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Syntéza monosubstituovaných derivátů β -cyklodextrinu pro
medicinální aplikace
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá syntézou série derivátů β-cyklodextrinu, které jsou
potenciálně využitelné pro konstrukci kontrastních látek MRI nové generace. Základní skelet
β-CD je nejprve selektivně persubstituován v polohách 6 a vybaven azidovými skupinami. V
dalších krocích je per-6-azido-β-CD monosubstituován na sekundárním okraji makrocyklu.
Jako vhodná činidla pro derivatizaci byly vybrány (E)-cinnamylbromid a propargylbromid.
Monosubstituční reakce poskytuje vždy dva regioisomery, se substituentem v poloze 2I-O- a
3I-O-. Tyto se podařilo, po následné peracetylaci zbylých hydroxylových skupin, od sebe
úspěšně separovat pomocí sloupcové chromatografie. Deriváty s cinnamylovou skupinou byly
následně oxidativně převedeny na

2I-O-, 3I-O-formylmethyl- a 3I-O-karboxymethyl-

deriváty. Dále byla ověřena možnost spojení derivátu obsahující aldehydovou funkci s
vhodným substrátem pomocí reduktivní aminace.
Klíčová slova: cyklodextriny, monosubstituce, cinnamyl, propargyl, formylmethyl,
karboxymethyl, reduktivní aminace, kontrastní látky, tomografie magnetické rezonance
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Synthesis of monosubstituted β–cyclodextrin derivatives for
medicinal applications
Abstract
This thesis is focused on preparation of a set of β-cyclodextrin derivatives with
potential use as scaffolds for a construction of novel MRI contrast agents. Firstly, the skeleton
of native β-CD was selectively persubstituted at possitions 6 and equipped with azide
functions. Per-6-azido-β-CD was then monosubstituted on secondary face of the macrocycle.
(E)-cinnamylbromide and propargylbromide were chosen as suitable reagents. The
monosubstitution reaction afforded two types of regioisomers, substituted at position 2I-O- or
3I-O-. These regioisomers were sucessfully separated via preparative column chromatography
after peracetylation of all free hydroxyl groups. 2I-O-, 3I-O-formylmethyl- and 3I-Okarboxymethyl- analogues were prepared by oxidative transformation of cinnamyl group.
Finally the usability of the formylmethyl- derivative for covalent binding with suitable
substrate via reductive amination was confirmed.
Keywords: cyclodextrins, monosubstitution, cinnamyl, propargyl, formylmethyl,
carboxymethyl, reductive amination, MRI, contrast agents
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Použité zkratky
Ac

acetyl

Ac2O

anhydrid kyseliny octové

Bn

benzyl

CD

cyklodextrin

COSY

correlated spectroscopy

CZE

capillary zone electrophoresis

Cin

cinnamyl (3-fenyl-prop-2-enyl)

DCE

1,2-dichlorethan

DEPT

distortionless

enhancement

by

polarization

transfer
DMF

N,N-dimethylformamid

DMSO

dimethylsulfoxid

DMS

dimethylsulfid

Et

ethyl

Glc

α-D-glukopyranosa

HMBC

heteronuclear multiple bond coherence

HPLC

high performance liquid chromatography

HRMS

high resolution mass spectrometry

HSQC

heteronuclear single quantum coherence

NMR

nuclear magnetic resonance

Me

methyl

MRI

magnetic rezonance imaging

MS

mass spectrometry

TEA

N,N,N-triethylamin

TLC

thin layer chromatography

TMS

tetramethylsilan
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1.

ÚVOD
Cyklodextriny a jejich deriváty tvoří zajímavou skupinu látek, o kterou je v posledních

desetiletích projevován značný zájem, a to především díky jejich unikátní vlastnosti
komplexovat širokou škálu organických i anorganických látek ve své lipofilní kavitě. Jedná se
o cyklické oligosacharidy, které jsou tvořeny obvykle šesti až osmi glukopyranosovými
jednotkami spojenými do kruhu.
Vzhledem k nízké toxicitě těchto látek, jsou především využívány v průmyslových
aplikacích. K nejvýznamnějším z nich patří jejich využití ve farmaceutickém průmyslu k
solubilizaci léčiv 1 , které jsou jinak ve vodě omezeně rozpustná. Další oblastí jejich hojného
využití je kosmetický a potravinářský průmysl, kde tyto látky slouží nejčastěji k potlačení
nežádoucích chutí a pachů, nebo k prodlouženému uvolňování látek jimi komplexovaných.
Nicméně využití nativních cyklodextrinů je limitované jejich vlastnostmi, a to
rigiditou základního skeletu, omezenou rozpustností a množstvím funkčních skupin. Proto je
v mnoha syntetických laboratořích po celém světě vynakládáno úsilí na syntézu jejich
derivátů, tj. vybavení vhodnými substituenty, které modifikují vlastnosti těchto látek. Tím je
možno značně rozšířit jejich aplikační záběr. K nejznámějším oblastem využití
derivatizovaných cyklodextrinů patří analytická chemie, kde slouží jako chirální selektory 2
přidávané do stacionární fáze v HPLC při separacích optických isomerů. Dále pak slouží jako
katalyzátory biochemických reakcí, kde se používají jako umělé enzymy 3 .
V současné době jsou deriváty cyklodextrinů využívány také v mnohých
medicinálních aplikacích, což dokazuje celá řada souhrnných článků4-11. Patří mezi ně např.
cílená doprava léčiv in vivo tzv. "drug delivery"12. V poslední době je také studována oblast
potenciálního využití vhodně substituovaných derivátů β-cyklodextrinu jako nosiče pro
kontrastní látky tomografie magnetické rezonance (MRI) 13,14 .
Tato práce se zabývá syntézou a charakterizací analogických látek, které mají vhodně
substituované hydroxyly na primárním i sekundárním okraji makrocyklu. Cyklodextrin je
sledem reakcí vybaven vhodnými reaktivními skupinami, na které lze připojit komponenty
potřebné pro konstrukci kontrastních látek nové generace pro MRI.
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2.

CÍL PRÁCE
Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat syntézu série nových derivátů β-

cyklodextrinu (β-CD). Připravované látky by měly být potenciálně využitelné jako součást
kontrastních látek pro MRI s vylepšeným profilem relaxivity v silném magnetickém poli.
Navíc oproti již publikovaným preparátům13 bude na sekundárním okraji cyklodextrinového
skeletu připojeno raménko, které umožní snadnou vazbu na bioaktivní molekulu nebo
fluorescenční značku.
Příprava cílené série derivátů může být shrnuta do následujících dílčích kroků:


persubstituce hydroxylových skupin základního skeletu β-CD v polohách C6 a
převedení na azidové funkce



monosubstituce na sekundárním okraji β-CD vhodným činidlem a převedení
substituentu na reaktivní funkci



ověření možnosti konjugace CD derivátu s vhodným substrátem



charakterizace nových sloučenin pomocí běžných spektrálních technik
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8

+

R2 =

O

O

N

O

R2
RO

N

N

3.

PŘEHLED PROBLEMATIKY

3.1 Cyklodextriny
Poprvé byly tyto látky izolovány Villiersem 15 , koncem 19. století. V roce 1913 získal
Schardinger 16 při studiu rozkladu škrobu pomocí mikroorganismů dvě krystalické látky, které
byly strukturou identické s látkami popsanými Villiersem. Jejich studováním dal vzniknout
cyklodextrinové vědě.
Při výrobě přírodních cyklodextrinů je využíváno enzymatického působení
cyklodextrinových glykosyltransferáz (CDTasy), které jsou syntetizovány mnohými
bakteriemi (např. Bacillus Macerans, Bacillus circulans, Bacillus megaterium, Klebsiella
oxytoca) 17 .
Cyklodextrinů je nejvíce využíváno díky jejich ojedinělé vlastnosti komplexovat
širokou škálu organických látek ve své lipofilní kavitě. Tato vlastnost přitahuje řadu chemiků
po celém světě, což také dokazuje každoroční konání mezinárodních konferencí, zabývajících
se těmito sloučeninami.
Jejich další nespornou výhodou je dobrá dostupnost, nízká toxicita a snadná
biodegradabilita.

3.1.1 Vlastnosti a struktura
Cyklodextriny (CD), v literatuře také označované jako Schardingerovy dextriny,
cykloglukany, cykloamylosy nebo cykloglukopyranosy4, jsou cyklické oligosacharidy,
složené z do kruhu spojených α-D-glukopyranosových jednotek. Ty zaujímají konformaci 4C1
a jsou propojeny pomocí α(1→4)-O-glykosidických vazeb. Podle počtu jednotek (6, 7, 8),
jsou tři přírodní cyklodextriny označovány α-, β- a γ-CD (Obrázek 1). Synteticky byla
připravena také analoga s menším i větším počtem podjednotek (až 60), tyto však oproti
přírodním nenacházejí tak široké uplatnění, a to především díky obtížné a nákladné přípravě a
čištění 18-20. Přírodní CD s méně než šesti podjednotkami se ze sterických důvodů nevyskytují.
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Obrázek 1. Struktura molekuly cyklodextrinu

Cyklodextriny mají v prostoru tvar dutého komolého kužele. Rozložení C-H vazeb a
pásu kyslíkových atomů, tvořících glykosidické vazby, dává vnitřní kavitě lipofilní charakter.
Povrch molekuly je na druhou stranu díky velkému počtu hydroxylových skupin hydrofilní.
To má za následek jejich víceméně dobrou rozpustnost ve vodě a jiných polárních
rozpouštědlech (např. DMF, DMSO nebo pyridin).
Sekundární hydroxylové skupiny na uhlících C2 a C3 jsou umístěny na širším –
sekundárním okraji CD (Obrázek 2). Mezi hydroxyly sousedních glukosových jednotek
vzniká pás intramolekulárních vodíkových vazeb. β-CD tvoří kompletní pás vodíkových
můstků, který způsobuje vysokou rigiditu molekuly. Z tohoto důvodu je také ze všech
nativních CD nejméně rozpustný ve vodě. Primární hydroxyly na uhlících C6 jsou situovány
na užším – primárním okraji molekuly a mohou volně rotovat kolem vazby mezi uhlíky C5 a
C6.
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Obrázek 2. Rozložení hydroxylových skupin v molekule CD

Za standardních experimentálních podmínek jsou nativní CD poměrně stálé.
Vyznačují se stabilitou v alkalickém prostředí, až do hodnot pH=12,1, kdy začínají
deprotonovat. Do jisté míry jsou odolné i vůči kyselému prostředí. Při nižších hodnotách pH
však mohou hydrolyzovat 21 .
Některé fyzikální a chemicko-fyzikální vlastnosti nativních CD jsou shrnuty do
Tabulky 1 22 .
Tabulka 1. Vybrané vlastnosti nativních CD

počet glukosových jednotek

α-CD
6

β-CD
7

γ-CD
8

molární hmotnost (g mol-1)
přibližný průměr kavity (nm)
přibližný vnější průměr (nm)
[α]25D
rozpustnost ve vodě (g / 100 ml) při 25 °C
bod tání (°C)
obsah krystalové vody (hm.%)
molekuly vody v kavitě

972
0,5
1,46
150 ± 0,5
14,5
255-260
10,2
6

1134
0,62
1,54
162,5 ± 0,5
1,85
255-265
13-15
11

1296
0,8
1,75
177,4 ± 0,5
23,2
240-245
8-18
17
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3.1.2 Tvorba inkluzních komplexů
Nejvyužívanější vlastností cyklodextrinů, je jejich schopnost tvořit supramolekulární
komplexy typu hostitel-host. Tyto komplexy vznikají s celou řadou organických látek (hostů),
které svými strukturními vlastnostmi vyhovují kavitě CD. Mezi nejdůležitější z nich patří tvar
a velikost hostující molekuly, ale také její polarita.
Jelikož je kavita CD relativně hydrofobní, inkluzní komplexy vznikají převážně s
apolárními látkami. Vhodná velikost hostující molekuly, nebo její inkludované části, je pak
dána vnitřními rozměry kavity, podle druhu CD:


α-CD látky s alifatickým řetězcem (dekanol)



β-CD látky s aromatickými funkcemi (toluen, naftalensulfonylchlorid)



γ-CD objemnější molekuly (pyren, fulleren)

Síla nekovalentní interakce závisí především na sterické shodě hostitele a hosta.
Hlavní hnací silou komplexace je výměna molekul rozpouštědla, nejčastěji vody v
kavitě, za hostující hydrofobní molekulu 23 (Obrázek 3). Polární molekuly rozpouštědla mají v
lipofilní dutině vysokou entalpii a jsou tak energeticky znevýhodněné, proto se proces
komplexace vyznačuje snížením energie celého systému.

