1H), 3.58
(tt, J = 2.5 Hz, J´ = 1.3 Hz, 1H), 3.41 - 3.46 (m, 2H).

13

C NMR (151 MHz, CDCl3) δ

= 136.62, 128.64 (2C), 128.27, 127.84 (2C), 100.48, 76.94, 74.10, 72.85, 66.28, 60.60,
60.07

ppm.

HRMS

(ESI)

m/z:

vypočítané

pre

C13H14N6O3

[M+Na+]

= 325,10251; nájdené = 325,10196. IČ (KBr): ν = 3328, 3032, 2963, 2903, 2503, 2106,
1496, 1454, 1362, 1317, 1245, 1136, 1115, 1074, 1027, 1006, 391, 902, 868, 806, 783,
744, 698, 610, 554, 509, 482 cm-1.
1,6-Anhydro-4-O-benzyl-2,4-diamino-2,4-dideoxy-β-D-glukopyranóza (12)
Diazid 11 (48 mg, 0,16 mmol) v suchom THF (0,3 ml) bol miešaný pri
0 °C 30 minút a výmenou za olejový kúpeľ bola reakčná zmes
zahrievaná k varu pod spätným chladičom (50 °C). Po pridaní
trifenylfosfínu (111 mg; 0,4 mmol) bola reakčná zmes miešaná
cez noc. Po ochladení reakčnej zmesi na 25 °C bol pridaný MeOH
(0,5 ml) a reakčná zmes bola miešaná 4 hodiny. Rozpúšťadlá boli
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z reakčnej zmesi odparené na RVO. Po pridaný DCM (5 ml) a 10 % HCl (5 ml) bol
vodný podiel extrahovaný DCM (4 × 5,0 ml). Po zalkalizovaní vodného podielu
amoniakom (pH = 10) bol vodný podiel extrahovaný DCM (5 × 5,0 ml). Spojené
organické podiely boli dosušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla boli
rozpúšťadlá odparené na RVO. Stĺpcová chromatografia odparku na stĺpci silikagélu
v mobilnej fáze EtOAc + 1 % TEA poskytla 9,3 mg (23 %) žltého oleja
12. Rf (12) = 0,4 (MeOH/EtOAc, 1:1, ninhydrín).

= -40,4 (c 0,50 v CHCl3). 1H

NMR spektrum odpovedá údajom v literatúre.43
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 7.32 - 7.38 (m, 5H), 5.37 (s, 1H), 4.62 (d, J = 12.0 Hz,

1H), 4.54 (d, J = 12.0 Hz, 1H), 4.40 (dt, J = 5.9 Hz, J´ = 1,5 Hz, 1H), 4.25 (dd, J
= 6.9 Hz, J´ = 1.0 Hz, 1H), 3.77 (dd, J = 6.9 Hz, J´ = 5.8 Hz, 1H), 3.31 (s, 1H), 3.0
(s, 2H) ppm.

13

C NMR (151 MHz, CDCl3) δ = 138.08, 128.36 (2C), 127.65, 127.41

(2C), 103.27, 76,91, 71.72, 66.04, 65.81, 52.34, 52.01 ppm. HRMS (ESI) m/z:
vypočítané

pre C13H18N2O3

[M+Na+]

=

273,12151;

nájdené

=

273,12096.

IČ (KBr): ν = 3292, 3032, 2952, 2900, 1604, 1497, 1454, 1378, 1337, 1113, 1028, 995,
925, 889, 744, 700, 621, 542, 490, 465, 418, 405 cm-1.
1,6-Anhydro-2,4-diazido-3-O-(3,5-dibrom)benzyl-2,4-dideoxy-β-Dglukopyranóza (13)
Látka 13 bola pripravená z diazidu 6 (0,8 g; 3,8 mmol) podľa
postupu B uvedeného u látky 11. Gradientová chromatografia
odparku na stĺpci silikagélu v mobilnej fáze hexán/EtOAc (1:10
až 1:5) poskytla 0,5 g (29 %) žltého oleja 13. Rf (13) = 0,4
(hexán/EtOAc, 1:5; 5% H2SO4).
1

= -26,2 (c 1,30 v CHCl3).

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 7.74 – 7.38 (m, 3H), 5.50 (s,

1H), 4.69 (d, J = 5.7 Hz, 1H), 4.65 (s, 2H), 4.11 (dd, J = 7.6 Hz, J´ = 1.1 Hz, 1H), 3.76
(dd, J = 7.6 Hz, J´ = 5.7 Hz, 1H), 3.67 (s, 1H), 3.58 – 3.42 (m, 2H) ppm.

