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1. Úvod 

 
Oxazolidin je nasycený pětičlenný heterocyklus 

s atomem kyslíku v poloze 1 a atomem dusíku v poloze 3. 
Některé jeho deriváty jsou biologicky aktivními látkami 
s potenciálním uplatněním ve farmacii. Deriváty 1,3-oxa-
zolidinů vznikají1,2 kondenzací β-aminoalkoholů s aldehy-
dy nebo ketony podle (1).  

Při nestejných substituentech na jednotlivých uhlíko-
vých atomech oxazolidinu vznikají chirální centra. Mů�e 
tedy vznikat �iroká paleta stereoisomerů, jejich� biologická 
aktivita je značně různorodá. Například deriváty oxazolidinu 
vznikající z 3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]fenolu se 
ukázaly jako lokální mydriatika, deriváty oxazolidinů odvo-
zené od efedrinu se osvědčily jako sympatomimetika3−6. 
Čtyři stereoisomery efedrinu a jim odpovídající deriváty 
oxazolidinu (vzniklé reakcí efedrinu se salicylaldehydem) 
byly testovány jako látky zvy�ující pohybovou aktivitu6. 
Tento  účinek mají v�echny stereoisomery efedrinu, 
s výjimkou (�)-(1R,2R)-pseudoefedrinu. Účinek klesá 

v řadě (�)-(1R,2S)-efedrin > (+)-(1S,2S)-pseudeoefedrin > 
(+)-(1S,2R)-efedrin. 

Kondenzační reakce (1) vedoucí ke vzniku derivátů 
oxazolidinu je rovnová�ná. Právě vratnost reakce poskytu-
je nové mo�nosti přípravy léčiv s retardovanými účinky. 
Hydrolýzou oxazolidinového derivátu, připraveného 
z vhodného prekurzoru (například ze skupiny amfetami-
nů), se v organismu postupně uvolňuje účinná substance. 
Takto lze přiblí�it farmakokinetiku léčiva léčebným potře-
bám pacienta. Je známo, �e absorpci, resorpci a eliminaci 
léčiva lze popsat kinetickou rovnicí prvního řádu. To zna-
mená, �e k zdvojnásobení doby trvání účinku je potřebné 
podat několikanásobně vy��í dávku. Aplikací neúčinného 
prekurzoru se obvykle omezuje presystemická eliminace 
léčiva, tudí� je mo�no dávkování sní�it a tím je organis-
mus méně zatě�ován. 

Cílem práce bylo shrnutí poznatků o vzniku oxazoli-
dinových derivátů efedrinu a jejich hydrolýze. Pozornost 
byla věnována vlivu rozpou�tědla a vlivu substituentu 
aromatického aldehydu na rovnováhu kondenzační reakce 
efedrinu a na stereoselektivitu této reakce. 

 
2. Stereochemie vzniku derivátů oxazolidinu  

 
 Stereochemií reakce (1) se zabývali Breckett a Jones7. 

Jako modelovou reakci zvolili kondenzaci (�)-(1R,2S)-      
-efedrinu s acetaldehydem. Autoři uvádějí, �e tato reakce 
poskytuje dva produkty, jejich� poměr zji�ťovaný GLC 
byl 10:1. Na základě spektroskopických metod (IR, NMR 
a MS) bylo zji�těno, �e men�í i vět�í pík v chromatogramu 
příslu�í stereoisomerům 5-fenyl-2,3,4-trimethyloxazolidinu. 

Následně bylo autory7 navr�eno reakční schéma 1. 
Vznik derivátu oxazolidinu C1 z acetaldehydu a efedrinu 
zřejmě probíhá přes hemiaminal A a přes iminiovou sůl B, 
jde v�ak pouze o předpokládané meziprodukty, které neby-
lo mo�né izolovat z reakční směsi. Předpokládá se v�ak, �e 
struktura A je nejpravděpodobněj�ím meziproduktem vzni-
ku 5-fenyl-2,3,4-trimethyloxazolidinu. Průběh reakce byl 
sledován7 metodou NMR. Během prvních 4 min vymizely 
signály (�)-(1R,2S)-efedrinu a vznikly látky C1 a C2. In-
tenzita signálů odpovídající isomeru C2 následně začala 
klesat spolu s postupným nárůstem signálů isomeru C1. 
C1 je termodynamicky výhodněj�í ne� isomer C2. Podob-
né výsledky dávala analýza GLC. 