Obrázek 3. Vznik inkluzního komplexu

Mezi volnými molekulami hostitele, hosta a vzniklým komplexem se ustavuje
dynamická rovnováha. Nekovalentní vazby tedy neustále vznikají a zanikají. Hlavními silami,
které se při inkluzi uplatňují, jsou hydrofobní a elektrostatické interakce, van der Waalsovy
síly a sterické efekty.
12

Pevnost vazby je určena velikostí vazebné konstanty K (též konstanta stability), která
je definována jako podíl rovnovážných koncentrací disociovaných a asociovaných komponent
(1).

[CD]+ [host]

K=

[CD...host]

[CD...host]
[CD][host]

(1)

Cyklodextriny tvoří komplexy nejčastěji ve stechiometrickém poměru 1:1. Tato
situace může být také nazývána molekulární zapouzdření. Vznikem inkluzního komplexu
mezi CD a hostující látkou, dochází ke změně fyzikálně-chemických charakteristik obou
participujících látek. V první řadě dochází ke zvýšení rozpustnosti inkludované lipofilní
částice. Tudíž koncentrace hosta v roztoku se zvyšuje, kdežto rozpustnost samotného CD díky
této interakci klesá. Výjimkou je komplexace nabitého hosta, nebo takového, který tvoří
vodíkové můstky 24 . V tomto případě rozpustnost CD roste. Dále dochází ke změně
spektrálních vlastností obou komponent. Dochází k posunu absorpčního maxima hosta v
UV/vis oblasti, zvýšení fluorescence (díky přenesení z roztoku do apolárního prostředí) a
mění se chemické posuny vodíků v NMR spektru.
Reaktivita hosta je komplexací také modifikována. Ve většině případů je hostující
molekula v kavitě stabilizována a reaktivita se snižuje. V opačném případě se molekula CD
chová jako tzv. "umělý enzym" a reakci hosta urychluje nebo dokonce mění její cestu3.
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3.2 Deriváty cyklodextrinů
Širšímu využití nativních cyklodextrinů (především v medicinálních aplikacích jako
transportéry léčiv) brání omezený výběr funkčních skupin, limitovaná rozpustnost, selektivita
komplexace a nefrotoxicita β-CD25. Aby se možnost využití těchto zajímavých látek rozšířila,
je nutné chemicky modifikovat jejich skelet. Deriváty CD vykazují vylepšené vlastnosti, co se
týče rozpustnosti, fyzikální a mikrobiologické stability a snížené toxicity při parenterálním
podání. K derivatizaci hydroxylových skupin lze využít metody běžné v chemii sacharidů.
Mezi nejčastěji využívané patří alkylace, která poskytuje širokou škálu derivátů. Díky
velkému počtu hydroxylů, je obvykle složité oddělit od sebe jednotlivé produkty reakce, a
získat tak čistá chemická individua. Proto je nutné hledat nové metody, především selektivní
modifikace určitých funkčních skupin.
Tento těžký úkol je výzvou pro mnoho chemiků, kteří se syntézou těchto derivátů
zabývají. V současnosti je publikováno více než 2000 derivátů, z nichž přibližně 100 je jich
vyráběno v průmyslovém měřítku a jsou dostupné komerčně. Mezi nejdůležitější z nich patří:
náhodně methylované β-CD (RAMEB), hydroxypropyl-β-CD (HPBCD), heptakis(2,6dimethyl)-β-CD (DIMEB), heptakis(2,3,6-trimethyl)-β-CD (TRIMEB) a mnoho dalších24.

3.2.1 Monosubstituované deriváty
Monosubstituovanými deriváty 26 CD se rozumí takové deriváty, které mají
modifikovanou právě jednu hydroxylovou skupinu. Monomodifikace může být provedena v
polohách 2, 3 a 6, a dává tak díky symetrii molekuly CD vzniknout pouze třem možným
regioisomerům (2-O, 3-O a 6-O). Syntéza monosubstituovaných derivátů je obtížná díky
vysokému počtu hydroxylových skupin, které mohou potenciálně reagovat se substitučním
činidlem. Díky tomu vzniká při reakci množství nežádoucích vedlejších produktů, které je
nutné, pro získání jednoho čistého regioisomeru, od reakční směsi oddělit. To je možné
provést pomocí preparativní chromatografie, avšak tato metoda není ideální, hlavně pro
průmyslové využití. Při přípravě těchto látek je nutné vzít v úvahu dva hlavní faktory, a to
nukleofilitu hydroxylů v jednotlivých polohách, a dále schopnost elektrofilního činidla tvořit s
molekulou CD inkluzní komplex. Primární hydroxyly v pozici 6 jsou nejvíce bazické (nejvíce
nukleofilní) a zároveň nejlépe stericky přístupné. Většina monoderivátů v poloze 6 je
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připravována pomocí reakce s p-toluensulfonylchloridem v pyridinu, která poskytuje
odpovídající 6-O-p-toluensulfonyl-CD (6-O-Ts-CD). Při této reakci nedochází k deprotonaci,
ale hydroxyly v poloze 6 jsou i tak nejvíce nukleofilní. Při deprotonaci všech hydroxylových
skupin nadbytkem báze dochází také k přednostnímu ataku polohy 6, protože je nejvíce
reaktivní. Selektivity je dosaženo použitím méně reaktivního činidla.
Sekundární hydroxylové skupiny v poloze 2 jsou nejkyselejší. Toho se využívá při
jejich monomodifikaci, protože přídavkem jednoho ekvivalentu báze dochází k jejich
přednostní deprotonaci. Vniklé oxanionty jsou reaktivnější než ostatní, nedeprotonované
hydroxyly.
Hydroxyly v poloze 3 jsou nejvíce stericky bráněné a tudíž nejméně reaktivní. Díky
tomu je monosubstituce v této poloze velmi komplikovaná. Pro získání čistého monoderivátu,
v co možná nejvyšším výtěžku, je nejvhodnějším přístupem použití metody regioselektivní
syntézy. Bylo zjištěno, že některá činidla poskytují přednostně derivát v poloze 3. To bylo
později vysvětleno vznikem komplexu mezi CD a činidlem, kdy dochází k nasměrování
přistupující skupiny k poloze 3. Jako příklad regioselektivní reakce lze uvést sulfonylaci βCD do polohy 3, s 2-naftalensulfonylchloridem nebo 3-nitrobenzensulfonylchloridem 28
(Schéma 2). Produkt vzniká ve výtěžku 29 % se zanedbatelným znečištěním monoderiváty v
polohách 2 a 6. S využitím těchto znalostí byla nalezena další regioselektivní činidla
poskytující přednostně produkt substituovaný v poloze 3, například cinnamylbromid 27 .
Dalším z přístupů, který vede k zavedení funkční skupiny do polohy 3 je otevření epoxidů,
připravených z příslušných arylsulfonátů, přičemž dochází k přeměně monosacharidové
jednotky na neglukosovou, a tudíž i ke změně charakteru celé molekuly CD.
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Schéma 2. Regioselektivní sulfonylace polohy 3
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Důležitým krokem je také výběr vhodného rozpouštědla. Ve vodě dochází ke vzniku
inkluzního komplexu, který se vyznačuje relativně vysokou hodnotou vazebné konstanty. To
má za následek vznik regioselektivního produktu. Na druhou stranu, pokud je komplex slabý,
převažuje vliv nukleofility hydroxylových skupin, který pak řídí reakci.
Monosubstituované deriváty nacházejí řadu využití. Nejčastější z nich, je využití v
analytické chemii, jako stacionární fáze pro separace látek s podobnou strukturou (i
enantiomerů), v HPLC nebo CZE2. Po nahrazení jednoho hydroxylu vhodnou funkční
skupinou je možné takto modifikovaný cyklodextrin připojit na pevnou fázi – nejběžněji
silikagel. Monoderiváty je také možné navázat na fluorescenční pevnou fázi 29 , s potenciálním
využitím pro sensorické aplikace. Další aplikací, která se objevila v poslední době, je vazba
monoderivátů β-CD na textilní vlákno 30 . To je poté použito pro výrobu oblečení, které vyniká
tím, že je schopno zachytit v kavitách CD mastné kyseliny, vznikající při pocení, a omezit tak
nepříjemný zápach.

3.2.2 Persubstituované deriváty
Další skupinou modifikovaných derivátů cyklodextrinů jsou persubstituované
deriváty. Ty mají nahrazené všechny vodíky daného typu hydroxylových skupin.
Rozeznáváme totálně persubstituované (vodíky na všech hydroxylech jsou nahrazeny), a dále
selektivně persubstituované (per-6, per-3 a per-2-substituované), které mají nahrazeny vodíky
hydroxylů ve shodných polohách všech glukosových jednotek. Tyto látky jsou narozdíl od
náhodně substituovaných cyklodextrinů chemická individua, vykazující monodisperzitu.
Z totálně persubstituovaných CD jsou nejsnáze připravitelné deriváty acetylované
(reakce s acetanhydridem v pyridinu), methylované (reakce v methyljodidem za přítomnosti
báze v bezvodém DMF nebo DMSO) nebo benzylované. Persubstituce je vždy dosaženo
použitím nadbytku derivatizačního činidla. Tyto deriváty jsou připravovány zejména za
účelem změny rozpustnosti, nebo je persubstituce využívaná jako metoda zavedení chránících
skupin, např. před oxidativním štěpením. Výhodou je narozdíl od CD s volnými hydroxyly
jejich rozpustnost ve většině organických rozpouštědel, což výrazně usnadňuje jejich následné
zpracování. Dále mohou také sloužit jako výchozí látky pro další reakce. V literatuře 31 je
popsána selektivní debenzylace dvou naproti umístěních hydroxylových skupin v poloze 6
perbenzylovaného α-CD za použití diisobutylaluminiumhydridu, při které vzniká diol derivát.
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Ze selektivně persubstituovaných derivátů lze nejsnadněji připravit per-6 analoga. K
jejich syntéze je možné využít publikovaný postup 32 , který k přípravě per-6-bromo-β-CD
využívá Vilsmeier-Haackova reagentu. Reakce poskytuje vysoké výtěžky 95-98 %. Produkt
lze pak snadno konvertovat do široké škály per-6 derivátů např. amino-, azido-, merkapto-,
nebo kyano-derivátů. Tím vzniká řada prekurzorů pro další využití jako je navázání na pevný
povrch nebo pro konstrukci umělých enzymů. Alternativní postup publikovali Gadelle a
Defaye 33 , při kterém je Vilsmeier-Haackův reagent nahrazen jodem a trifenylfosfinem v
suchém DMF, dává tak vzniknout per-6-jodo-β-CD.
Alkylací v přítomnosti hydroxidu barnatého je možno připravit per(2,6-O-alkyl)CD 34 ,
avšak regioselektivita této reakce není ideální. Volné hydroxyly v poloze 3 lze pak dále
substituovat. Po odchránění, např. debenzylaci, v polohách 2 a 6, je dosaženo per-3 derivátu.

