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Úvod 
 
Rozdílný účinek optických antipodů na biologický 

systém je důvodem zájmu o asymetrické syntézy 
v posledních desetiletích v mnoha odvětvích, zvláště pak 
v oblasti léčiv, vonných látek a dalších biologicky aktiv-
ních látek. Od této doby se enantioselektivní katalýza 
prudce rozvíjí a stává se v dnešní době široce používanou 
a poměrně snadnou cestou přípravy opticky aktivních látek 
z achirálních prekurzorů a to jak v laboratorním, tak 
v průmyslovém měřítku1-6. Primárně byla pozornost sou-
středěna především na asymetrickou hydrogenaci C=C 
dvojné vazby, v poslední době se však do popředí zájmu 

stále více dostává i asymetrická hydrogenace C=N a C=O 
dvojné vazby. Pro asymetrickou hydrogenaci C=N a C=O 
dvojné vazby na opticky aktivních katalytických systé-
mech jsou používány dva základní postupy: hydrogenace 
plynným vodíkem a transfer hydrogenace. Pro asymetric-
kou hydrogenaci plynným vodíkem jsou užívány jako 
katalyzátory především organometalické komplexy rhodia 
a ruthenia s difosfinovými ligandy7-13. Metoda transfer 
hydrogenace využívá jako zdroj vodíku jednoduché orga-
nické sloučeniny (např. propan-2-ol, kyselina mravenčí) 
a reakce je katalyzována komplexy ruthenia, rhodia nebo 
iridia s -diaminovými nebo -aminoalkoholovými chirál-
ními ligandy14-18. Do této skupiny spadá i katalyzátor Noy-
oriho typu19, za jehož objev byla udělena Nobelova cena 
a který je předmětem studia předkládané práce. 

Asymetrická transfer hydrogenace C=N dvojné vazby 
v dihydroisochinolinovém substrátu na katalytickém kom-
plexu Ru (II) Cl [(1S,2S)-N-p-toluensulfonyl-1,2-di-
fenylethylendiamin (η6-p-cymen)] (Noyoriho katalyzátor) 
za použití donoru vodíku, kyselina mravenčí : triethylamin 
je předmětem předkládané práce. Na obr. 1 je zachycen 
Noyorim navržený mechanismus, kde triethylamin obsaže-
ný v reakční směsi plní pouze funkci akceptoru chlorovo-
díku při aktivaci katalyzátoru do formy hydridu katalytic-

Obr. 1. Původně navržený mechanismus funkce Noyoriho katalyzátoru19 
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kého komplexu, který je následně zodpovědný za přenos 
vodíku na substrát. V předkládané práci realizované expe-
rimenty s různými bázemi lišícími se svou bazicitou však 
vedly k nalezení korelačních vztahů mezi strukturními 
vlastnostmi použité báze na straně jedné a reakční rychlos-
tí, ale i enantioselektivity na straně druhé. Tato skutečnost 
iniciovala náš zájem o další studium mechanismu asymet-
rické hydrogenace na Noyoriho katalyzátoru. 

 
 

Experimentální část 
 
 Použité chemikálie: Noyoriho katalyzátor, kyselina 

mravenčí, triethylamin (TEA), diisopropylethylamin 
(DIPEA), 1,4-diazabicyklo[2,2,2]oktan (DABCO), pyri-
din, pyrrol, imidazol, morfolin, piperidin, DMSO-d6, 
CD3CN a CDCl3 (Sigma-Aldrich, USA). Modelový sub-
strát (4R)-1,4-dimethyl-3,4-dihydroisochinolin [1] a 15N-
piperidin byly synteticky připraveny a byla stanovena je-
jich čistota  (GC/MS, 99,0 %). 

In-situ kinetické experimenty byly měřeny na NMR 
systému Varian UNITYInova-400 MHz v rozpouštědlech 
CD3CN, DMSO-d6 a CDCl3 při teplotě 303 K. Zbytkový 
signál rozpouštědla byl použit jako vnitřní standard 
(CD3CN: H 1,931 ppm, C 1,265 ppm, DMSO-d6: H 
2,500 ppm, C 39,60 ppm, CDCl3: H 7,265 ppm, C 
77,00 ppm). 1H NMR a 13C NMR spektra byla měřena 
standardním softwarem (Varian Inc., U.S.A.). Experimen-
ty se značeným 15N-piperidinem byly měřeny na NMR 
systému Bruker AVANCE III 600 MHz (600,23 MHz pro 
1H-NMR, 150,93 MHz pro 13C-NMR, 60,82 MHz pro 
15N-NMR, Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Němec-
ko). Pro měření koordinace báze byl použit heteronukleár-
ní korelační experiment 1H-15N HMBC. 