Z představ o mechanismu a z naměřených dat  byl 
autory7 navr�en kinetický model  vyjádřený vztahem (2). 

Pro tento vztah a kinetiku prvního řádu byly nalezeny 
relativní hodnoty rychlostních konstant : k1 = 72,3; k2 = 36,4; 
k3 = 16,3 a k4 = 1. 
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Výskyt dvou diastereoisomerních derivátů oxazolidinu 
(C1, C2) je důsledkem vzniku dal�ího chirálního centra (na 
atomu C2 oxazolidinu). Analogickou reakcí (+)-(1S,2S)-      
-pseudoefedrinu s acetaldehydem vznikly také dva diaste-
reoisomery, hlavní (cca 95 %) a vedlej�í (cca 5 %). 

Breckett a Jones7 dále testovali aktivitu hydroxysku-
piny a sekundární aminové skupiny při reakci s acet-
aldehydem. Jako modelové látky byly vybrány N-methyl-
amfetamin a N-methylefedrin. Jde o reaktanty pouze 
s jednou reaktivní funkční skupinou (NH v prvním přípa-
dě, resp. OH u druhého modelu). Bylo zji�těno, �e  tyto 
látky s  acetaldehydem nereagují. Podobného výsledku 
bylo dosa�eno při reakci acetaldehydu s O-trimethyl-
silylovým derivátem (−)-(1R,2S)-efedrinu. Z uvedeného 
vyplývá, �e pro cyklizaci na oxazolidinový kruh musí být 
u derivátů efedrinu volné skupiny OH i NH (viz reakce 1). 

Vyu�ití derivátů oxazolidinu pro syntézu farmak 
s prodlou�eným účinkem vy�aduje, aby při syntéze i hyd-
rolýze v organismu nedocházelo k isomerizaci, a tím 
k degradaci účinné látky. Kyselá hydrolýza oxazolidinové-
ho derivátu připraveného z (�)-(1R,2S)-efedrinu a acetal-
dehydu vedla ke vzniku pouze efedrinu s původní konfigu-
rací. 

 3.  Vliv rozpou�tědla na stereoselektivitu  
reakce efedrinu s aromatickými aldehydy 
 
Aromatické aldehydy reagují s (�)-(1R,2S)-efedrinem 

podle schématu 2 v několika rovnová�ných stupních8. 
Mechanismus reakce byl odvozen na základě dobře známé 
vratné reakce, tj. hydrolýzy derivátů oxazolidinu. 

Stupněm určujícím konfiguraci produktu je intramole-
kulární adice hydroxyskupiny na dvojnou vazbu iminiové 
skupiny. Diastereodiferenciace mů�e být řízena kineticky 
i termodynamicky. Významně se projeví vliv substituentu 
na aromatickém jádře aldehydu, jednak v preferenci určité-
ho směru nukleofilního ataku na atom uhlíku nesoucí aryl 
a jednak v ovlivnění kondenzačně-hydrolytické rovnová�-
né konstanty. 

V chloroformu nebo methanolu reaguje benzalde-
hyd (X=H) nebo 4-methoxybenzaldehyd (X=OCH3) 
s (�)-(1R,2S)-efedrinem za vzniku (2S,4S,5R)-isomeru (D1) 
jako hlavního produktu (90 %) a (2R,4S,5R)-isomeru (D2) 
jako minoritního produktu. Konfigurace produktů byla sta-
novena na základě 1H NMR. Poměr isomerů D1 : D2 = 9:1 
je v reakční směsi konstantní a nezávisí na stupni konverze. 
Naproti tomu reakcí (�)-(1R,2S)-efedrinu s 4-kyanbenz-
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aldehydem (X=CN) nebo 4-nitrobenzaldehydem (X=NO2, 
chloroform, teplota  0−20 °C) vznikají zpočátku oba isome-
ry D1 i D2 v přibli�ném poměru 50:50. Při konverzi blí�ící 
se rovnová�né byl shledán podobný výsledek jako v případě  
benzaldehydu nebo 4-methoxybenzaldehydu. Obsah hlavní-
ho produktu s konfigurací 2S,4S,5R byl přibli�ně 85 %. 