3.3 Tomografie magnetické rezonance
Tomografie magnetické rezonance (MRI) je moderní neinvazivní zobrazovací
technika, využívaná v lékařství. Podobně jako rentgenová výpočetní tomografie (CT),
poskytuje snímky lidského těla v podobě tenkých řezů 35 . MRI je založena na principech
magnetické rezonance NMR, která byla objevena v polovině 40. let 20. století. Z počátku se
nezdálo, že by tato metoda měla najít přínosné uplatnění. Avšak později, v 50. letech 20.
století se začala používat jako výkonný analytický nástroj. V 60. letech se rozvíjely myšlenky
o využití NMR, jako diagnostického nástroje pro lékařské aplikace. Opravdový průlom však
nastal až s příchodem výpočetní techniky v sedmdesátých letech. V roce 1971 Raymond
Damadian zjistil, že relaxační čas nádorů se liší od ostatních tkání 36 , a představil tak
myšlenku využití této skutečnosti k diagnóze nemocí.
Vývoj v této oblasti pokračoval rychlým tempem. V roce 1991 získal Nobelovu cenu
za svůj příspěvek k rozvoji nukleární magnetické rezonance vysokého rozlišení Richard R.
Ernst. V roce 2003 pak byla udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství Paulu
Lauterburovi a Siru P. Mansfieldovi, za objevy v poli zobrazování pomocí magnetické
rezonance. V roce 2003 bylo již v lékařské praxi využíváno více jak 10 000 MRI skenerů
(Obrázek 4) po celém světě. Od té doby bylo dosaženo významných cílů z hlediska diagnózy
pomocí MRI a počet přístrojů v medicínských zařízeních i přínos těchto vyšetření stále roste.
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Obrázek 4. Průřez MRI přístrojem

Stejně jako při NMR experimentu se měří vlastnosti aktivních jader. Obraz je získáván
měřením signálu 1H jader v molekulách vody, které jsou obsažené v lidském těle. Signál
těchto jader, s podobným chemickým posunem, je ovlivněn chemickým složením okolí.
Hlavní odlišností od NMR je fakt, že nejsou měřeny chemické posuny, ani interakční
konstanty jader, nýbrž prostorové rozložení intenzity signálu protonů vody v objemu těla
pacienta. MRI snímek je získán pomocí série elektromagnetických pulzů v kombinaci s
aplikací přechodných gradientů magnetického pole. Výsledkem jsou 2D nebo 3D černobílé
obrazy které ukazují rozložení vody v dané tkáni. Stupeň šedi ve snímku pak odpovídá
hustotě jader vodíků 1H (Obrázek 5). Světlejší oblasti obsahují vody více, naopak tmavší
méně.
Intenzitu signálu je možné ovlivňovat několika způsoby. Jeden z nejdůležitějších
faktorů je hardwarové uspořádání celého přístroje, a také podoba pulsní sekvence. Dále jde
obraz ovlivnit T1 a T2 procesy, ke kterým dochází po ukončení radiofrekvenčního měřícího
pulzu, v momentě relaxace jader, kdy se vracejí do základního energetického stavu. Při T1
procesu (spin-mřížková relaxace) se energie rozptyluje do okolní tkáně. T2 proces (spinspinová relaxace) zahrnuje rozptyl energie mezi samotnými měřenými jádry. Pomocí určení
T1 a T2 relaxačních časů protonů lze získat tzv. T1 a T2 vážené snímky. Díky nim lze
identifikovat různé typy tkáně a dokonce i rozpoznat zdravou tkáň od nemocné 37 .
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Obrázek 5. MRI snímek lidského mozku.

3.4 Kontrastní látky pro MRI
Kontrastní látky se používají pro ovlivnění kontrastu MRI snímku mezi různými
tkáněmi, nebo pro rozlišení mezi zdravou a nemocnou tkání. Jsou to chemické látky, které
jsou vpraveny (nejčastěji intravenózně) do těla pacienta před samotným měřením na MRI
přístroji. Ke změně intenzity signálu dochází na základě zkracování relaxačních časů
vodíkových jader. Tato vlastnost se nazývá relaxivita r 38 . Podle způsobu modifikace
relaxivity rozeznáváme dva základní typy kontrastních látek: r1–pozitivní, které způsobují
zkrácení relaxačního času a r2 – negativní, které relaxační čas prodlužují.
Relaxační časy T1 a T2 mohou být značně sníženy pomocí přítomnosti
paramagnetických látek. Zatímco zkrácení T1 vede ke zvýšení intenzity signálu, zkrácení T2
způsobuje rozšíření linie signálu a snížení intenzity 39 . Výsledkem je nelineární závislost mezi
koncentrací kontrastní látky a intenzitou signálu 40 . Existuje tedy koncentrační optimum, kdy
převládá efekt kontrastní látky na T1, při dalším zvyšování koncentrace však dochází k
poklesu intenzity signálu, díky efektu na T2.
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3.4.1 Paramagnetické kontrastní látky
Paramagnetické látky jsou takové, které mají nespárované elektrony. Mohou to být
jednoduché látky (např. molekulární kyslík), stabilní radikály, nebo ionty kovů (přechodné
kovy). Nízká praktická využitelnost molekulárního kyslíku a vysoká toxicita radikálů, staví
tyto látky na okraj zájmu. Pro klinické využití se tedy nejlépe hodí ionty přechodných kovů.
Hlavní nevýhodou volných iontů těžkých kovů je jejich toxicita. Řešení tohoto problému
spočívá v přípravě stabilního komplexu kovu s vhodným makrocyklickým ligandem. Vznikne
tak komplex, který je termodynamicky i kineticky stabilní, a je tím pádem vhodný pro in vivo
použití. Rozlišujeme dva základní druhy paramagnetických kontrastních látek.
Pozitivní kontrastní látky, které způsobují zesvětlení požadované oblasti, pomocí
snížení T1 relaxačního času. Nejčastěji se jedná o komplexy s nízkou molekulovou hmotností.
Z paramagnetických kovů se používají ionty gadolinité (především vyšetření CNS),
manganaté (vyšetření jaterní tkáně) nebo železité.
Negativní kontrastní látky způsobují ztmavení dané oblasti. Tyto látky přednostně
způsobují spin-spinovou relaxaci a zkracují tak T1 a T2 relaxační časy. Běžně se jedná o malé
agregáty částic, v literatuře nazývané SPIO (z angl. superparamagnetic iron oxide), které
způsobují nehomogenitu magnetického pole.

3.4.2 Komplexy Gd3+
V současnosti jsou nejpoužívanějšími kontrastními látkami komplexy trojmocného
gadolinia. Gadolinitý iont vykazuje vysokou paramagneticitu díky sedmi nespárovaným
elektronům. Komplex musí pro klinické použití splňovat několik základních podmínek.
Dostatečná stabilita za podmínek in vivo, dobrá rozpustnost ve vodě, nízká osmolarita a
požadovaná biodistribuce.
Tyto podmínky splňuje nejlépe dvojice makrocyklických ligandů, a to
1,4,7,10-tetraazacyklododekanový skelet a diethylentriaminový skelet. Na jejich základě se
vyrábějí již komerčně dostupné kontrastní látky (Obrázek 6)41. Důležitá vlastnost těchto
ligandů je jejich vysoká selektivita vůči gadolinitému iontu. Pokud by tomu tak nebylo,
mohlo by za podmínek in vivo docházet k transmetalaci a uvolňování toxického gadolinia do
organismu 42 . Hlavním z kompetitorů je endogenní Zn2+.
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Obrázek 6. Vybrané komplexy Gd3+, komerčně používané v lékařství41

3.4.3 Vazba komplexů Gd3+ na makromolekulární nosiče
Komerčně dostupné komplexy gadolinia jsou v lékařské praxi běžně používané, avšak
jejich fyzikálně chemické vlastnosti zdaleka nedosahují teoreticky předpověděných hodnot.
Proto je pro vědce velkou výzvou vývoj a syntéza nových kontrastních látek, které by měly
požadované vlastnosti. Jedním ze základních nedostatků konvenčních přípravků je příliš
dlouhý čas setrvání molekuly koordinované vody ve vnitřní sféře kontrastní látky a krátký
rotační korelační čas. Tyto mají společnou příčinu, a to nedostatečně vysokou molekulovou
hmotnost ligandu 43 . Pro získání co možná nejvyšší efektivnosti je důležité, aby byl rotační
korelační čas co nejdelší. To platí obzvlášť pro přístroje pracující s vysokou hodnotou
magnetického pole (> 3 T).
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Důmyslným přístupem pro prodloužení rotačního času je vazba komplexu na rigidní
strukturu o vyšší molekulové hmotnosti a objemu. Jedním z příkladů je kovalentní konjugace
vyššího počtu komplexů obsahující Gd3+ na makromolekulární strukturu dendrimeru 44-45 . Při
pozdějším měření se však ukázalo, že ramena dendrimeru jsou příliš pohyblivá, a ruší tak
pozitivní efekt vysoké molekulové hmotnosti. Mezi další příklady patří kovalentní vazba
chelátů Gd3+ na polymerní nosiče, hlavně polysacharidy 46-49 , polyaminokyseliny a proteiny 5051

. Také byly publikovány články, kde jsou paramagnetické komplexy nekovalentně vázány

na nanočástice, liposomy nebo koloidní materiál 52-53 . Nevýhodou většiny těchto látek je fakt,
že se jedná o polydisperzní soustavy, a není tedy možné je přesně chemicky charakterizovat.
Tato skutečnost značně omezuje jejich budoucí klinické využití.
V literatuře13 je publikována syntéza preparátu, který využívá rigidní makrocyklickou
strukturu β-CD, jako nosiče pro sedm multivalentních ligandů s koordinovaným gadolinitým
iontem (Obrázek 7). Měření relaxivity ukázala, že vazbou na nosič dochází k výraznému
zvýšení relaxivity, a tedy i kontrastu a rozlišení. To je především díky vyššímu počtu
komplexů na jedné molekule, vysoké molekulové hmotnosti a rigidní struktuře. Díky tomu lze
kontrastní látku použít v nižších koncentracích, což je pro klinické využití velmi výhodné.

Obrázek 713. Struktura kontrastní látky s derivátem β-CD jako nosičem

Nejnovější generace kontrastních látek je koncipována tak, že obsahuje receptorově
specifickou biomolekulu, jako malý peptid, sacharid, hormon, protilátku atd66. Díky tomu je
celý komplex dopraven k cílové tkáni. Tento postup je v anglické literatuře označován jako
"targeting" nebo "cell tracking". Nové kontrastní látky jsou slibnou budoucností pro
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zobrazování konkrétních tkání, biomarkerů a receptorů. Mohly by také potenciálně sloužit k
diagnóze nemocí, hlavně nádorů a zánětů. Další nespornou výhodou je možnost použití velmi
malé dávky kontrastní látky, díky tomu že dochází k jejímu zakoncentrování přímo v
požadované tkáni.
Výše uvedené skutečnosti byly použity pro navržení nového typu kontrastní látky. Ta
by měla obsahovat sedm paramagnetických komplexů navázaných na β-CD nosič, podobně
jako struktura presentovaná v literatuře13. Navíc by však měla obsahovat navázanou vhodnou
funkční skupinu, která umožní kovalentní vazbu na receptorově specifickou molekulu.
Syntézou makrocyklického bifunkčního nosiče založeného na β-CD se zabývá tato diplomová
práce. Tento nosič by mohl být následně použit pro konstrukci nové kontrastní látky.
Schématické vyobrazení celé kontrastní látky představuje Obrázek 8.

Obrázek 8. Znázornění nové kontrastní látky
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4.

METODIKA PRÁCE, VÝSLEDKY, DISKUZE

4.1 Koncepce syntézy
Účelem diplomové práce bylo připravit sérii derivátů β-CD, které budou vybaveny
vhodnými funkčními skupinami, jež umožní připojení dalších komponent, potřebných pro
konstrukci nových kontrastních látek s cyklodextrinovým skeletem. Strategii syntézy těchto
derivátů lze shrnout do následujících bodů:


selektivní persubstituce primárních hydroxylových skupin základního skeletu
β-CD v poloze C6 a převedení na azidové funkce dle publikovaného postupu32



nalezení vhodných experimentálních podmínek pro monosubstituci na
sekundárním okraji makrocyklu v poloze 3-O- nebo 2-O- za použití vhodného
alkylačního činidla



ochránění zbylých hydroxylů před oxidační reakcí pomocí peracetylace



rozdělení regioisomerů a jejich následná deacetylace pro účely charakterizace



oxidativní převedení derivátů s dvojnou vazbou allylového typu na látky s
reaktivní skupinou vhodnou pro konjugaci s dalším substrátem



ověření možnosti spojení derivátu s aldehydovou funkcí s vhodným substrátem
pomocí reduktivní aminace

4.2 Příprava per-6-azido-β-CD
Prvním reakčním krokem byla příprava per-6-jodo-β-CD 2 (pro přehlednost budou
uváděny zkrácené názvy sloučenin, úplné systematické názvy budou uvedeny v
experimentální části) podle publikovaného postupu33 (Schéma 3) . Jako výchozí látka byl
použit nativní β-cyklodextrin 1, který musel být pro účely reakce sušen za vakua a zvýšené
teploty na rotační olejové vývěvě. Tato regioselektivní persubstituční reakce byla vybrána z
důvodu, že umožňuje přísun produktu 2 ve vysokém výtěžku (95 – 98 % dle literatury33),
tudíž je možné získat produkt v gramových množstvích.
Selektivní nahrazení všech primárních hydroxylových skupin bylo realizováno
použitím jodu a trifenylfosfinu (PPh3), při teplotě 70 °C, v bezvodém DMF. Existuje
alternativní postup32, který k derivatizaci využívá Vilesmeier-Haackův reagent, který je
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získán přidáváním bromu po kapkách k PPh3 v bezvodém DMF, a po ochlazení je izolován
jako bílá krystalická látka. Tento krok je v námi použitém postupu vynechán a reagent je
generován přímo v reakční baňce, do které je později přidán suchý β-CD. Reakce probíhá při
70 °C v inertní atmosféře argonu, po dobu 18 hodin. Poté je reakční směs zakoncentrována
odpařením DMF za sníženého tlaku. Následně je přidán ekvivalent 3M roztoku MeONa v
MeOH. Pro vysrážení produktu z reakční směsi je podle předpisu32 použita ledová voda. V
literatuře 54 je však publikován alternativní postup, který uvádí precipitaci produktu v
nadbytku MeOH. Kvůli dalšímu zpracování jsme zvolili tuto alternativní cestu.
Důležitým momentem v syntéze produktu 2 je zbavení látky zbytků jodu. V
publikovaném postupu je uvedena extrakce pomocí Soxhletova extraktoru. Tento postup se
ukázal být nevýhodným, protože vzniklá sraženina je příliš jemná a docházelo tak k ucpávání
frity. Proto jsme zvolili klasickou kapalinovou extrakci za refluxu v MeOH. Tuto bylo nutné
třikrát opakovat pro získání čistého produktu 2 ve výtěžku 90 %, bez stop jodu. Produkt
nebylo nutné nijak chromatograficky čistit, což je nesporná výhoda uvedeného postupu.
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Schéma 3. Persubstituce jodem v poloze C6.