Hmotnostně spektrometrické experimenty byly prove-
deny na přístrojí APEX-Ultra FTMS vybaveném 9,4 T 
supravodivým magnetem, s využitím elektrosprejové (ESI) 
pozitivní ionizace s průtokem nástřiku 1 ml min-1 a teplo-
tou sušícího plynu (dusík) 200 °C. 

Výsledky a diskuse 
 
Asymetrická transfer hydrogenace na Noyoriho kata-

lyzátoru probíhá se směsí kyselina mravenčí – báze jakož-
to donorem vodíku. Přítomnost organické báze (TEA, 
DIPEA, DABCO, piperidin) je pro průběh reakce nezbyt-
ná. Předpokládá se, že báze hraje roli akceptoru HCl při 
aktivaci katalyzátoru19 a o jejím vlivu na rychlost a selekti-
vitu reakce nebyly dosud publikovány žádné informace. 
Naše pozornost byla zaměřena na studium vlivu použité 
báze na průběh hydrogenační reakce. Na modelové reakci 
(obr. 2) jsme testovali hydrogenaci v přítomnosti řady 
různých bází (uvedeny v tab. I), které byly voleny 
s ohledem na různou sterickou náročnost a bazicitu. Kine-
tické experimenty byly prováděny v NMR kyvetě. 

Výsledky kinetických experimentů jsou shrnuty 
v tab. I. Použití různých bází vedlo ke značným změnám 
v reakčních rychlostech, ale i hodnotách enantioselektivit 
vyjádřených parametrem de (diastereomerní přebytek). 
V případě terciárních alifatických aminů můžeme pozoro-
vat korelaci mezi bazicitou aminu a selektivitou reakce. 
Selektivita reakce je také pravděpodobně ovlivněna steric-
kou náročností použité báze, což je dobře vidět na řadě 
DIPEA –  TEA – DABCO. Nižší sterická náročnost báze 
vede k vyšší selektivitě.  

Tyto výsledky jasně dokazují, že báze v mechanismu 
asymetrické transfer hydrogenace hraje podstatně důleži-
tější roli, než jen roli akceptoru HCl, protože použitá báze 
neovlivňuje jen reakční rychlost, ale také enantioselektivi-

Obr. 2. Modelová reakce pro studium mechanismu Noyoriho 
katalyzátoru  
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Obr. 3. FT-MS spektrum Noyoriho katalyzátoru za podmínek hydrogenace se směsní HCOOH/TEA 
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tu. To by mohlo být vysvětleno jako důsledek koordinace 
báze na strukturu Ru hydridu, který je aktivní částicí při 
hydrogenaci. 

K důkazu této domněnky jsme se rozhodli prokázat 
vznik rutheniového katalytického komplexu 
s koordinovanou bází. Byla použita ESI+-FT-MS měření 
s cílem získat bližší informaci o katalytických strukturách 
vznikajících za podmínek transfer hydrogenace. Získaná 
ESI+-MS spektra reakční bez substrátu (HCOOH:TEA 5:2 
(10 l) a Noyoriho katalyzátor (5,1 mg) v acetonitrilu 
(550 l) s přídavkem vody (40 l)) prokázala přítomnost 
pouze 2 iontových klastrů (obr. 3). Intenzivnější klastr 
obsahuje monoizotopický ion s m/z 698,2841. Analýza 
toho klastru poskytla sumární vzorec C37H52N3O2RuS. 