Jestli�e kondenzace 4-kyan- nebo 4-nitrobenzaldehydu 
s (�)-(1R,2S)-efedrinem probíhá v methanolu namísto chlo-
roformu, uplatňuje se kinetický vliv substituentu na aroma-
tickém jádře je�tě výrazněji. Na počátku reakce vzniká 
výhradně produkt D2, po dlouhé reakční době ji� převládá 
produkt D1, podobně jako ve v�ech případech popsaných 
vý�e. 

Významný vliv rozpou�tědla vedl Agamiho a Rizka8 
k ověření sporných výsledků Neelakantana1,2 získaných 
kondenzací (�)-(1R,2S)-efedrinu a 4-brombenzaldehydu 
(X=Br) v absolutním ethanolu. Tato práce z roku 1971 
uvádí, �e produktem je isomer D2. Reprodukcí kondenza-
ce za podmínek uváděných v práci Neelakantana1,2 bylo 

zji�těno, �e produktem reakce je hlavně isomer D1. 
Nicméně isomer D2 je mo�no isolovat za pečlivě řízených 
podmínek, pouze v�ak v případě, �e reakce probíhala ve 
vodném ethanolu. 

Isomerizace oxazolidinu D2 (X = Br) na D1 isomer 
v methanolu vede ke vzniku rovnová�né směsi obou iso-
merů (D1/D2 = 87/13). Ji� dříve bylo publikováno9, �e 
oxazolidin jako součást artisinu je náchylný k isomerizaci, 
ani� je reakce katalyzována. Autoři8 zjistili, �e isomerizace 
probíhá také při pokojové teplotě v méně polárních roz-
pou�tědlech (benzen, dioxan). 

Tyto výsledky sice potvrdily, �e oxazolidin D2 je 
mo�no získat v prostředí ethanolu, ale podmínky navr�ené 
Neelaktanem a spol.1,2 nejsou nejvhodněj�í pro vznik toho-
to isomeru. Je velice pravděpodobné, �e jejich interpretace 
vyplývá z ni��í rozpustnosti isomeru D2 v porovnání s D1 
oxazolidinem, a tak náhodně vybraný krystal, který byl 
podroben rentgenostrukturním analýzám, nebyl dostatečně 
reprezentativním vzorkem izolovaného produktu. 
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Čistý isomer D1 je mo�no pohodlně získat jednodu-
chou krystalizací z vroucího ethanolu, z rovnová�né směsi, 
která obsahuje jen velmi malé mno�ství druhého isomeru 
D2. 

Podobně jako v případě (�)-(1R,2S)-efedrinu bylo 
i pro (+)-(1S,2S)-pseudoefedrin dosa�eno na počátku reak-
ce s 4-kyanbenzaldehydem v chloroformu poměru produk-
tů E1 : E2 = 1:1, při dlouhé reakční době byl jediným pro-
duktem oxazolidinový derivát E1 (schéma 3). 

Výrazný rozdíl v reaktivitě (�)-(1R,2S)-efedrinu 
a (+)-(1S,2S)-pseudoefedrinu se projevil v reakci s 4-kyan-
benzaldehydem v methanolu. Na počátku reakce (+)-
(1S,2S)-pseudoefedrinu (při 10% konverzi) vznikají pro-
dukty E1 a E2 v poměru 3:1, zatímco na počátku reakce 
(�)-(1R,2S)-efedrinu vzniká výhradně jeden produkt, a to 
isomer D1. 

