
Aim: To synthetize an imidazole TADDOL analogue derived from tartaric acid

Synthesis:
1 2 3

4 4a, 10 mmol in situ

SiO2, CH2Cl2:CH3OH 20:1                     SiO2, CH2Cl2:CH3OH 20:1

5, R = H (54%), Me (39%), Ph (68%) 6, R = H (14%), Me (47%), Ph (52%) 

Stability constant of complexes with Cu2+ as Cu(OAc)2, MeOH

Conclusions:
1. Tartaric acid showed to be a good precursor for the synthesis of chiral imidazole ligands possesing C2-symmetry

2. The imidazole TADDOL analogue needs to be prepared in a two-step synthesis through the corresponding diketone

3. The prepared diketones and dioles form with Cu2+ three complex types, whereas their stability is strongly affected by the steric effects

1. diamide  3, 2.5 mmol, 0  C, 1.5 h   

2. KH2PO4 / H2O / CH2Cl2

o
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1. diketone  5, 2.5 mmol, 0  C, 1.5 h   

2. KH2PO4 / H2O / CH2Cl2
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rt, 2 h, 90%

o

5 log b1/2 log b1 log b2

H 10.55±0.04 7.06±0.04 12.67±0.04

Me 9.83±0.14 6.26±0.01 10.01±0.01

Ph 11.38±0.04 6.16±0.04 3.30±0.09

6 log b1/2 log b1 log b2

H 9.30±0.01 - 9.96±0.01

Me not measured

Ph 8.56±0.01 1.8±0.07 10.01±0.01

b1/2 : 2M + L M2L

b1 : M + L ML

b2 : ML + L ML2

diamide  3

C2-symmetry
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Úvod 
  

Opticky aktivní izomery (2R,3R)-vinné kyseliny 1 představují levný a dostupný syntetický zdroj skeletu se dvěma 
stereogenními centry a s C2 symetrií. Funkčními deriváty vinné kyseliny, které se využívají jako chirální ligandy,  
jsou její diestery (DMT, DET a DIPT). Od struktury kyseliny vinné lze odvodit další chirální ligandy, z nichž zřejmě nejúspěšnější při 
asymetrické katalýze je TADDOL a jeho deriváty. 

 

Cíl  

 

Cílem práce byla syntéza a studium katalytických vlastností 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbohydrazidů alkylovaných na dusíku, tj. 
sloučenin s osvědčeným strukturním motivem 2,2-dialkyl-1,3-dioxolanu se dvěma stereogenními centry (jako v TADDOLu). 

 

Syntéza 

Poděkování: tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky (203/08/0208). 

1. Syntéza dimethyl-(4R,5R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarboxylátu 2 je 
popsána, je bezproblémová, diester 2 je dostupný i komerčně. 

2. Přímá syntéza alkylovaných dikarbohydrazidů 4 reakcí esteru 2 s příslušnými 
alkyl- a N,N-dialkylhydraziny je zdánlivě nejvhodnější. Problémem je 
dostupnost potřebných hydrazinů, jejich nedostatečná reaktivita (zejména u 
dialkylhydrazinů), vznik řady neodstranitelných vedlejších produktů            
(u aryhydrazinů) a často i obtížné odstranění nezreagovaného 
substituovaného hydrazinu použitého v nadbytku. 

3. Při syntéze založené na přípravě a následné alkylaci doposud nepopsaného 
dikarbohydrazidu 3 spočíval stěžejní problém v prvním kroku. Po mnoha 
experimentech byl nalezen postup, pro nějž je klíčové použití 
isopropylalkoholu jako rozpouštědla. Při alkylaci dikarbohydrazidu 3 byl 
problém zejména s reaktivitou alkylhalogenidů (primární s C>5, sekundární), 
vznikem částečně alkylovaných dikarbodhyrazidů a jejich odstranění z 
produktu. 

4. Obecně se jako stěžejní problém ukázala izolace produktů, které jsou díky 
své struktuře velmi rozpustné jak v polárních rozpouštědlech (voda, 
alkoholy), tak částečně až dobře (podle počtu a povahy substituentů) i v 
nepolárních rozpouštědlech. Po odpaření rozpouštědel vznikají medovité 
látky, ze kterých se rozpouštědlo obtížně odstraňuje, někdy docházelo i k 
rozkladu produktu. 

5. Postupem 2. se podařilo připravit, vyčistit a charakterizovat sloučeniny 4    
s R1=Me, R2=H (výtěžek 36 %) a R1=t-Bu, R2=H (31 %). Postupem 3. pak s 
R1=R2=Me (30 %), Et (11 %), Pr (20 %), Bu (20 %) a Pe (23 %).   

Závěr 
 

1. Celkem byly provedeny pokusy o syntézu 17 alkylovaných 2,2-dimethyl-1,3-
dioxolan-4,5-dikarbohydrazidů alkylovaných na dusíku, z nichž 7 bylo 
úspěšných. 

2. Pro syntézu N-monoalkylovaných dikarbohydrazidů jsou vhodnější reakce 
příslušného esteru s alkylhydraziny, pro syntézu N, N ‘-dialkylovaných 
dikarbohydrazidů spíše postup založený na přípravě a následné alkylaci 2,2-
dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbohydrazidu. 

3. Připravené dikarbodihydrazidy jako chirální ligandy s Cu2+ ionty v 
nitroaldolové kondenzaci (Henryho reakce) nevykazovaly významné 
katalytické vlastnosti, účinnější byly N-monoalkylované dikarbohydrazidy.  