Teoretický monoizotopický ion této struktury m/z 
698,2851 velmi dobře odpovídá naměřeným m/z (chyba: 
1,4 ppm). Sumární vzorec Ru hydridu je C31H36N2O2RuS. 
Rozdíl sumárních vzorců (molárních hmotností) odpovídá 
částici C6H16N. Reakční směs obsahovala jako bázi TEA 
(C6H15N), iontový klastr tedy může být interpretován jako 
Ru hydrid s koordinovaným TEA. Druhý, méně intenzivní 
klastr obsahuje monoizotopickou hmotu m/z 595,1482, což 
odpovídá sumárnímu vzorci C31H35N2O2RuS (teoreticky 
m/z 595,1490; chyba: 1,3 ppm). To může být vysvětleno 
eliminací TEA.  

Popsané měření s TEA bylo zopakováno i s dalšími 
bázemi – DIPEA a DABCO, abychom potvrdili koordinaci 
báze s Ru hydridem za podmínek transfer hydrogenace. 

Druh báze Báze pKa1 krel. vzhledem k TEA de [%] 

Acyklické 

Triethylamin 

 

N 11,0 1,0000 55,5 

Diisopropylethylamin 

 

N 11,4 0,2442 46,1 

Cyklické 

Morpholin 

 
O

N
H

8,3 0,2144 65,6 

Piperidin 

 

N
H

11,0 0,2059 65,1 

Pyrrolidin 

 

N
H

11,3 0,0594 71,5 

DABCO 

 
N

N 8,7 0,2335 63,8 

Heteroaro-
matické 

Pyrrol 

 

N
H

0,4 0,1423 65,5 

Imidazol 

 

N
H

N

7,0 0,0042 0 

Pyridin 

 

N

5,2 0,0064 69,3 

Tabulka I 
Výsledky kinetických experimentů s různými bázemi 
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MS spektra těchto směsí opět obsahovala dvojici klastrů. 
První z nich byl ve všech případech shodný 
s monoizotopickou hmotou o hodnotě m/z = 595,14, 
nicméně hodnota m/z druhého klastru se měnila vždy 
v závislosti na molární hmotnosti použité báze. Lze tedy 
očekávat, že tyto iontové klastry představují komplexy Ru 
hydridu s použitou bází. Tato očekávání jsou podpořena 
vynikající shodou mezi očekávanými a naměřenými hmo-
tami monoizotopických iontů komplexů Ru hydridu 
s různými bázemi. Tím bylo dále potvrzeno, že i další báze 
jsou schopny koordinace k Ru za podmínek transfer hyd-
rogenace. 

Za stejných podmínek jako FT-MS měření byl prove-
den i 1H-15N HMBC experiment s 15N-značeným piperidi-
nem. Molární poměr báze : katalyzátor byl zvolen 10:1. 
Byla pozorována dvojice signálů 15N (obr. 4) odpovídající 
korelaci N–H v poloze C4. Majoritní signál odpovídal 
volnému piperidinu (δ = 45,2) a minoritní (δ = 63,0) kore-
spondoval piperidinu koordinovanému na Ru.  

 

Závěr 
 
Byla studována asymetrická transfer hydrogenační 

reakce na Noyoriho katalyzátoru a to z hlediska vlivu 
struktury použité báze ve směsi s kyselinou mravenčí jako 
zdrojem vodíku na selektivitu a rychlost reakce. Bylo zjiš-
těno, že struktura použité báze má zásadní vliv nejen na 
rychlost reakce, ale především na její selektivitu, což uka-
zuje, že mechanismus reakce je odlišný od původního 
navrženého prof. Noyorim19. FT-MS měření a experimenty 
s 15N značeným piperidinem prokázaly, že dochází 
v průběhu reakce ke koordinaci katalytické báze na aktivní 
částici Ru hydrid. Tato částice hraje roli nejen vodíkového 

donoru při hydrogenaci, ale svou strukturou determinuje 
i koordinaci hydrogenované látky, což se projeví zcela 
zásadně parametrem enantioselektivity. Tento závěr před-
stavuje zcela zásadní změnu v obecně přijímaném mecha-
nismu asymetrické transfer hydrogenace na rutheniových 
katalyzátorech Noyoriho typu.  

 
Autoři by chtěli poděkovat Grantové agentuře České 

republiky (GA ČR 104-09-1497) a Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT 223 100001) za finanční 
podporu. 
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Obr. 4. 1H-15N HMBC spektrum reakční směsi s 15N-pipe-
ridinem 