Je patrné, �e jak substituenty benzaldehydu, tak roz-
pou�tědlo, ovlivňují rychlost reakce efedrinu s deriváty 
benzaldehydu. Přesto, �e nejsou uváděny reakční rychlosti, 
lze z publikovaných údajů vyvozovat, �e se v polárních 
rozpou�tědlech rychlost reakce sni�uje. Rovně� elektro-
nakceptorové substituenty sni�ují reaktivitu derivátů ben-
zaldehydu. Kondenzace efedrinu s arylaldehydem se patr-
ně za uvedených podmínek pohybuje na rozhraní kinetic-
kého a termodynamického řízení. Při sní�ení rychlosti 
kondenzace uvedenými substitučními vlivy nebo ni��í 
reakční teplotou se více projeví různé reakční rychlosti 
jednotlivých jednosměrných reakcí (kinetické řízení). Nao-
pak probíhají-li reakce rychle, zdánlivě vzniká rovnou 
konečný − rovnová�ný produkt D1 nebo E1 (termodyna-
mické řízení). Přesto�e jednotlivé reakce probíhají rychle, 
výsledná rychlost přeměny efedrinu nemusí být extrémně 
vysoká. Ta je toti� pro uva�ovanou soustavu reakcí zachy-
cenou rovnicí (3) závislá na rychlosti čtyř dílčích reakcí 
(viz vztah (2)): 

4. Hydrolýza derivátů oxazolidinu 
 
Deriváty oxazolidinu podléhají ve vodném prostředí 

velice snadno hydrolýze za vzniku β-aminoalkoholů 
a karbonylových sloučenin, ze kterých byly syntetizo-
vány10,11. Měřením poločasu hydrolýzy derivátů oxazolidi-
nu ve vodném pufru bylo zji�těno10, �e se deriváty odvoze-
né od (�)-(1R,2S)-efedrinu hydrolyzují rychleji ne� jejich 
analoga z (+)-(1S,2S)-pseudoefedrinu. U derivátů oxazoli-
dinu bylo prokázáno3,12, �e tvoří komplexy s cyklo-
dextriny. Rychlost hydrolýzy těchto komplexů, v porov-
nání s volnými deriváty oxazolidinu, je podstatně ni��í3,5.  

Nejčastěji v přírodě se vyskytující cyklodextriny jsou 
α-, β- a γ-cyklodextriny3, které obsahují �est, sedm, resp. 
osm glukosových jednotek. β-Cyklodextriny mají nej-
vhodněj�í vlastnosti pro tvorbu komplexů s mnoha léčivy, 
mají v�ak velice nízkou rozpustnost ve vodě a mohou být 
i nefrotoxické. Několik substituovaných cyklodextrinů 
vykazuje vy��í rozpustnost ve vodě a zároveň ni��í toxici-
tu ne� nemodifikované β-cyklodextriny. Nejpou�ívaněj�í 
jsou hydroxypropyl-β-cyklodextrin (HP-β-CD), heptakis-
(2,6-di-O-methyl)-β-cyklodextrin (DM-β-CD) a sulfobuty-
lether-β-cyklodextrinu (SBE-β-CD).  

Biologická aktivita byla testována3  u jednoho cyklodex-
trin-oxazolidinového komplexu. Jako prekurzor účinné látky, 
(�)-(1R,2S)-efedrinu, byl zvolen 5-fenyl-2-(4-methoxyfenyl)- 
-3,4-dimethyloxazolidin, vznikající reakcí efedrinu 
s 4-methoxybenzaldehydem. Tento oxazolidinový 
derivát tvoří komplex s HP-β-CD. Bylo zji�těno3, �e 
jak (�)-(1R,2S)-efedrin, tak odpovídající 5-fenyl-2-(4-       
-methoxyfenyl)-3,4-dimethyloxazolidin zvy�ují u krys po-
hybovou aktivitu, jsou-li podány perorálně či intraperitone-
álně. Při perorálním podání je pro dosa�ení optimálního 
účinku třeba podat vy��í dávku. Komplex derivátu oxazoli-
dinu s HP-β-CD začíná účinkovat pomalu, ale působí del�í 
dobu.  