Druhým reakčním krokem bylo převedení per-6-jodo-β-CD 2 na per-6-azido-β-CD 3
(Schéma 4). Taktéž, jako první reakční krok, je tato reakce již publikována33. Konverze
spočívá v reakci látky 2 s azidem sodným. Probíhá po dobu 20 h, při 60 °C, v inertní
atmosféře. Produkt je získán vysrážením zakoncentrované reakční směsi v nadbytku vody.
Poté je odfiltrován a usušen. Podobně jako v předchozím případě, jedná se o reakci téměř
kvantitativní, a tudíž je možné získat derivát 3 jako prekurzor pro další reakce ve velkém
množství. Látka 3 byla získána ve výtěžku 97 %.
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Schéma 4. Zavedení azidů

Výhodou azidového derivátu je možnost jeho použití pro spojení azidových funkcí s
terminálním alkynem. Tato reakce se nazývá Huisgenova 1,3-dipolární cykloadice 55 a v
literatuře je často označována jako tzv. "click reakce". Reakce je katalyzovaná měďným
kationtem a vnikají při ní triazoly, tedy pětičlenné heterocykly. Nespornou výhodou reakce je
její univerzálnost, selektivita a téměř kvantitativní výtěžky. Na derivát 3 je tedy možné touto
cestou připojit sedm pendantních komplexů obsahující Gd3+, pokud jsou ligandy vhodně
derivatizovány a vybaveny terminální trojnou vazbou13.
Další možností je redukce azidových skupin derivátu 3 na aminové funkce. To je
realizováno jednoduchou reakcí, která používá PPh3 a koncentrovaný amoniak v DMF54
(konvenční hydrogenační redukce za použití Pd/C katalyzátoru se ukázala být nedostatečně
účinná 56 ). Tato konverze taktéž vyniká téměř kvantitativními výtěžky a příslušný
aminoderivát lze získat v dostatečném množství. Ten je poté možno podrobit konjugaci s již
známým derivátem Gd3+ chelátu, který je opatřen isothiokyanátovou vazbou, v přítomnosti
triethylaminu a DMSO 57 .

4.3 Příprava 2I-O- a 3I-O-cinnamyl derivátů per-6-azido-β-CD
Klíčovým krokem syntézy je monomodifikace jednoho hydroxylu na sekundárním
okraji makrocyklu látky 3, za vzniku směsi 3-O- a 2-O- derivátů. Byla snaha o použití
publikovaného postupu, při kterém je regioselektivně monosubstituována jen jedna
hydroxylová skupina, a vzniká tak pouze jeden regioisomer27, 58. Při tomto postupu dochází ke
vzniku

inkluzního

komplexu

mezi

výchozí
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látkou

a

elektrofilním činidlem

E-

cinnamylbromidem (CinBr). Reaktivní část molekuly je tak situována k hydroxylu v poloze 3.
Problémem je v tomto případě totální nerozpustnost výchozí látky 3 ve vodě. Proto bylo
přistoupeno k alternativní metodě alkylace 59 , která využívá DMF jako rozpouštědlo a NaH
jako bázi. Uvedená metoda popisuje alkylaci nativního β-CD, ale experimentem bylo zjištěno,
že ji lze s úpravami aplikovat i na derivát 3.
V prvním případě bylo použito CinBr jako elektrofilního činidla (Schéma 5). Jeho
výhodou je zavedení dvojné vazby, kterou lze následně konvertovat do řady reaktivních
skupin. Dalším pozitivem je možnost detekce vznikajícího produktu pomocí UV lampy na
TLC. Produktem reakce je směs regioisomerů per-6-azido-3I-O-cinnamyl-β-CD 4a a per-6azido-2I-O-cinnamyl-β-CD 4b, ve výtěžku 24 % směsi. Oba produkty mají na TLC shodné Rf
ve všech zkoušených soustavách, tudíž se je nepodařilo od sebe v tuto chvíli oddělit.
Separovat isomery se podařilo, až po následujícím reakčním kroku, kterým je peracetylace
zbylých volných hydroxylů.
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Schéma 5. Monosubstituce v poloze 3-O a 2-O za použití CinBr
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N3
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4.3.1 Peracetylace a rozdělení regioisomerů
Dalším reakčním krokem byla peracetylace zbylých hydroxylových skupin. Tento
krok byl proveden zejména za účelem ochránění hydroxylů před oxidativním štěpením dvojné
vazby cinnamylové funkce, ale také umožnil rozdělení 3-O- a 2-O- regioisomerů. Zavedením
acetylových skupin dochází ke zvýšení rozpustnosti derivátů v organických rozpouštědlech.
Tím pádem se mění také jejich retenční čas na TLC. Nakonec byla nalezena vhodná mobilní
fáze, ve které mají regioisomery dostatečně rozdílné Rf, aby je bylo možné efektivně
separovat. Pro deriváty s cinnamylovým i propargylovým substituentem se ukázala být
nejvhodnější směs ethylacetátu a toluenu v poměru 4:1.
Jako první postup byla zvolena konvenční metoda peracetylace61, která se běžně
používá v cyklodextrinové chemii. Tento postup využívá acetanhydrid v pyridinu za zvýšené
teploty. Ukázal se však být nevhodný, protože při rekci vzniká množství vedlejších produktů.
Proto bylo přistoupeno k alternativnímu postupu, který využívá acetanhydridu a Et3N za
laboratorní teploty. Tato reakce poskytuje dva majoritní produkty, které byly pomocí 2D
NMR spekter identifikovány jako per-O-acetyl-per-6-azido-3I-O-cinnamyl-β-CD 5a ve
výtěžku 59 % a per-O-acetyl-per-6-azido-2I-O-cinnamyl-β-CD 5b ve výtěžku 29 % (Schéma
7). Produkty vznikají při reakci v poměru 2:1, což naznačuje vyšší selektivitu elektrofilního
činidla CinBr vůči poloze 3. Možným vysvětlením je tvorba inkluzního komplexu, i za použití
DMF jako rozpouštědla. Tím pádem je uhlík nesoucí brom přednostně orientován k hydroxylu
v poloze 3, a tento regioisomer tak vzniká ve větším množství.
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Schéma 6. Peracetylace a rozdělení regioisomerů

Deriváty s cinnamylovým zbytkem 4a a 4b nebylo možné spektrálně charakterizovat,
protože byly získány jako směsný produkt. Proto bylo přistoupeno k deacetylaci jejich
peracetylovaných analog, které se již separovat podařilo. Pro tento účel byl použit
modifikovaný postup deacetylace27 založený na použití roztoku methanolátu sodného v
methanolu. Modifikace spočívala ve využití nerozpustnosti produktů 4a a 4b ve vodě, která
byla s výhodou použita při separaci produktu z reakční směsi. Tímto způsobem byl vynechán
krok použití katexu pro oddělení sodných iontů od produktu. Ty byly odděleny vysrážením
příslušného derivátu ve vodě a promytím na fritě. Tímto způsobem byly pro účely analýzy
získány čisté deriváty per-6-azido-3I-O-cinnamyl-β-CD 4a ve výtěžku 92 % (Schéma 9) a
per-6-azido-2I-O-cinnamyl-β-CD 4b ve výtěžku 73 % (Schéma 10). Pro další derivatizaci
byly však využity peracetylované deriváty, jelikož jsou méně náchylné k vedlejším reakcím a
díky jejich rozpustnosti v organických rozpouštědlech se s nimi snáze manipuluje.
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4.4 Příprava 2I-O- a 3I-O-propargyl derivátů per-6-azido-β-CD
Účelem další reakce bylo zavedení terminální trojné vazby na sekundární okraj
derivátu 3, opět za vzniku dvou regioisomerů per-6-azido-3I-O-propargyl-β-CD 8a a per-6azido-2I-O-propargyl-β-CD 8b (Schéma 6). Tato derivatizace byla vybrána z důvodu
vytvoření reaktivní skupiny, na kterou by bylo možné napojit raménko nesoucí receptorově
specifickou biomolekulu pomocí 1,3-dipolární cykloadice. Před konjugací by bylo nutné
převést azidy na amino- skupiny aby se zabránilo vzájemnému propojení mezi CD deriváty.
Jako předpis bylo použito upraveného postupu 60 , který popisuje alkylaci nativního βCD za použití propargylbromidu a LiH jako báze v DMSO.

30

N3
O

HO
N3

O

O

O

HO

O

O

O

HO

OH

N3

OH
O
HO

Br

O
OH

N3

6

8a

NaH, DMF

12 h, 55 °C

+

6

31%

N3

3

O

O
O

OH
O

HO

O
OH

N3

6

8b
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Pro purifikaci produktů obou alkylačních reakcí bylo využito vysrážení produktů ve
vodě a následná filtrace na fritě. To se ukázalo být velmi výhodné, jelikož odpadá pracné
odpařování vysokovroucího DMF. Ukázalo se optimální použití vždy jednoho ekvivaletu
příslušného alkylačního činidla, aby se zamezilo vzniku výšesubstituovaných derivátů.
Tomuto se však nepodařilo zcela zabránit, takže ve výsledné reakční směsi byl vždy
zastoupen podíl nezreagované výchozí látky 3 a výšesubstituovaných analogů produktů. Díky
nízké rozpustnosti výchozí látky oproti produktům, byla pro separaci výchozí látky zvolena
extrakce do směsi organických rozpouštědel (CHCl3, MeOH 4:1). Nezreagovaná výchozí
látka zůstala v extrakčním zbytku a mohla tak být následně regenerována a znovu použita
jako substrát reakce. Násobně substituované deriváty byly odděleny pomocí sloupcové
preparativní chromatografie na silikagelu. Jako mobilní fáze byla použita směs chloroformu a
methanolu v poměru 4:1.
Jak již bylo uvedeno výše, monosubstituční reakce se díky vysokému počtu
hydroxylových skupin v molekule většinou vyznačují velmi nízkými výtěžky, v řádu procent,
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maximálně několik málo desítek procent 62 . Z tohoto pohledu jsou námi dosažené výtěžky
směsí 3-O- a 2-O- derivátů kolem 30 % velice uspokojivé.