13

CNMR

(151 MHz, CDCl3) δ = 140.70, 133.74 (2C), 129.13, 123.09 (2C), 100.63, 78.10, 74.26,
71.33, 66.66, 61.10, 60.42 ppm. HRMS (ESI) m/z: vypočítané pre C13H12Br2N6O3
[M+Na+] = 480,92353; nájdené = 480,92298. IČ (KBr): ν = 3073, 2959, 2901, 2103,
1588, 1557, 1427, 1360, 1334, 1246, 1203, 1132, 1114, 1009, 931, 890, 851, 742, 670,
479 cm-1.
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1,6-Anhydro-2,4-diamino-3-O-(3,5-dibrom)benzyl-2,4-dideoxy-β-Dglukopyranóza (14)
Diazid 13 (113 mg;

0,3 mmol)

bol

rozpustený

v zmesi

EtOAc/MeOH (2:1, 2,0 ml). Zmes bola 3 × prepláchnutá vákuom
a argónom. Po pridaní Pd/C (10%, 11 mg) bola zmes znova
3 × prepláchnutá

vákuom

a argónom,

a nakoniec

vodíkom.

Následne bola reakčná zmes miešaná 3 hodiny pri 25 °C pod
vodíkovou atmosférou. Prefiltrovaním reakčnej zmesi cez vrstvu
kremeliny a premytím MeOH bol získaný filtrát, z ktorého boli odparené rozpúšťadlá na
RVO. Surový produkt bol dosušený na vysokom vákuu. Bolo získaných 90 mg bielej
pevnej látky 14 (91 %). Rf (14) = 0,4 (MeOH/EtOAc, ninhydrín).

= -19,2 (c 0,52

v MeOH).
1

H NMR (600 MHz, CD3OD) δ = 7.28 – 7.61 (m, 3H), 5.61 (s, 1H), 4.73 (s, 1H), 4.70

(s, 2H), 4.27 (m, 1H), 3.80 – 3.95 (m, 2H), 3.63 (s, 1H), 3.46 (s, 1H) ppm.

13

C NMR

(600 MHz, CD3OD) δ = 138.69, 129.72 (2C), 129.29, 129.03 (2C), 101.18, 75.81,
74.71,

73.81,

67,47,

52.55,

52.43

ppm.

HRMS

(ESI)

m/z:

vypočítané

+

pre C13H16Br2N2O3 [M+H ] = 406,96059; nájdené = 406,96010. IČ (KBr): ν = 3392,
2977, 2902, 1589, 1557, 1489, 1427, 1329, 1195, 1168, 1135, 1099, 1073, 1052, 1000,
933, 882, 849, 778, 742, 698, 621, 426 cm-1.
1,6-Anhydro-4-azido-3-deoxy-2-N-morfolino-β-D-glukopyranóza (17)
K 60 ml zmesi 2,6-lutidín /morfolín (4:1, v/v) boli pridaný azid 5
(1,0 g; 5,9 mmol) a LiClO4 (320 mg; 3,0 mmol). Reakčná zmes bola
zahrievaná k varu ( teplota olejového kúpeľa 100 °C) pod spätným
chladičom 3,5 hodín. Po vychladnutí bola rekčná zmes odparená
na RVO. Po pridaní EtOAc (10 ml) bola reakčná zmes extrahovaná
vodným roztokom NaHCO3 (10 ml). Následne bol organický podiel
extrahovaný nasýteným roztokom NaCl (10 ml). Spojené organické podiely boli
vysušené bezvodým Na2SO4 a rozpúšťadlá boli odparené na RVO. Gradientová
chromatografia odparku na stĺpci silikagélu v mobilnej fáze hexán/EtOAc (5:1 až 1:1 +
1 % TEA) poskytla 1,4 g (91 %) žltej kvapaliny 17. Rf (17) = 0,2
(hexán/EtOAc, 1:1; AMC).
1

= 0.

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 5.56 (d, J = 0,7 Hz,1H), 4.44 (dt, J = 5.1 Hz, J´
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= 1.1 Hz, 1H), 3.86 (dd, J = 7.6 Hz, J´ = 0.9 Hz, 1H), 3.81 – 3.65 (m, 5H), 3.35 (dd, J
= 6.5 Hz; J´ = 1.3 Hz, 2H), 2.78 (m, 2H), 2.64 (m, 2H), 2.40 (dd, J =7.0 Hz, J´ = 0.8
Hz, 1H) ppm.
67.16