Objasnění mechanismu hydrolýzy derivátů oxazolidi-
nu bylo věnováno několik prací10,13−15. Bylo prokázáno, �e 
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změna prostředí či změna konfigurace na chirálních cen-
trech derivátů oxazolidinu má vliv na rychlost hydrolýzy10. 
(�)-(1R,2S)-Efedrin reaguje s aldehydem nebo ketonem za 
vzniku derivátu oxazolidinu s cis-konfigurací na atomech 
C4 a C5. Naproti tomu (+)-(1S,2S)-pseudoefedrin poskytu-
je  oxazolidin s relativní konfigurací trans na C4 a C5 
(schéma 4). Experimentálně bylo dokázáno, �e z uvede-
ných derivátů oxazolidinu obvykle při neutrálním nebo 
alkalickém pH se hydrolyzuje rychleji cis-isomer odvoze-
ný od (�)-(1R,2S)-efedrinu ne� analogický trans-isomer 
odvozený od (+)-(1S,2S)-pseudoefedrinu10 . 

Matematickým modelováním byl navr�en mechanis-
mus hydrolýzy a vysvětleny rozdíly v rychlostech hydrolý-
zy isomerů derivátů oxazolidinu15. Jako modelové látky 
byly zvoleny cis- a trans-isomer 5-fenyl-3,4-dimethyl-
oxazolidinu. Tyto látky snadno vznikají reakcí formalde-
hydu s (�)-(1R,2S)-efedrinem a (+)-(1S,2S)-pseudo-
efedrinem10,11. Rozdíl v rychlosti hydrolýzy cis- a  trans-
isomeru je způsoben faktem, �e protonace kyslíku a ná-
sledné otevření kruhu za vzniku iminiového iontu vy�adu-
je pro cis- isomer ni��í energii ne� je tomu v případě trans-
isomeru. Nepříznivé sterické interakce v cis-isomeru 
upřednostňují otevření oxazolidinového kruhu. Cis-isomer 
prochází lidskými tkáněmi rychleji11 a má určité sympato-
mimetické účinky na pokusná zvířata5,6. Jestli�e je rozpu�-

těn ve vodném roztoku o neutrálním nebo alkalickém pH, 
dochází k velice rychlé hydrolýze na (�)-(1R,2S)-efedrin 
a formaldehyd6,10,11 . Bylo prokázáno, �e nedochází k  úpl-
né hydrolýze derivátu oxazolidinu, ale k ustavení rovno-
vá�né koncentrace oxazolidinu, (�)-(1R,2S)-efedrinu 
a formaldehydu11. 

Obecně akceptovaný mechanismus hydrolýzy derivá-
tů oxazolidinu tohoto typu je znázorněn schématem 5. 

U několika derivátů oxazolidinu odvozených od (�)-   
-(1R,2S)-efedrinu a (+)-(1S,2S)-pseudoefedrinu a různých 
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Schéma 5. Mechanismus hydrolýzy derivátů oxazolidinu15; a) protonace na N-3; b) protonace na O-1; c) otevření O-protonovaného 
oxazolidinu; d) hydratace iminia na protonovaný aminoalkohol; e) rozklad protonovaného aminoalkoholu; f) reprotonace dusíkového 
atomu 

Tabulka I 
Poločas hydrolýzy oxazolidinových derivátů na (�)-(1R,2S)-
-efedrin a uvedený aldehyd nebo keton8 

Produkt hydrolýzy Poločas hydrolýzy [min] 
Formaldehyd 0,08 
Salicylaldehyd 0,08 
Propionaldehyd 0,3 
Aceton 4 
Benzaldehyd 5 
Cyklohexanon 6 
2,2-Dimethylpropanal 30 
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aldehydů či ketonů byla studována rychlost jejich hydrolý-
zy10. Bylo zji�těno, �e oxazolidiny se při teplotě 37 °C 
hydrolyzují v rozmezí pH 1−11, rychlost hydrolýzy v�ak 
silně závisí na pH prostředí. Pro vět�inu derivátů oxazoli-
dinu vykazuje závislost rychlosti hydrolýzy na pH esovitý 
tvar s maximem při pH vy��ím ne� 7. Při pH 7,4 a teplotě 
37 °C byly změřeny poločasy hydrolýzy několika oxazoli-
dinových derivátů (tabulka I).  