4.4.1 Peracetylace a rozdělení regioisomerů
V případě peracetylace směsi derivátů 8a a 8b výše uvedeným, postupem dochází ke
vzniku per-O-acetyl-per-6-azido-3I-O-propargyl-β-CD 9a ve výtěžku 15 % a per-O-acetylper-6-azido-2I-O- propargyl-β-CD 9b ve výtěžku 64 % (Schéma 8). Jejich struktura a poloha
substituentu byla taktéž potvrzena naměřením a přiřazením 2D NMR spekter. Po separaci
obou isomerů byl jejich hmotností poměr stanoven jako 1:5. To poukazuje na přednostní
vznik 2-O- derivátu. Tato skutečnost je v souladu s publikovaným postupem60, který
monosubstitucí nativního β-CD pomocí propargylbromidu získává přednostně 2-O- derivát.
Situaci je možné vysvětlit faktem, že uvedené substituční činidlo netvoří se substrátem reakce
inkluzní komplex. Přednostně tedy dochází k monosubstituci v poloze 2, protože je stericky
více přístupná a nebo hydroxyl v poloze 2 snadněji deprotonuje.
Pomocí TLC bylo zjištěno, že při přípravě látky 9b dochází ke vzniku rozkladného
produktu. Později se ukázalo, že k rozkladu dochází při sušení produktu na olejové vývěvě za
zvýšené teploty. Proto bylo přistoupeno k sušení za laboratorní teploty a skladování produktu
v lednici pod atmosférou argonu. Tento přístup již minimalizoval vznik rozkladného produktu
a bylo tak možné získat látku 9b v čisté formě a charakterizovat ji. Dále byl pomocí
sloupcové chromatografie tento produkt rozkladu izolován a pomocí hmotnostní
spektrometrie určen jako produkt 9b bez jedné acetylové skupiny. Proč dochází k rozkladu
pouze jednoho z regioisomerů není zatím jasné. Stejně tak, zda ke ztrátě acetylu dochází v
náhodné pozici, nebo se jedná o selektivní proces. Pro objasnění těchto otázek by bylo nutné
další bádání zahrnující analýzy, jež jsou nad rámec této práce. Tento zajímavý úkaz tak bude
studován podrobně v budoucích pracích.
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Schéma 10. Peracetylace a rozdělení regioisomerů

4.5 Transformace cinnamylové skupiny
Oxidativním štěpením je možné převést zavedenou dvojnou vazbu allylového typu na
příslušný formylmethyl- nebo karboxymethyl- derivát. Lze tak získat reaktivní skupinu, která
je vhodná pro další navázání vhodných funkčních skupin. Tím pádem získáme univerzální
sérii prekurzorů, které jsou připravené pro další derivatizaci. Primárním cílem je příprava
derivátů, které bude možné konjugovat s vhodným raménkem, a připojit tak na molekulu
vhodnou receptorově-specifickou látku.

4.5.1 Ozonolýza na formylmethyl deriváty
První použitou oxidační reakcí je reduktivní ozonolýza. Tento postup poskytuje
derivát s aldehydovou skupinou. Praktické provedení spočívá v zavádění generovaného ozonu
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do reakční směsi, která je chlazena na -65 °C. Následně je vzniklý ozonid redukčně rozštěpen
pomocí dimethylsulfidu, za vzniku per-O-acetyl-per-6-azido-3I-O-formylmethyl-β-CD 6a ve
výtěžku 67 % (Schéma 11). Jako výchozí látka byl použit derivát 5a připravený v předchozím
kroku.
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Schéma 11. Ozonolýza dvojné vazby cinnamylové skupiny látky 5a

Analogickým postupem byl připraven per-O-acetyl-per-6-azido-2I-O-formylmethyl-βCD 6b ve výtěžku 84 % (Schéma 12), s aldehydovou skupinou v pozici 2. Jako substrát byl
použit derivát 5b, taktéž získaný v předchozím reakčním kroku.
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4.5.2 Oxidace na karboxymethyl deriváty
Následující reakční krok měl za účel ověřit možnost převedení dvojné vazby derivátu
5a na karboxylovou kyselinu. Na tuto funkční skupinu je následně možné navázat celou řadu
substituentů pomocí amidické vazby, za použití reakcí 63 , které jsou konvenčně využívány v
peptidové chemii pro konjugaci aminů a karboxylových kyselin.
Produkt per-O-acetyl-per-6-azido-3I-O-karboxymethyl-β-CD 7a byl připraven s
přihlédnutím k již publikovanému postupu27, který popisuje syntézu karboxymethyl- derivátů
monosubstituovaných derivátů β-CD. Konverze spočívá v použití nasyceného roztoku NaIO4
ve vodě a 5 % roztoku RuCl3 ve vodě (Schéma 13). Jako rozpouštědlo byl použit acetonitril.
Po přidání roztoku jodistanu k reakční směsi došlo k vysrážení výchozí látky, takže reakce
probíhala heterogenně. Reakční směs byla zpracována vytřepáním do chloroformu. Extrakty
byly poté promyty 1 % roztokem Na2SO3 a usušeny pomocí MgSO4. TLC v soustavě
chloroform, methanol (v poměru 20:1) ukázalo směs produktů, z nichž nejvíce zastoupený byl
kýžený produkt 7a. Ten byl ze směsi odseparován na sloupci silikagelu a získán ve výtěžku
49 %.
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35

N3

49%

6

4.5.3 Reduktivní aminace formylmethyl derivátu
Posledním reakčním krokem byla reduktivní aminace, která měla za účel ověřit
možnost připojení vhodného substrátu na aldehydovou skupinu derivátů 6a nebo 6b. Pro tento
účel byly použity metody uvedené v souhrnném článku 64 , který se zabývá reduktivní aminací
aldehydů a ketonů pomocí triacetoxyborohydridu sodného. Tato reakce je účinným nástrojem
pro přípravu primárních, sekundárních i terciárních aminů. Za podmínek reakce dochází
nejprve ke tvorbě hydroxyaminu, který je produktem adice. Ten je následně převeden na imin
a po protonaci na iminiový ion, který je pak redukčně konvertován na finální produkt, tedy
alkylovaný amin.
Použití NaBH(AcO)3 jako redukčního agens 65 má několik výhod. Narozdíl od
konvenčního činidla pro reduktivní aminace kyanborohydridu sodného (NaBH3CN), je tento
reagent velmi selektivní, eliminuje kontaminaci produktu toxickým kyanidem a poskytuje
produkt ve vysokých výtěžcích. Další výhodou je také použití nižšího množství aminu (1-1,2
ekvivalentu) oproti kyanborohydridu, kdy je nutné použít pěti- a vícenásobek.
Nejprve byla pro reduktivní aminaci produktu 6b zvolena přímá metoda64. Její výhoda
spočívá ve "one-pot" provedení, kdy dochází ke tvorbě iminu a jeho redukci přímo. Jako
modelový případ aminu vhodného pro připojení na formylmethylovou funkci byl zvolen
benzylamin (BnNH2). Výhodou je podobně jako u CinBr možnost detekce vznikajícího
produktu na TLC pod UV lampou. Reakce byla provedena v DCE jako rozpouštědle, jelikož
je v literatuře64 popsáno jako nejvhodnější a při jeho použití vzniká produkt nejrychleji. Po
rozpuštění výchozí látky 6b bylo přidáno 1 ekv. BnNH2 a 1,5 ekv. NaBH(AcO)3 (Schéma 14).
Podle TLC bylo zjištěno, že při reakci vznikají 4 produkty s podobným Rf. Po změření
hmotnostního spektra byl v reakční směsi potvrzen kýžený produkt, avšak jeho purifikace se
nezdařila. Vedlejší produkty byly na základě hmotnostního spektra určeny jako jednou a
násobně deacetylovaný produkt. Vzhledem ke vzniku vyššího počtu vedlejších produktů bylo
přistoupeno k alternativní dvou-krokové (nepřímé) metodě syntézy.
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Nepřímá metoda aminace spočívá ve dvou krocích. V prvním je smísena výchozí látka
s BnNH2 v MeOH, v baňce s mícháním po dobu 24 h, a dochází tak ke vzniku příslušného
iminu. Na TLC bylo ověřeno zreagování veškeré výchozí látky. V kroce druhém je vzniklý
imin opatrně redukován pomocí tetraborohydridu sodného (NaBH4) (Schéma 15).
Nejprve byl použit jeden ekvivalent BnNH2, tak jak je uvedeno v literatuře64. Po
prvním provedeném pokusu byla získána, jako v předchozím případě, směs více produktů.
Nebyla nalezená vhodná soustava, ve které by bylo možné vedlejší produkty oddělit. Po
změření hmotnostního spektra zpracované reakční směsi bylo zjištěno, že se jedná o směs
požadovaného produktu a jeho různě deacetylovaných analogů. Usoudili jsme, že bazicita
benzylaminu způsobuje odštěpení acetylových skupin.
Z tohoto důvodu jsme v následném pokusu použili nadbytek aminu, abychom docílili
úplné deacetylace vznikajícího produktu. Tato strategie se ukázala být účinná. V hmotnostním
spektru byl nalezen pouze jeden pík, odpovídající hmotou vzniklému produktu per-6-azido-3IO-[2-(benzyl)aminoethyl]-β-CD 11a. Produkt je dle TLC i MS spektra jednotný, nepodařilo
se ale získat čisté 1H NMR spektrum, a látka 11a tak nemohla být plně charakterizována.
Tento výsledek je však pro účel ověření možnosti konjugace derivátu 6a s vhodným
substrátem dostačující.
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5.

EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE

5.1 Obecné metody, chemikálie
1

H NMR spektra byla měřena na přístroji Varian VNMRS 300. Rezonanční frekvence

měřených jader byly 299,95 MHz pro 1H a 75,43 MHz pro

13

C. Pro určování polohy

substituentů na cyklodextrinu byly použity 2D NMR techniky. DEPT a 2D NMR spektra
(H,H-COSY, HSQC a HMBC) byla měřena na přístroji Bruker AVANCE III 600 MHz
(600.17 MHz pro 1H, 150.04 MHz pro

13

C). Jako rozpouštědlo byl pro měření derivátů s

volnými hydroxyly použit DMSO-d6 s přídavkem CD3COOD a pro peracetylované deriváty
CDCl3. Pro 1H spektra byl použit TMS jako interní standard, pro

13

C spektra posloužil jako

standard signál rozpouštědla (δ 77.0 ppm pro CDCl3 a δ 31.5 ppm pro DMSO-d6 ). Udané
hodnoty chemických posunů (δ) jsou vždy uvedeny v jednotkách ppm a hodnoty interakčních
konstant (J) v Hz.
Ve výpisech spekter jsou atomy glukózové jednotky nesoucí substituent označeny
indexemI a atomy substituentu jsou označeny apostrofem’. Jako oddělovač desetinného místa
je ve výpisech použita tečka. Příklad číslování atomů je znázorněn na Obrázku 9.
7'

N3

6I

4I

HO
O

6'

O
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4'
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O
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Obrázek 9. Příklad číslování atomů