(2C),

13

C NMR (151 MHz, CDCl3) δ = 99.23, 75.42, 70.61, 68.11, 67.30,
65.84,

48,89

(2C)

ppm. HRMS

(ESI)

vypočítané

m/z:

pre C10H16N4O4 [M+H+] = 257,12498; nájdené = 257,12443. IČ (KBr): ν = 3425, 2962,
2900, 2856, 2103, 1636, 1453, 1362, 1292, 1252, 1116, 1068, 1013, 983, 915, 889, 866,
823, 789, 758, 658, 556, 479 cm-1.
1,6-Anhydro-4-azido-3-O-benzyl-2-N-morfolino-β-D-glukopyranóza (18)
Látka 18 (43 mg; 0,2 mmol) bola pripravená podľa postupu B
uvedeného u látky 11. Gradientová chromatografia odparku
na stĺpci silikagélu v mobilnej fáze hexán/EtOAc (1:5 až 1:1).
poskytla 36 mg (61 %) žltého oleja 18. Rf (18) = 0,4
(hexán/EtOAc, 1:1; 5% H2SO4).
1

= -35,1 (c 1,10 v MeOH).

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 7.35 (m, 5 H), 5.58 (s, 1 H), 4.67

(m, 2 H), 4.54 (dq, J = 5.6 Hz, J´ = 1.2 Hz, 1H), 4.00 (dd, J = 7.4
Hz, J´ = 1.0 Hz, 1H), 3.72 (dd, J = 7.3 Hz, J´ = 5.5 Hz, 1H), 3.67 (t, J = 4.6 Hz, 4H),
3.54 (tt, J = 3.3 Hz, J´ = 1.0 Hz, 1H), 3.44 (dd, J = 3.5 Hz, J´ = 1.5 Hz, 1H), 2.64 (m,
5H) ppm. 13C NMR (151 MHz, CDCl3) δ = 137.48, 128.50 (2C), 128.00, 127.91 (2 C),
100.76, 74.42, 72.30, 67.47, 67.26 (2 C), 66.61, 62.80, 50.19 (2 C) ppm. HRMS (ESI)
m/z:

vypočítané

pre C17H22N4O4

[M+H+] = 347.16411;

nájdené

= 347.17138.

IČ (KBr): ν = 3330, 3031, 2946, 2914, 2897, 2854, 2700, 2502, 2188, 2101, 1729,
1587, 1497, 1454, 1379, 1364, 1332, 1294, 1257, 1215, 1151, 1113, 1066, 1016, 987,
962, 933, 918, 893, 865, 837, 820, 785, 751, 698, 674, 662, 595, 553, 505, 450,
419 cm-1.
1,6-Anhydro-4-amino-3-O-benzyl-2-N-morfolino-β-D-glukopyranóza (19)
Azid

23 (167 mg;

0,5

mmol)

bol

rozpustený

v zmesi

EtOAc/MeOH (1:1, 3,0 ml). Reakčná zmes bola 3 × prepláchnutá
vákuom a argónom. Po pridaní Pd/C (10%, 16,7 mg) bola zmes
znova 3 × prepláchnutá vákuom a argónom, a nakoniec vodíkom.
Následne bola reakčná zmes miešaná 30 minút pri 25 °C
pod vodíkovou

atmosférou.
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Prefiltrovaním

reakčnej

zmesi

cez vrstvu kremeliny, premytím DCM bol získaný filtrát, z ktorého boli odparené
rozpúšťadla na RVO. Gradientová chromatografia odparku na stĺpci silikagélu
v mobilnej fáze hexán/EtOAc (1:1 + 1 % TEA) poskytla 51 mg (33 %) číreho oleja
19. Rf (19) = 0,6 (CHCl3:MeOH, 1:1, ninhydrín).
1

= -21,2 (c 0,33 v CHCl3).

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 7.31 (m, 5H), 5.60 (s,1 H), 4.62 (m, 2H), 4.35 (td, J

= 4.8 Hz, J´ = 4.1 Hz, J´´ = 2.1 Hz, 1H), 3.68 (m, 5 H), 3.39 (tt, J =2.5 Hz; J´ = 1.3
Hz, 1 H), 2.91 (m, 1 H), 2.66 (m, 4H), 2.46 (d, J = 0.8 Hz, 1 H) ppm.

13

C NMR (151

MHz, CDCl3) δ = 138,15, 128.44 (2 C), 127,75, 127.58 (2 C), 100.30, 78.00, 77.28,
71,47, 67.22 (2 C), 66.56, 65,59, 53.12, 50.88 (2 C) ppm. HRMS (ESI) m/z: vypočítané
pre C17H24N2O4 [M+H+] = 321,18143; nájdené = 321.18088. IČ (KBr): ν = 3363, 2960,
2894, 2852, 1587, 1496, 1453, 1328, 1291, 1261, 1116, 1067, 1015, 923, 872, 817, 740,
699, 609, 491, 419 cm-1.