Ověření katalytických vlastností 
 

Vybrané dikarbohydrazidy 4 byly testovány jako chirální 
ligandy Cu2+ iontů při katalýze nitroaldolové kondenzace 
(Henryho reakce). Tabulka ukazuje, že nevykazují významnou 
enantioselektivní katalytickou aktivitu. 

Ligand Doba (dny) [α]D
20 (°) ee (°) 

R1=Me, R2=H 5 15 4,6 

R1=t-Bu, R2=H 9 13 4,0 

R1=R2=Et 10 2 0 

R1=R2=Bu 10 5 0 

R1=R2=Pe 10 8 0 
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Introduction
Optically active isomers of (R,R)-tartaric acids represent inexpensive and readily available precursors of C2-symetric
scaffold bearing two stereogenic centers. Hence, a wide range of chiral ligands featuring tartaric acid motive exist to date.
One of the most widely known catalyst class comprises ligands in which the tartaric acid hydroxy groups were transformed
into acetals. This class of ligands possess 2,2-dialkyl-1,3-dioxolane structural motive as in TADDOL.

Synthesis
Dimethyl (4R,5R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate

(4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarbohydrazide

(4R,5R)-N'4,N'5,di-terc-Butyl-2,2-dimethyl-1,3-
-dioxolane-4,5-dicarbohydrazide

Reactions of (4R,5R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarbohydrazide

Conclusion
Tartaric acid-derived dihydrazides are suitable precursors for synthesis of the chiral catalysators. Fundamental problem is 
removing of the unreacted hydrazine.
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Úvod 
Syntetizované molekuly mají C2-symetrii a jejich struktura je odvozena od struktury Taddolu, který je řazen mezi tzv. privilegované 
katalyzátory.  

Obr. 2: Závislost log b21 na 
substitučních konstantách s i  

Cíl 
Cílem práce byla syntéza vybraných derivátů N-alkyl a N,N-dialkyldikarbohydrazidů a následné stanovení jejich koordinačních vlastností 
s Cu2+ ionty.  

Závislost logaritmů konstant stability 
log b11 (komplex ML) na 
substitučních konstantách s i (Obr. 3) 
pro ligandy 3 je bez systematické 
závislosti a pro ligandy 4 má tvar 
obrácené paraboly.  

Tvar závislosti lze vysvětlit vlivem 
elektronových efektů, které jsou 
popsány substituční konstantou s i,   
a dále sterickými efekty alkylů 
přítomných na dusíku. 

 

Syntéza 
Z výchozí (R,R)-vinné kyseliny bylo dvěma postupy syntetizováno 
devět N- a N,N-dialkyldikarbohydrazidů 3 a 4 (Obr.. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Schéma syntézy . N- a N,N-dialkyldikarbohydrazidů 3 a 4. 

Koordinační vlastnosti 
U syntetizovaných sloučenin byla provedena spektrofotometrická 
titrace Cu2+ ionty v methanolu. Analýzou získaných dat byla 
zjištěna přítomnost dvou typů komplexů, v nichž byl poměr 
kov:ligand je 2:1 (M2L) a 1:1 (ML) (Tab. 1). Konstanty stability 
komplexů byly vypočteny ze závislosti změny absorbance na 
koncentraci Cu2+ iontů v rozmezí vlnových délek 220 – 230 nm. 

Pomocí semiempirické metody MOPAC (lit.2) byly vypočteny 
pravděpodobné struktury komplexů M2L  (Obr. 4) a ML (Obr. 5) 
nesubstituovaných dikarbohydrazidů, jejichž konstituce 
jednoznačně koresponduje s vlivem alkylů na hodnoty logaritmů 
konstant stability log b21 a log b11. 

Literatura: 
1. Pytela O.: Collect. Czech. Chem. Commun. 61, 704 (1996). 
2. MOPAC2009, Stewart computational chemistry, Version 10.341W, webpage, http://OpenMOPAC.net.                                                                                             Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/08/208. 
 

Comp. R log  b (M2L) log b (ML) s 

3a Me a 3.983±0.022 2.50 × 10-2 

3b tBu 4.974±0.018 2.668±0.021 4.83 × 10-3 

3c -(CH2)5- 6.673±0.034 3.409±0.101 9.60 × 10-3 

4a Me 5.521±0.003 3.644±0.002 9.62 × 10-3 

4b Et 6.484±0.002 4.650±0.152 9.86 × 10-3 

4c Pr 6.896±0.009 4.810±0.008 1.21 × 10-2 

4d Bu 7.773±0.032 4.635±0.036 7.95 × 10-3 

4e Me 7.626±0.026 4.372±0.032 1.05 × 10-2 

astatisticky nevýznamné.  

Prostřednictvím teorie AISE (lit.1) byla 
určena lineární závislost logaritmů 
konstant stability log b21 (komplex M2L) 
na substitučních konstantách s i (Obr. 2) 
s regresní rovnicí 

log b21 = (0.30±0.94) – (61.4±9.1) s i 

          n = 7, s = 0.355, r = 0.949 

Ze této závislosti vyplývá, že 
elektrondonorní substituenty zvyšují 
stabilitu komplexu M2L, sterické efekty 
se neuplatňují. 

Obr. 3: Závislost log b11 na 
substitučních konstantách s i  

Obr. 4: Vypočtená struktura komplexu M2L  Obr. 5: Vypočtená struktura komplexu ML  
Tab. 1: Vypočtené konstanty stability b 
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