Hmotnostní spektra byla měřena na přístroji Bruker ESQUIRE 3000 ES-ion trap.
Vzorky byly rozpuštěny v methanolu a ionizovány pomocí elektrospreje (ESI). Veškerá
spektra byla měřena v pozitivním módu.
Infračervená spektra produktů byly pořízena na přístroji Thermo Nicolet AVATAR
370 FT-IR. Vzorky byly připraveny smísením s KBr a měřeny metodou DRIFT.
HRMS ESI spektra byla měřena na přístroji Thermo Fisher Scientific - LTQ Orbitrap
XL.
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Specifická optická rotace byla měřena na přístroji Rudolph Research AUTOPOL III
při teplotě 25 °C hodnoty [α]25D jsou udány v 10-1 cm2 g-1.
Body tání byly pořízeny na Koflerově přístroji NAGEMA-RAPIDO s rychlostí
nárůstu teploty 4 °C/min.
Tenkovrstevná chromatografie (TLC) byla prováděna na silikagelových deskách DCAlufolien Keisegel 60 F265 (Merck, Darmstadt, Germany). K vyvíjení byly použity následující
mobilní fáze:
S1 : chloroform, methanol v poměru 4:1
S2 : ethylacetát, toluen v poměru 4:1
S3 : chloroform, methanol v poměru 20:1
Pro detekci látek na TLC byla použita UV-lampa (254 nm) (pro látky obsahující benzenové
jádro) a karbonizace v 50 % H2SO4 s následným zahřátím (pro ostatní látky).
Preparativní sloupcová chromatografie byla prováděna na silikagelu Fluka
Silica gel 60 (40-63 μm; Fluka, Neu-Ulm, Switzerland).
Rozpouštědla byla odpařována na rotační vakuové odparce při teplotě lázně 40 °C.
Látky byly dosušovány za vakua a zvýšené teploty na olejové vývěvě.
Bezvodé DMF bylo připraveno destilací z P2O5 za sníženého tlaku, do baňky s
molekulovými síty 3Å. Suché rozpouštědlo bylo uchováno pod atmosférou Ar. Molekulová
síta byla aktivována v mikrovlnné troubě Daewoo DMR-603.
Ozonolýza byla prováděna pomocí upraveného přístroje pro generaci ozonu pomocí
elektrického výboje. Do přístroje byl slabým proudem přiváděn kyslík z tlakové láhve a
vznikající ozon byl zaváděn pomocí Pasteurovy pipety do reakční směsi.
Běžná rozpouštědla a chemikálie byla zakoupena od firem Lachema a Penta. Speciální
činidla a reagenty byly pořízeny od firmy Sigma-Aldrich. β-CD byl zakoupen u firmy
Wacker.
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5.2 Pracovní postupy
Per-6-jodo-per-6-deoxy-β-cyklodextrin (2). PPh3 (69,0 g, 263,2 mmol) byl za laboratorní
teploty a míchání rozpuštěn v suchém DMF (275 ml). K tomuto roztoku byl opatrně, v
průběhu 10 min, přidán I2 (70,0 g, 275,2 mmol). Teplota roztoku vzrostla po přidání jodu na
cca 50 °C. Do této tmavě-hnědé reakční směsi byl přidán suchý β-CD 1 (20,0 g, 17,5 mmol) a
teplota byla zvýšena na 70 °C. Při této teplotě byla reakční směs míchána pod atmosférou Ar
po dobu 18 h. Poté byla směs ponechána zchladnout na laboratorní teplotu. Reakční směs byla
zakoncentrována oddestilováním přebytku DMF (cca 170 ml) za sníženého tlaku. Následně
byl připraven methanolát sodný (3 M, 103 ml), přidáním Na (7,2 g, 313 mmol) do MeOH
(103 ml), za míchání a dostatečného chlazení na ledové lázni. Tento roztok MeONa byl poté
přidán k reakční směsi, která byla míchána a chlazena po dobu 30 min. V dalším kroku byla
reakční směs nalita do destilovaného MeOH (1400 ml). Došlo ke vzniku žluté sraženiny, která
byla ponechána přes noc v lednici. Následně byla odfiltrována na fritě a promyta MeOH.
Následující postup zpracování se liší od postupu uvedeného v literatuře54. Sraženina byla
usušena za laboratorních podmínek. Poté byla extrahována MeOH (3 × 300 ml) za refluxu,
dokud se již MeOH nebarvil jodem do žluté barvy. Pak byla sraženina opět odfiltrována na
fritě a sušena za laboratorních podmínek. Nakonec byl produkt dosušen za vysokého vakua
při 80 °C. Bylo získáno 30,2 g (90 %) čisté látky 2 v podobě bílého prášku.
B.t. 246-248 °C, [α]25D +89° (DMSO), IČ (KBr): 3315 cm-1 ν(-OH), 2909 cm-1
ν(C-H), 1411 cm-1 δ(CH2), 1040 cm-1 ν(C-OH).
1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ=3.28 (t, J =9 Hz, 7H), 3.34 - 3.48 (m, 14H), 3.54 - 3.68

(m, 14H), 3.80 (bd, J=9 Hz, 7H), 4.99 (d, J=3 Hz, 7H), 5.94 (d, J=2 Hz, 7H), 6.05 (d, J=6.5
Hz, 7H).
13

C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ=9.5, 71.0, 72.0, 72.3, 86.0, 102.2.

NMR spektrum je ve shodě s literaturou.

Per-6-azido-per-6-deoxy-β-cyklodextrin (3). Suchá látka 2 (6,0 g, 3 mmol) byla rozpuštěna
v bezvodém DMF (100 ml) a byl přidán NaN3 (2,0 g, 30,8 mmol). Reakční směs byla
míchána po dobu 20 h, při 60 °C, pod inertní atmosférou Ar. Reakční směs změnila barvu z
nažloutlé na oranžovou. Suspenze byla zakoncentrována odpařením DMF (cca 70 ml) za
sníženého tlaku. Poté byla reakční směs nalita do destilované vody (600 ml). Došlo ke vzniku
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bílého precipitátu, který byl uložen přes noc do lednice. Dále byla sraženina odfiltrována na
fritě a promyta H2O. Poté byla sraženina usušena za laboratorní teploty a dosušena za
vysokého vakua při 80 °C. Bylo získáno 4,0 g (97 %) čistého produktu 3, v podobě bílého
prášku.
B.t. 230-234 °C, [α]25D +90° (DMSO), IČ (KBr): 3323 cm-1 ν(-OH), 2924 cm-1
ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1050 cm-1 ν(C-OH).
1

H NMR (300 MHz, DMSO- d6): δ=3.30 - 3.42 (m, 14H), 3.53 - 3.65 (m, 14H), 3.68 - 3.82

(m, 14H), 4.91 (d, J=3 Hz, 7H), 5.77 (d, J=2 Hz, 7H), 5.92 (d, J=7 Hz, 7H)
13

C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ= 51.4, 70.4, 72.1, 72.7, 83.3, 102.1.

NMR spektrum je ve shodě s literaturou.

Směs per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (4a) a per-6-azido-per-6deoxy-2I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (4b). Látka 3 (3 g, 2,3 mmol) byla usušena a
rozpuštěna v suchém DMF (30 ml). K roztoku byl následně přidán NaH (83 mg, 3,5 mmol).
NaH byl navážen ve formě 60 % suspenze v minerálním oleji (138,3 mg). Před použitím do
reakce, byl extrahován 3 × 5 ml suchého hexanu, který byl následně odfiltrován, a bylo tak
připraveno požadované množství čistého NaH. Reakční směs byla důkladně míchána přes noc
při laboratorní teplotě pod slabým proudem Ar. Poté byl přidán cinnamylbromid (0,45 g, 2,3
mmol) a teplota byla zvýšena na 55 °C. Reakce probíhala za míchání 8 h, pod inertní
atmosférou. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC za použití soustavy S1, ve které mají
látky 4a a 4b stejné Rf =0,4. Při reakci vznikají další vedlejší produkty. Násobně
substituované deriváty (na TLC mají vyšší Rf) a nezreagovaná výchozí látka (Rf =0,1).
Produkty byly z reakční směsi precipitovány nadbytkem H2O. Sraženina byla odsáta na fritě,
promyta vodou (odstranění zbytků DMF) a usušena. Následně byla sraženina extrahována za
refluxu v 4 × 100 ml mobilní fáze (chloroform, methanol v poměru 4:1). Extrakty obsahující
substituované deriváty byly spojeny a odpařeny. Z extrakčního zbytku byla regenerována
nezreagovaná výchozí látka 3 (1,2 g, 40 %). Odparek byl suspendován v malém množství
mobilní fáze a nanesen na sloupec silikagelu. Frakce obsahující monosubstituované deriváty
byly spojeny a odpařeny. Po usušení byl získán bílý prášek jako produkt. Výtěžek směsi
monosubstituovaných derivátů 4a a 4b činil 0,77 g (24 %).
Pro C51H71O28N21 vypočteno: Mr 1425,3, ESI MS: m/z 1448,5 [M + Na]+.
Ostatní spektrální data nebyla pořízena, jelikož se jedná o směs dvou produktů.
Charakterizovány byly až jednotlivé peracetylované regioisomery.
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Směs per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-propargyl-β-cyklodextrin (8a) a per-6-azido-per-6deoxy-2I-O-propargyl-β-cyklodextrin (8b). Látka 3 (0,2 g, 0,15 mmol) byla usušena a
rozpuštěna v suchém DMF (4 ml). K roztoku byl následně přidán NaH (5,5 mg, 0,23 mmol).
NaH byl navážen ve formě 60% suspenze v minerálním oleji(9,2 mg). Před použitím do
reakce byl extrahován 3 × 5 ml suchého hexanu, který byl následně odfiltrován a bylo tak
připraveno požadované množství čistého NaH. Reakční směs byla důkladně míchána přes noc
při laboratorní teplotě pod slabým proudem Ar. Poté byl přidán propargylbromid 80% roztok
v toluenu (30 μl, 0,15 mmol) a teplota byla zvýšena na 55 °C. Reakce probíhala za míchání 12
h, pod inertní atmosférou. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC za použití soustavy S1,
kdy směs produktů 8a a 8b eluuje současně s Rf=0,3. Při reakci vznikají další vedlejší
produkty. Násobně substituované deriváty (na TLC mají vyšší Rf) a nezreagovaná výchozí
látka (Rf=0,1). Produkty byly z reakční směsi precipitovány nadbytkem H2O. Sraženina byla
odsáta na fritě, promyta vodou (odstranění zbytků DMF) a usušena. Následně byla sraženina
extrahována za refluxu v 4 × 100 ml mobilní fáze (chloroform, methanol v poměru 4:1).
Extrakty obsahující substituované deriváty byly spojeny a odpařeny. Odparek byl
suspendován v malém množství mobilní fáze a nanesen na sloupec silikagelu. Frakce
obsahující monosubstituované deriváty byly spojeny a odpařeny. Po usušení byl získán bílý
prášek jako produkt. Výtěžek směsi monosubstituovaných derivátů 8a a 8b činil 64 mg (31
%).
HRMS: pro C45H65O28N21 vypočteno: Mr 1348.1437 (pro [M + Na]+ vypočteno 1370,4175),
naměřeno 1370.4200 [M + Na]+, Δ -1.80 ppm.
Ostatní spektrální data nebyla pořízena, jelikož se jedná o směs dvou produktů.
Charakterizovány byly až jednotlivé peracetylované regioisomery.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (5a). Směs látek 4a a
4b (0,62 g, 0,43 mmol) byla smísena s acetanhydridem (18 ml) a TEA (18 ml). Reakční směs
byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 16 h. Došlo ke změně barvy reakční směsi z čiré
na hnědo-černou. Směs byla převedena do dělící nálevky s 150 ml CHCl3 a 150 ml 5% HCl.
Po vytřepání byla organická fáze odpařena a 3 × kodestilována s toluenem. Odparek byl
rozpuštěn v soustavě S2 a nanesen na sloupec silikagelu a chromatografován v soustavě S2.
TLC odparku reakční směsi v S2 ukázalo dva hlavní produkty, produkt 5a s Rf=0,8 a vedlejší
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produkt 5b Rf=0,4. Frakce obsahující produkt 5a byly spojeny, odpařeny a usušeny. Výtěžek
čisté látky 5a činil 0,54 g (59 %), v podobě nažloutlé sklovité látky.
B.t. 124-126 °C, [α]25D +136° (CHCl3), IČ (KBr): 2931 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1751
cm-1 ν(C=O), 1436 cm-1 δa(CH3), 1370 cm-1 δs(CH3), 1243 cm-1 νa(C-O-C), 1048 cm-1 νs(CO-C).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=7.37 - 7.36 (m, 2H, 2 × H-5’), 7.32 - 7.29 (m, 2H, 2 × H-6’),

7.24 - 7.21 (m, 1H, H-7’), 6.60 (d, J=16.0 Hz, 1H, H-3’), 6.25 (ddd, J1=16.0 Hz, J2=5.8 Hz,
J3=5.0 Hz, 1H, H-2’), 5.55 (dd, J1=10.3 Hz, J2=8.9 Hz, 1H, H-3’), 5.37 - 5.27 (m, 5H, 5 × H3), 5.21 - 5.06 (m, 7H, 7 × H-1), 4.85 - 4.73 (m, 7H, 7 × H-2), 4.72 (dd, J1=5.9 Hz, J2=1.4 Hz,
1H, H-1’), 4.30 (ddd, J1=13.4 Hz, J2=4.8 Hz, J3=1.7 Hz, 1H, H-1’), 4.15 - 4.08 (m, 2H, 2 × H5), 4.00 - 3.93 (m, 2H, 2 × H-5), 3.87 (dd, J1=9.3 Hz, J2=8.5 Hz, 1H, H-4I), 3.85 (dd, J1=10.1
Hz, J2=8.7 Hz, 1H, H-3I), 3.82 - 3.60 (m, 23H, 14 × H-6, 3 × H-5, 6 × H-4), 2.09 - 1.96 (m,
39H, 13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ=170.73 - 169.46 (13 × C=O), 136.95 (C-4’), 130.76 (C-3’),