4.3

Príprava katalyzátora

N-[3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl)-N´-(1,6-anhydro-4-amino-3-O-benzyl-2-Nmorfolino-β-D-glukopyranozyl) tiomočovina (21)
Do suchej vialky pod Ar atmosférou bol pridaný
3,5-bis (trifluórmetyl)fenyl
(37 mg; 0,1 mmol)

v

izotiokyanát

(20)

DCM

ml).

suchom

(0,25

Po 10 minútach bol pridaný amín 19 (44 mg; 0,1 mmol)
v suchom DCM (0,25 ml). Reakcia bola ukončená
po hodine. Chromatografia odparku na stĺpci silikagélu
v mobilnej fáze hexán/EtOAc (1:1) poskytla 54 mg (66
%)
(hexán/EtOAc, 1:1; ninhydrín).
1

bielej

pevnej

látky

21.

Rf (21)

=

0,3

= -10,8 (c 0,37 v CHCl3).

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ = 8.07 (s, 1H), 7.75 (d, J = 12.6 Hz, 3 H), 7.66 (d, J

= 8.8 Hz, 1H), 7.35 (m, 5 H), 5.64 (s, 1H), 5.64 (s, 1H), 4.88 (m, 1H), 4.77 (m, 2H),
4.63 (d, J = 12.4 Hz, 1H), 3.81 (dd, J = 7.2 Hz, J´ = 5.4 Hz, 1H), 3.35 (s, 1H), 3.14 (s,
2H), 2.92 (s, 2H), 2.34 – 2.23 (m, 5H) ppm.

13

C NMR (151 MHz,CDCl3) δ = 179.20,

138.74, 137.31, 128.49 (2C), 127.99, 127.91(2C), 123.62, 119.54, 99.65, 74.96, 73.51,
71.46, 66.73(2C), 66.12, 64.33, 54.00, 51.05 (2C). 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ
= 63.01

(s)

ppm.

HRMS

(ESI)

m/z:

vypočítané

pre

C26H27F6N3O4S

[M+Na+] = 614,15242; nájdené = 614,15187. IČ (KBr): ν = 3264, 2964, 2855, 1522,
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1468, 1455, 1380, 1279, 1178, 1137, 1068, 1015, 925, 894, 737, 701, 682, 405 cm-1.

5 Záver
Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou bifunkčného tiomočovinového
katalyzátora 21 a východiskových jednotiek odvodených od levoglukozanu (1).
V prvej časti tejto práce bola pripravená 1,6:2,3-dianhydro-4-azido-4-deoxy-βD-manopyranóza

(5). Látka bola pripravená pomocou sekvencie štyroch reakcií

zahrňujúcich tozyláciu príslušného levoglukozanu (1), epoxidické uzatváranie, azidáciu
na C-4 a následné epoxidické uzatváranie v polohe 2,3. Najnižšie výťažky sa vzťahujú
na prípravu ditozylderivátu 2. V ďalšej časti bola pozornosť venovaná príprave
diazidoderivátu 6. Boli odskúšané dve metódy prípravy. Priama azidácia epoxidu 3
v prítomnosti LiN3 a Al2O3. v mikrovlnnom reaktore prebehla s lepším, 89%
výťažkom. Následne boli nájdené vhodné podmienky substitúcie voľnej hydroxylovej
skupiny na C-3 sacharidovom skelete príslušných diazidoderivátov. Taktiež boli
zvolené dve metódy prípravy. Osvedčila sa substitúcia benzylovými derivátmi
v prítomnosti NaH a TBAI. Ďalej sa práca venuje redukcii azidovej skupiny na
príslušné amíny. Opäť boli realizované dva typy redukcie. Ako lepší variant sa
osvedčila katalytická hydrogenácia vo vodíkovej atmosfére za katalýzy Pd/C.
V poslednej

časti

bol

pripravený navrhnutý bifunkčný tiomočovinový

katalyzátor 21. Adíciou 3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl izotiokyanátu na aminoderivát 19
bol katalyzátor 21 izolovaný so 66 % výťažkom. Osemkroková syntéza vychádzajúca
z levoglukozanu prebehla s celkovým výťažkom 2,5 %. Najnižší výťažok sa vzťahuje
na katalytickú hydrogenáciu, kde bola reakcia predčasne ukončená. Katalytická
účinnosť pripraveného katalyzátora bude overená v Morita-Baylis-Hillmanovej reakcii.
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