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Úvod 

 
Molekuly  na  bázi  isochinolinového  skeletu  patří 

k nejvýznamnějším přírodním alkaloidům a tvoří jednu 
z ústředních skupin biologicky aktivních látek. Patří mezi 
ně i tetrahydroisochinoliny substituované v poloze 1, což 
jsou chirální  látky  vyvolávající  farmakologický účinek 
zpravidla  ve  formě  jediného  enantiomeru1.  Přítomnost 
druhého enantiomeru může žádaný účinek snižovat, nebo 
dokonce způsobit  jiný,  pro organismus škodlivý efekt. 
Vzhledem k velkému množství synteticky připravovaných 
aktivních  farmaceutických  substancí  (API),  založených 
právě na této cyklické struktuře, je žádoucí vývoj a opti-
malizace sofistikovaných, enantioselektivních metod jejich 
přípravy. 

Takovou je mimo jiné asymetrická transfer hydroge-
nace (ATH) na rutheniových organokovových sloučeni-
nách. Z celé řady používaných systémů2 byl náš výzkum 
zaměřen  na  Noyoriho  polosendvičový  komplex  (S,S)-
[RuCl(η6-p-cymen)(N-Ts-difenylethylendiamin)]  (S,S)-1, 
který v přítomnosti azeotropu HCOOH/triethylamin (zdroj 
vodíku)  velmi  efektivně  redukuje  dihydroisochinoliny, 
a  poskytuje  tak  vysoce  opticky  čisté  (R)-tetrahydro-
isochinoliny (obr. 1) (cit.3,4). Výhodou této reakce je snad-
né  provedení  bez  nutnosti  zvyšování  teploty  či  tlaku 
a především přímý vznik žádaného enantiomeru. 

Průběh hydrogenace byl intenzivně studován pomocí 
NMR spektroskopie a plynové chromatografie. Propraco-
vaná metodika umožnila sledování důležitých parametrů 

reakce (kinetický průběh, dosažitelná konverze, stereose-
lektivita) a následnou optimalizaci reakčních podmínek. 
Zvláště pro stanovení enantioselektivity byly vyvinuty dvě 
účinné, dosud nepopsané metody využívající komerčně 
dostupných chirálních činidel. 

 
 

Experimentální část 
 
Instrumentace 

 
NMR spektra byla měřena na spektrometrech Varian 

UNITYInova-400  (1H 399,89  MHz a  13C  100,55  MHz) 
a Bruker Avance III 400 MHz (1H 400,13 MHz a 13C 
100,61 MHz) v CD3CN (δH 1,931 ppm, δC 1,265 ppm) 
a DMSO-d6 (δH 2,500 ppm, δC 39,60 ppm), jejichž residu-
ální signály (δH 1,931 ppm, δC 1,265 ppm) sloužily jako 
reference pro chemický posun. U obou spektrometrů byl 
používán standardní software dodávaný se spektrometry 
(Varian Inc., Palo Alto, U.S.A., resp. Bruker BioSpin Gm-
bH, Rheinstetten, Německo). 

Pro plynovou chromatografii byl použit přístroj Vari-
an CP-3800 s FID detektorem vybavený nepolární 60m 
kolonou  Varian  VF-1  o  vnitřním  průměru  0,25  mm 
s  polydimethylsiloxanovou  stacionární  fází  o  tloušťce 
0,25 m. Jako nosný plyn sloužil dusík. 

 
Chemikálie 

 
Triethylamin, kyselina mravenčí,  (1R)-(−)-menthyl-

chloroformát,  (S,S)[RuCl(η6-p-cymen)(N-Ts-difenylethy-
lendiamin)] a (R)-(−)-(2,2,2-trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol) 
byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (Steinheim, Německo). 
Diethylether  byl  zakoupen  od  firmy  Penta,  DMSO-d6 
a CD3CN od firmy Chromservis. 

 
Příprava substrátů 

 
1-methyl-3,4-dihydroisochinolin,  (R)-1,4-dimethyl-

3,4-dihydroisochinolin a 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimetho-

Obr. 1. Struktura Noyoriho katalyzátoru (S,S)-[RuCl(p-cymen)TsDPEN] (S,S)-1 a studované (R)-tetrahydroisochinoliny jako 
produkty ATH 
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xybenzyl)-3,4-dihydroisochinolin  byly  připraveny  podle 
dostupné literatury5. 