128.55 (2 × C-6’), 127.46 (C-7’), 126.75 (C-2’), 126.34 (2 × C-5’), 97.55 (C-1), 97.15 (C-1),
97.12 (C-1), 97.03 (C-1), 96.38 (C-1), 96.27 (C-1), 95.94 (C-1), 81.55 (C-4I), 77.85 (C-3I),
77.48 - 69.70 (6 × C-4, 7 × C-5, 7 × C-5, 6 × C-3), 74.91 (C-1’), 51.59 - 51.26 (7 × C-6),
21.01 - 20.64.
HRMS: pro C77H97O41N21 vypočteno: Mr 1972,7477 (pro [M + Na]+ vypočteno 1994,6043),
naměřeno 1994,6010 [M + Na]+, Δ -1,21 ppm.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-2I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (5b). Látka 5b byla
připravena jako vedlejší produkt při přípravě látky 5a výše uvedeným postupem. Izolovány
byly frakce, které obsahovaly čistou látku 5b, mající na TLC Rf=0,4. Frakce byly spojeny,
odpařeny a usušeny. Výtěžek čisté látky 5b činil 170 mg (29 %), v podobě nažloutlé sklovité
látky.
B.t. 117-120 °C, [α]25D +132° (CHCl3), IČ (KBr): 2932 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1750
cm-1 ν(C=O), 1436 cm-1 δa(CH3), 1370 cm-1 δs(CH3), 1241 cm-1 νa(C-O-C), 1049 cm-1 νs(C-OC).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=7.39 (d, J=7.1 Hz, 2H, 2 × H-5’), 7.34 (bt, J=7.4 Hz, 2H, 2 ×

H-6’), 7.27 (bt, J=7.3 Hz, 1H, H-7’), 6.58 (d, J=16.0 Hz, 1H, H-3’), 6.19 (dt, J1=15.9 Hz,
J2=6.1 Hz, 1H, H-2’), 5.39 – 5.25 (m, 6H, 6 × H-3), 5.24 (bt, J=10.0 Hz, 1H, H-3I), 5.17 –
5.07 (m, 6H, 6 × H-1), 4.95 (d, J=3.2 Hz, 1H, H-1I), 4.89 – 4.78 (m, 6H, 6 × H-2), 4.19 (bt,
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J=6.4 Hz, 2H, 2 × H-1’), 4.13 – 3.56 (m, 28H, 7 × H-4, 7 × H-5, 14 × H-6), 2.10 – 2.02 (m,
39H, 13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ=170.78 – 169.08 (13 × CO), 136.09 (C-4’), 133.22 (C-3’),

128.70 (C-6’), 128.09 (C-7’), 126.47 (C-5’), 125.21 (C-2’), 98.22 (C-1I), 96.89 (C-1), 96.84
(C-1), 96.84 (C-1), 96.42 (C-1), 96.40 (C-1), 96.19 (C-1), 78.66 – 76.22 (C-2I, 7 × C-4), 71.96
– 69.09 (C-1’, 6 × C-2, 7 × C-3, 7 × C-5), 51.63 – 51.20 (7 × C-6), 20.82 – 20.71 (13 × CH3).
HRMS: pro C77H97O41N21 vypočteno: Mr 1972,7477 (pro [M + Na]+ vypočteno 1994,6043),
naměřeno 1994,6020 [M + Na]+, Δ -1,64 ppm.

Per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (4a). Látka 5a (110 mg, 0,06
mmol) byla přidána do 0,1 M roztoku MeONa v MeOH (8 ml, 0,8 mmol). Methanolát sodný
byl připraven rozpuštěním Na (0,23 g) v MeOH (100 ml) za chlazení na ledové lázni. Reakční
směs byla míchána přes noc při laboratorní teplotě. Došlo ke změně barvy reakční směsi z
čiré na mléčně zakalenou. Následně byl odpařen MeOH a reakční směs usušena. poté byla
znovu rozpuštěna v 1ml DMF a 1 ml MeOH. Tento roztok byl přidán do 100 ml H2O. Došlo
ke vzniku bílé sraženiny, která byla odfiltrována na fritě a usušena. Produktem reakce byla
čistá látka 4a, v podobě nažloutlého prášku, ve výtěžku 73 mg (92 %).
B.t. 221-223 °C, [α]25D +70° (DMSO), IČ (KBr): 3323 cm-1 ν(-OH), 2925 cm-1
ν(C-H), 2107 cm-1 ν(N3), 1051 cm-1 ν(C-OH).
1

H NMR (600 MHz, DMSO- d6): δ=7.46 (d, J=7.4 Hz,2H, 2 × H-5’), 7.40 (t, J=7.4 Hz, 2H, 2

× H-6’), 7.35 (t, J=7.2 Hz, 1H, H-7’), 6.63 (d, J=15.9 Hz, 1H, H-3’), 6.40 (dt, J1=15.9, J2=6.5
Hz, 1H, H-2’), 6.16 – 5.76 (m, 12 H, 6 × OH-2, 6 × OH-3), 4.95 – 4.89 (m, 7H, 7 × H-1), 4.53
(m, 2H, 2 × H-1’), 4.31 (d, J=9.9 Hz, 1H, OH-3I), 3.81 – 3.34 (m, 7 × H-2, 7 × H-3, 6 × H-4,
7 × H-5, 14 × H-6), 3.50 (bt, J=9.4 Hz, 1H, H-4).
13

C NMR (125 MHz, DMSO- d6) δ=136.16 (C-4’), 134.19 (C-3’), 128.76 (2 × C-6’),128.01

(C-7’), 126.36 (2 × C-5’), 125.35 (C-2’), 102.24 (C-1), 102.14 (C-1), 102.09 (C-1), 102.04
(C-1), 102.04 (C-1), 102.00 (C-1), 101.75 (C-1), 83.37 – 82.83 (6 × H-4), 80.20 (C-4), 76.91
(H-3I), 73.16 – 70.21 (7 × C-2, 6 × C-3, 7 × C-5), 72.41 (C-1’), 51.27 – 51.05 (6 × C-6).
HRMS: pro C51H71O28N21 vypočteno: Mr, 1424,4705, naměřeno 1424,4728 [M]+, Δ 1,63 ppm.
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Per-6-azido-per-6-deoxy-2I-O-cinnamyl-β-cyklodextrin (4b). Látka 5b (117 mg, 0,06
mmol) byla přidána do 0,1 M roztoku MeONa v MeOH (8 ml, 0,8 mmol). Reakční směs byla
míchána přes noc při laboratorní teplotě. Došlo ke změně barvy reakční směsi z čiré na
mléčně zakalenou. Následně byl odpařen MeOH a reakční směs usušena. Poté byla znovu
rozpuštěna v 1ml DMF a 1 ml MeOH. Tento roztok byl přidán do 100 ml H2O. Došlo ke
vzniku bílé sraženiny, která byla odfiltrována na fritě a usušena. Produktem reakce byla čistá
látka 4b, v podobě nažloutlého prášku, ve výtěžku 62 mg (73 %).
B.t. 218-220 °C, [α]25D +90° (DMSO), IČ (KBr): 3309 cm-1 ν(-OH), 2923 cm-1 ν(C-H),
2103 cm-1 ν(N3), 1050 cm-1 ν(C-OH).
1

H NMR (600 MHz, DMSO- d6): δ=7.45 (d, J=7.4 Hz, 2H, 2 × H-5’), 7.35 (bt, J=7.6 Hz, 2H,

2 × H-6’), 7.27 (bt, J=7.3 Hz, 1H, H-7’), 6.65 (d, J=15.9 Hz, 1H, H-3’), 6.33 (dt, J1=15.8,
J2=6.4 Hz, 1H, H-2’), 6.14 (d, J=6.2 Hz, 1H, OH-2), 5.99 – 5.89 (m, 6H, 6 × OH-2, 1 × OH3I), 5.82 – 5.77 (m, 6H, 6 × OH-3), 5.12 (d, J=3.1, 1H, H-1I), 4.94 - 4.91 (m, 6H, 6 × H-1),
4.47 (dd, J1=12.7 Hz, J2=6.2 Hz,1H, H-1’), 4.35 (dd, J1=12.5 Hz, J2=6.4 Hz, 1H, H-1’), 3.78
– 3.32 (m, 6 × H-2, 7 × H-3, 7 × H-4, 7 × H-5, 14 × H-6).
13

C NMR (125 MHz, DMSO- d6) δ=136.26 (C-4’), 132.77 (C-3’), 128.70 (2 × C-6’),127.93

(C-7’), 126.57 (2 × C-5’), 125.70 (C-2’), 102.12 – 101.91 (6 × C-1), 100.37 (C-1I), 83.69 –
82.20 (7 × C-4), 79.08 (C-2 I), 72.73 – 70.01 (6 × C-2, 7 × C-3, 7 × C-5), 72.32 (C-1’), 51.33
(7 × C-6).
HRMS: pro C51H71O28N21 vypočteno: Mr 1424,4705, naměřeno 1424,4727 [M]+, Δ 1,63 ppm.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-formylmethyl-β-cyklodextrin (6a). Látka 5a
(0,20 g, 0,102 mmol) byla rozpuštěna v CHCl3 (3 ml) a byl přidán MeOH (3 ml). Reakční
směs byla ochlazena na -65 °C pomocí acetonové lázně se suchým ledem. Do reakční směsi
byl zaváděn po dobu 20 min generovaný O3 přes Pasteurovu pipetu. Reakční směs změnila
barvu z čiré na světle namodralou. Poté byl přidán DMS (4 kapky), do ještě vychlazené
reakční směsi. Rozpouštědla byla odpařena na RVO. TLC v soustavě S3 ukázalo směs
produktů, s hlavním produktem majícím Rf=0,5, který odpovídá požadovanému produktu 6a.
Směs byla rozpuštěna v mobilní fázi (chloroform, methanol v poměru 100:1) a nanesena na
sloupec silikagelu. Směs byla chromatografována s gradientem 100:1 – 50:1. Frakce
obsahující látku 6a byly spojeny a odpařeny. Po dosušení produktu bylo získáno 130 mg (67
%) látky 6a v podobě bezbarvé sklovité pevné látky.
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B.t. 136-139 °C, [α]25D +152° (CDCl3), IČ (KBr): 2934 cm-1 ν(C-H), 2104 cm-1 ν(N3), 1750
cm-1 ν(C=O), 1436 cm-1 δa(CH3), 1370 cm-1 δs(CH3), 1241 cm-1 νa(C-O-C), 1049 cm-1 νs(C-OC).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=9.67 (bs, 1H, H-2’), 5.46 (dd, J1=10.2 Hz, J2=9.1 Hz, 1H, H-

3), 5.36 – 5.25 (m, 5H, 5 × H-3), 5.19 – 5.05 (m, 7H, 7 × H-1), 4.84 – 4.75 (m, 8H, 1 × H-1’,
7 × H-2), 4.33 (d, J=18.5 Hz, 1H, H-1’), 4.11 – 3.56 (m, 7 × H-4, 7 × H-5, 14 × H-6), 3.84
(bt, J=9.1 Hz, 1H, H-3I), 2.12 – 1.99 (13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 198.57 (C-2’), 170.29 – 169.02 (13 × C=O), 97.08 (C-1),

96.67 (C-1), 96.62 (C-1), 96.23 (C-1), 95.99 (C-1), 95.65 (C-1), 95.44 (C-1), 80.72 (C-4I),
79.36 (C-1’), 78.53 (C-3I), 77.47 – 69.06 (6 × C-3, 6 × C-4, 7 × C-5, 7 × C-2), 50.99 –
50.61(7 × C-6), 20.63 – 20.15 (13 × CH3).
HRMS: pro C70H91O42N21 vypočteno: Mr 1898,6213 (pro [M + Na]+ vypočteno 1920,5523),
naměřeno 1920,5469 [M + Na]+, Δ -2,79 ppm.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-2I-O-formylmethyl-β-cyklodextrin (6b). Látka 5b
(0,20 g, 0,102 mmol) byla rozpuštěna v CHCl3 (3 ml) a byl přidán MeOH (3 ml). Reakční
směs byla ochlazena na -65 °C pomocí acetonové lázně se suchým ledem. Do reakční směsi
byl zaváděn po dobu 20 min generovaný O3, přes Pasteurovu pipetu. Reakční směs změnila
barvu z čiré na světle namodralou. Poté byl přidán DMS (4 kapky), do ještě vychlazené
reakční směsi. Rozpouštědla byla odpařena na RVO. TLC v soustavě S3 ukázalo směs
produktů, s hlavním produktem majícím Rf=0,5, který odpovídá požadovanému produktu 6b.
Směs byla rozpuštěna v mobilní fázi (chloroform, methanol v poměru 100:1) a nanesena na
sloupec silikagelu. Směs byla chromatografována s gradientem 100:1 – 50:1. Frakce
obsahující látku 6b byly spojeny a odpařeny. Po dosušení produktu bylo získáno 162 mg (84
%) látky 6b v podobě bezbarvé sklovité pevné látky.
B.t. 129-132 °C, [α]25D +116° (CDCl3), IČ (KBr): 2925 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1752
cm-1 ν(C=O), 1436 cm-1 δa(CH3), 1371 cm-1 δs(CH3), 1243 cm-1 νa(C-O-C), 1049 cm-1 νs(C-OC).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=9.61 (s, 1H, H-2’), 5.39 – 5.28 (m, 7H, 7 × H-3), 5.18 – 5.04