Reakční rychlost v neutrálním a alkalickém prostře-
dí klesá se vzrůstajícím sterickým efektem karbonylové 
sloučeniny a zároveň klesá se vzrůstající bazicitou deri-
vátů oxazolidinu. Deriváty oxazolidinu jsou slab�í báze 
(pKa 5,2−6,9) ne� β-aminoalkoholy, z nich� vznikají, 
a zároveň jsou lipofilněj�í při fyziologickém pH. Při jejich 
farmaceutickém vyu�ití se v�ak musí brát zřetel na toxicitu 
uvolněné karbonylové sloučeniny. 
 
 
5. Závěr  

 
Oxazolidinové deriváty jsou pova�ovány za potenci-

ální farmaceutické substance umo�ňující výrobu léčiv 
s retardujícím účinkem. Z důvodů mo�ného pou�ití oxazo-
lidinových derivátů jako proléčiv byla věnována pozornost 
stereoselektivitě jejich vzniku a hydrolýze za fyziologic-
kých podmínek. Bylo zji�těno, �e reakcí efedrinu 
s některými aldehydy nebo ketony vznikají dva produkty 
s odli�nou konfigurací. Existence dvou stereoisomerních 
derivátů oxazolidinů je důsledkem vzniku chirálního cent-
ra na uhlíku C2 oxazolidinu.  

Volbou rozpou�tědla a doby reakce je mo�né ovlivnit 
stereoselektivitu reakce efedrinu s aromatickými aldehydy. 
Při reakci 4-kyanbenzaldehydu nebo 4-nitrobenzaldehydu 
s (�)-(1R,2S)-efedrinem v chloroformu vznikají na počátku 
reakce deriváty oxazolidinu s konfigurací 2S,4S,5R 
a 2R,4S,5R  v poměru 1:1, zatímco při pou�ití methanolu 
jako rozpou�tědla je na počátku reakce jediným produktem 
derivát oxazolidinu s konfigurací 2R,4S,5R. 

Výrazný vliv na rychlost vzniku derivátů oxazolidinu 
mají také substituenty aromatického aldehydu. Elektrondo-
norové substituenty rychlost zvy�ují natolik, �e obsah pro-
duktů kondenzace v reakční směsi v�dy odpovídá rovno-
vá�nému stavu. 

Ve vodném prostředí oxazolidinové deriváty připra-
vené z (�)-(1R,2S)-efedrinu snadno hydrolyzují. Poločas 
hydrolýzy při 37 °C dosahuje maximálně několik minut. 
Během hydrolýzy se nemění konfigurace na chirálních 
centrech efedrinu. Z derivátů oxazolidinu obvykle při ne-
utrálním nebo alkalickém pH hydrolyzuje rychleji cis-
isomer (odvozený od (�)-(1R,2S)-efedrinu) ne� analogický 
trans-isomer odvozený od (+)-(1S,2S)-pseudoefedrinu. 
Deriváty oxazolidinu tvoří komplexy s cyklodextriny. Tyto 
komplexy se hydrolyzují pomaleji. Proto je zva�ováno 
jejich farmaceutické vyu�ití. 

 

Tato práce vznikla za podpory GA ČR (grant 
č. 203/03/H140). 
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M. Astrová, L. Kurc, and L. Červený (Department 

of Organic Technology, Institute of Chemical Technology, 
Prague): Oxazolidine Derivatives of Ephedrine    

 
The knowledge of the formation of oxazolidine de-

rivatives from ephedrine and an aromatic aldehyde and 
their back hydrolysis is reviewed. Their most significant 
potential utilization in pharmacy is based on their facile 
hydrolysis, which makes it possible to prepare pharmaceu-
tical substances with retarded activity. This application 
depends on the configurational stability of the substance 
during condensation and hydrolysis. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