 
Kinetické experimenty 

 
Triethylamin  a  kyselina  mravenčí  (azeotropická 

směs) byly v poměru 2:5 předem smíchány v CD3CN, 
resp. DMSO-d6. Do roztoku byl následně přidán katalyzá-
tor  rozpuštěný  v  témž  rozpouštědle  jako  azeotrop 
a v případě provedení v NMR kyvetě bylo změřeno spekt-
rum směsi. Reakce byla zahájena přídavkem roztoku sub-
strátu tak, aby byl poměr substrát/katalyzátor roven 100. 
Při reakci v NMR spektrometru byl průběh monitorován 
pomocí  1H  NMR  spekter,  která  byla  akumulována 
v pravidelných intervalech. Pokud byly vzorky analyzová-
ny pomocí GC, byly odebírány z reakční směsi a ihned 
zpracovávány. Pro zastavení reakce byl používán nasycený 
roztok Na2CO3, případně  koncentrovaný roztok NaOH. 
Vzorky byly ze zalkalizované reakční směsi extrahovány 
etherem, organická fáze byla vysušena (Na2SO4), rozpouš-
tědlo vystripováno argonem a po rekonstituování do aceto-
nitrilu byly zanalyzovány pomocí GC. 

 
Určení enantioselektivity 

 
Chirální solvatace Pirklovým alkoholem: Ke zpraco-

vanému vzorku výše uvedeným způsobem byl přidán (R)-
(−)-(2,2,2-trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol) (Pirklův alkohol) 
v molárním poměru činidlo:amin nejméně 3:1. Vzhledem 
k neznámému množství aminu ve vzorku byl poměr kont-
rolován integrací spektra. 

Derivatizace  (1R)-(−)-menthylchloroformátem:  ke 
zpracovanému vzorku, který obsahoval do 2 mg aminu, 
bylo přidáno 20 l triethylaminu a 10 l (1R)-(−)-menthyl-
chloroformátu. 

 
Výsledky a diskuse 

 
Asymetrická transfer hydrogenace pomocí Noyoriho 

katalyzátoru  (S,S)-[RuCl(η6-p-cymen)(N-Ts-difenylethy-
lendiamin)]  (S,S)-1  (obr.  1),  zkráceně  (S,S)-[RuCl(p-
cymen)TsDPEN],  byla  testována  na  třech modelových 
substrátech, z nichž každý vyžadoval odlišný způsob ana-
lýzy stereoselektivity reakce. Zatímco v případě chirálního 
(R)-1,4-dimethyl-3,4-dihydroisochinolinu  2  byla  situace 
relativně jednoduchá díky snadno odlišitelným diastereo-
merním  produktům,  pro  6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-tri-
methoxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolin 3 a 1-methyl-3,4-di-
hydroisochinolin 4 dosud neexistovaly účinné metody ur-
čení enantioselektivity mimo GC či HPLC na chirální ko-
loně, které jsou obecně nákladnější než způsoby využívají-
cí předkolonovou derivatizaci a také časově náročnější 
v porovnání s 1H NMR spektroskopií. 

ATH substrátu 2 byla studována in situ v NMR kyve-
tě (obr. 2). Dublet u 1,199 ppm odpovídá methylové skupi-
ně v poloze 4 substrátu 2 a na 1,314 a 1,355 ppm s časem 
narůstají dublety téhož methylu od obou diastereomerních 
produktů. Jelikož je substrát čistým enantiomerem chirální 

molekuly, vznikající diastereomery lze pozorovat přímo 
díky jejich rozdílným fyzikálním i chemickým vlastnos-
tem. Optická čistota je tedy měřitelná bez jakýchkoliv 
dalších úprav vzorku,  což umožnilo  například ověření 
důležité skutečnosti, že stereoselektivita je v průběhu reak-
ce konstantní. Takový experiment je v případě enantiomer-
ních produktů mnohem komplikovanější vzhledem k indi-
viduálnímu zpracovávání velkého množství vzorků.   