(m, 7H, 7 × H-1), 4.85 – 4.80 (m, 6H, 6 × H-2), 4.26 (s, 2H, 2 × H-1’), 4.13 – 3.58 (m, 7 × H4, 7 × H-5, 14 × H-6), 3.42 (dd, J1=10.1, J2=3.5Hz, 1H, H-2I), 2.13 – 1.96 (13 × CH3).
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13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ=98.88 (C-2’), 170.67 – 169.26 (20 × C=O), 98.46 (C-1I),

96.68 (C-1), 96.65 (C-1), 96.49 (C-1), 96.34 (C-1), 96.34 (C-1), 96.27 (C-1), 78.62 – 76.32 (7
× C-4), 76.10 (C-1’), 71.52 – 70.01 (7 × C-2, 7 × C-3, 7 × C-5) , 51.47 – 51.30 (7 × C-6),
20.93 – 20.66 (13 × CH3).
HRMS: pro C70H91O42N21 vypočteno: Mr 1898,6213 (pro [M + Na]+ vypočteno 1920,5523),
naměřeno 1920,5490 [M + Na]+, Δ -1,68 ppm.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-karboxymethyl-β-cyklodextrin (7a). Látka 5a
(0,20 g, 0,102 mmol) byla rozpuštěna v acetonitrilu (2 ml). Za míchání byl přidán nasycený
roztok NaIO4 v H2O (2ml) a 1% roztok RuCl3 v H2O (31 μl). Reakční směs byla míchána přes
noc při laboratorní teplotě. Došlo ke změně barvy směsi z čiré na mléčně bílou. Reakční směs
byla zpracována vytřepáním do CHCl3 (3 × 6 ml). Organická fáze byla spojena a promyta 1%
roztokem Na2SO3 (3 × 10 ml). Organická fáze byla sušena pomocí MgSO4 a přefiltrována.
TLC v soustavě S3 ukázalo směs produktů, z nichž produkt 7a má nejvyšší zastoupení a
Rf=0,2. Směs byla nanesena na sloupec silikagelu a chromatografována gradientem
chloroform, methanol 40:1 – 20:1. Frakce obsahující čistý produkt byly spojeny, odpařeny a
usušeny. Nakonec bylo získáno 96 mg (49 %) látky 7a, v podobě bílého prášku.
B.t. 158-160 °C, [α]25D +146° (CDCl3), IČ (KBr): 2927 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1751
cm-1 ν(C=O), 1435 cm-1 δa(CH3), 1371 cm-1 δs(CH3), 1241 cm-1 νa(C-O-C), 1048 cm-1 νs(C-OC).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=5.49 (bt, J=9.7 Hz, 1H, H-3), 5.37 – 5.26 (m, 5H, 5 × H-3),

5.19 – 5.05 (m, 7H, 7 × H-1), 4.84 – 4.75 (m, 7H. 7 × H-2), 4.61 (d, J=16.0 Hz, 1H, H-1’),
4.29 (d, J=16.1 Hz, 1H, H-1’), 4.13 – 3.93 (m, 8H, H-3I, 7 × H-5), 3.86 – 3.57 (m, 21H, 7 ×
H-4, 14 × H-6), 2.14 – 2.03 (m, 39H, 13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ=171.26 (C-2’), 170.76 – 169.61 (13 × CO), 97.69 (C-1),

97.15 (C-1), 97.09 (C-1), 96.73 (C-1), 96.55 (C-1), 96.31 (C-1), 96.14 (C-1), 91.06 (C-4),
78.51 – 75.63 (7 × C-5), 71.86 – 69.94 (7 × C-2, 7 × C-3, 6 × C-4), 70.87 (C-1’), 51.52 –
51.16 (7 × C-6), 21.05 – 20.50 (13 × CH3).
HRMS: pro C70H90O43N21 vypočteno: Mr 1912,5507, naměřeno 1912,5486 [M]+, Δ -1,12 ppm.

48

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-propargyl-β-cyklodextrin (9a). Směs látek 8a
a 8b (0,29 g, 0,215 mmol) byla smísena s acetanhydridem (9,5 ml) a TEA (9,5 ml). Reakční
směs byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 16 h. Došlo ke změně barvy reakční směsi
z čiré na hnědo-černou. Směs byla převedena do dělící nálevky s 150 ml CHCl3 a 150 ml 5%
HCl. Po vytřepání byla organická fáze odpařena a 3 × kodestilována s toluenem. Odparek byl
rozpuštěn v soustavě S2 a nanesen na sloupec silikagelu. TLC odparku v S2 ukázalo dva
hlavní produkty, produkt 9a s Rf=0,8 a vedlejší produkt 9b Rf=0,5. Frakce obsahující produkt
9a byly spojeny, odpařeny a usušeny. Výtěžek čisté látky 9a činil 60 mg (15 %), v podobě
nažloutlé sklovité látky.
[α]25D +120° (CHCl3), IČ (KBr): 2938 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1755 cm-1 ν(C=O), 1434
cm-1 δa(CH3), 1371 cm-1 δs(CH3), 1242 cm-1 νa(C-O-C), 1049 cm-1 νs(C-O-C).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=5.49 (bt, J=9.8 Hz, 1H, H-3), 5.38 – 5.26 (m, 5H, 5 × H-3),

5.21 – 5.05 (m, 7H, 7 × H-1), 4.84 – 4.72 (m, 7H, 7 × H-2), 4.54 (dd, J1=15.9 Hz, J2=2.0 Hz,
1H, H-1’), 4.39 (dd, J1=15.8 Hz, J2=2.0 Hz, 1H, H-1’), 4.19 – 3.54 (H-3I, 7 × H-4, 7 × H-5,
14 × H-6), 2.67 (t, J=2.1 Hz, 1H, H-3’), 2.23 – 1.98 (m, 39H, 13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ=170.76 – 169.45 (13 × CO), 97.97 (C-1), 97.27 (C-1), 97.08

(C-1), 97.02 (C-1), 96.27 (C-1), 96.27 (C-1), 96.19 (C-1), 81.79 (C-4I), 80.11 – 69.52 (C-2’,
C-3’, 7 × C-2, 7 × C-3, 6 × C-4, 7 × C-5), 61.20 (C-1’), 51.59 – 51.20 (7 × C-6), 21.19 –
20.64 (13 × CH3).
HRMS: pro C70H91O42N21 vypočteno: Mr 1894,6330 (pro [M + Na]+ vypočteno 1916,5574),
naměřeno 1916,5540 [M + Na]+, Δ -1,68 ppm.

Per-O-acetyl-per-6-azido-per-6-deoxy-2I-O-propargyl-β-cyklodextrin (9b). Látka 9b byla
připravena jako vedlejší produkt při přípravě látky 9a výše uvedeným postupem. Izolovány
byly frakce, které obsahovaly čistou látku 9b, mající na TLC Rf=0,5. Frakce byly spojeny,
odpařeny a usušeny. Výtěžek čisté látky 9b činil 260 mg (64 %), v podobě nažloutlé sklovité
látky.
[α]25D +132° (CHCl3), IČ (KBr): 2936 cm-1 ν(C-H), 2105 cm-1 ν(N3), 1750 cm-1 ν(C=O), 1434
cm-1 δa(CH3), 1371 cm-1 δs(CH3), 1242 cm-1 νa(C-O-C), 1048 cm-1 νs(C-O-C).
1

H NMR (600 MHz, CDCl3): δ=5.36 – 5.28 (m, 6H, 6 × H-3), 5.23 (bt, J=9.4 Hz, 1H, H-3I),

5.15 – 5.04 (m, 6H, 6 × H-1), 5.01 (d, J=3.1 Hz, 1H, H-1I), 4.86 – 4.77 (m, 6H, 6 × H-2), 4.18
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(s, 2H, 2 × H-1’), 4.14 – 3.60 (m, 29H, H-3’,7 × H-4, 7 × H-5, 14 × H-6), 3.56 (dd, J1=10.0
Hz, J2=3.2 Hz, 1H, H-2I), 2.11 – 2.03 (m, 39H, 13 × CH3).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ = 170.70 – 169.03 (13 × CO), 98.45 (C-1I), 96.87 (C-1), 96.83

(C-1), 96.80 (C-1), 96.41 (C-1), 96.41 (C-1), 96.23 (C-1), 79.29 – 75.58 (C-2’, C-2I, C-3’, 7 ×
C-4), 71.84 – 69.37 (6 × C-2, 7 × C-3, 7 × C-5), 58.50 (C-1´), 51.56 – 51.28 (7 × C-6), 21.44
– 20.67 (13 × CH3).
HRMS: pro C70H91O42N21 vypočteno: Mr 1894,6330 (pro [M + Na]+ vypočteno 1916,5574),
naměřeno 1916,5543 [M + Na]+, Δ -1,60 ppm.
Per-6-azido-per-6-deoxy-3I-O-[2-(benzyl)aminoethyl]-β-cyklodextrin (11a). Látka 6a (54
mg, 0,028 mmol) byla rozpuštěna MeOH (2 ml) a byl přidán BnNH2 (36,1 μl, 0,3 mmol).
Reakční směs byla míchána přes noc při laboratorní teplotě. Vznikající imin byl detekován
pomocí TLC v soustavě S3, a následně byl redukován přidáním NaBH4 (1,7 mg, 0,045 mmol).
Dále byl přidán 1M NaOH (1 ml). Došlo, ke vzniku sraženiny, která byla odfiltrována na fritě
a usušena. Bylo získáno 33 mg látky 11a (74 %), v podobě bílého prášku. Produkt se však
nepodařilo plně purifikovat (viz. kapitola 4.2.4).
Pro C51H71O28N21 vypočteno: Mr 1421,1, ESI MS: m/z 1443,5 [M + Na]+.
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6.

ZÁVĚR
Byla úspěšně navržena a realizována syntéza derivátů β-CD, potenciálně využitelných

jako makromolekulární nosiče, pro konstrukci nových kontrastních látek MRI.
Reprodukcí již publikovaných postupů byly připraveny látky 2 a 3, jež jsou selektivně
persubstituované na primárním okraji makrocyklu. Tyto látky byly použity jako prekurzory
pro další reakce, a to monosubstituce jedné sekundární hydroxylové skupiny. Byly připraveny
vždy dva regioisomery, mající v poloze 3-O- nebo 2-O- připojenou cinnamylovou nebo
propargylovou funkci. Po následné peracetylaci bylo možné separovat jednotlivé
regioisomery pomocí preparativní sloupcové chromatografie na silikagelu a charakterizovat
je.
Konverzí dvojné vazby připojené cinnamylové skupiny pomocí oxidativního štěpení,
byly získány deriváty obsahující formylmethylovou nebo karboxymethylovou skupinu. Tyto
funkce jsou vhodné pro konjugaci s dalšími substráty pomocí reduktivní aminace, nebo tvorby
amidické vazby. Byla ověřena možnost napojení vhodného substrátu na derivát obsahující
formylmethylovou skupinu, pomocí reduktivní aminace.
Touto strategií byla získána série bifunkčních makrocyklických nosičů, vhodných pro
kovalentní připojení sedmi paramagnetických chelátů, obsahující Gd3+, na primární okraj
makrocyklu a jedné receptorově-specifické molekuly na sekundární okraj. Ta by měla
umožnit "targetting" kontrastní látky přímo k cílové tkáni.
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