Hydrogenace  substrátu  3  byla  opět  monitorována 
v reálném čase pomocí NMR, ovšem enantioselektivita 
musela  být  určena  až  po  zastavení  reakce,  vzhledem 
k nerozlišitelnosti vznikajících enantiomerů. Využili jsme 
skutečnosti,  že  produkt  tvoří  diastereomerní  solváty 
s Pirklovým alkoholem 5, a tím dochází k úplnému rozdě-
lení obou jeho optických isomerů – na obr. 3 jsou zobraze-
ny odpovídající části NMR spekter racemátu před a po 
chirální solvataci (aromatické signály molekuly). Pozoro-
vaný kvartet přísluší methinu solvatačního činidla 5, který 
je štěpen sousední CF3 skupinou. Obr. 4 zobrazuje schéma 
asymetrické hydrogenace substrátu 3  a spektra použitá 
k určení stereoselektivity. Enantiomerní přebytek (ee) byl 
v tomto případě  velmi vysoký (95,6 %) a signál (S)-
isomeru byl jen nepatrný. 

Substrát 4 má ve své molekulové hmotnosti tu výho-
du, že jej lze analyzovat také pomocí plynové chromato-
grafie.  Pro takové molekuly byla vypracována metoda 
derivatizace  (1R)-(−)-menthylchloroformátem  6,  který 
s produkty ATH tvoří diastereomerní karbamáty (obr. 5). 
Dochází k úplné separaci píků na chromatogramu (obr. 6) 
a metoda byla aplikována na řadu dalších, strukturně po-
dobných substrátů. 

Obr. 2. ATH (R)-1,4-dimethyl-3,4-dihydroisochinolinu 2 a její 
in situ monitoring pomocí NMR 
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Tento substrát  byl popsanými metodami podroben 
systematické studii vlivu teploty na rychlost a enantiose-
lektivitu ATH. Ukázalo se, že zatímco při snižování teplo-
ty rychlost reakce výrazně klesá, selektivita naopak mírně 
roste.  Dále  byl  studován  vliv  záměny  triethylaminu 
v azeotropické směsi za jiný amin a vliv pořadí přidáva-
ných komponent. 

 
 

Závěr 
 
Cílem práce bylo vypracovat účinný aparát pro moni-

torování parametrů asymetrické transfer hydrogenace di-
hydroisochinolinů na chirálních Ru komplexech. Produkty 
této reakce jsou významné biologicky aktivní molekuly, 
což má nezpochybnitelný význam zejména pro farmaceu-

tický průmysl, kde opticky čisté substance hrají nezastupi-
telnou roli. 

Průběh reakce, která probíhá in situ přímo v NMR 
kyvetě, lze komfortně sledovat v reálném čase, což dovo-
luje přesné stanovení reakční rychlosti. Tímto způsobem 
byl změřen např. vliv teploty a vliv použitého aminu v H2-
donorové směsi na rychlost reakce. 

Byly vyvinuty dvě nové metody určení enantioselek-
tivity asymetrické reakce. Tetrahydroisochinoliny, jež je 
možné z hlediska molekulové hmotnosti analyzovat pomo-
cí plynové chromatografie, byly úspěšně derivatizovány 
(1R)-(−)-menthylchloroformátem.  U  produktů  reakce 
s vyšší molekulovou hmotností se osvědčila chirální solva-
tace Pirklovým alkoholem a následné určení enantiomerní-
ho přebytku NMR spektroskopií. Aplikace těchto metod 
opět vedla ke screeningu vlivu teploty a dalších parametrů 

Obr.  3.  NMR  spektra  před  a  po  chirální  solvataci  racemického  6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetra-
hydroisochinolinu Pirklovým alkoholem 5 

Obr. 4. Schéma hydrogenace 6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-3,4-dihydroisochinolinu 3; NMR spektra produktu před a 
po chirální solvataci Pirklovým alkoholem 5 a výpočet ee z integrálních intenzit 
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na selektivitu reakce. Byl tak například potvrzen obecně 
platný poznatek, že s rostoucí teplotou enantioselektivita 
klesá. 
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Obr. 5. Schéma hydrogenace 1-methyl-3,4-dihydroisochinolinu 4, následná derivatizace (1R)-(−)-menthylchloroformátem 

Obr. 6. GC chromatogram směsi diastereomerních karbamá-
tů odvozených od produktů hydrogenace  substrátu 1-methyl-
-3,4-dihydroisochinolinu 4 


