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Selektivně susbstituované cyklodextriny pro 

analytické a farmaceutické aplikace 

 

Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá selektivní modifikací cyklodextrinů. Jejím hlavním cílem je 

příprava a charakterizace mono- a persubstituovaných derivátů cyklodextrinu syntetizovaných 

regioselektivně a přímočaře. Práce je tedy rozdělena na dvě hlavní části popisující syntetické 

přístupy a aplikace modifikovaných cyklodextrinů jednak s jedním substituentem, jednak s 

více substituenty. 

První část představuje cyklodextrinové skelety s jednou chromoforní skupinou, jako je 

cinammylová, rhodaminylová, fluoresceinylová a eosinylová funkční skupina.  

Kompletní série regioisomerů monocinammylových derivátů α-CD byla připravena pomocí 

přímé alkylace a jejich samoskladné vlastnosti byly následně podrobně zkoumány pomocí 

metod dynamického rozptylu světla a NMR. Tento výzkum odhalil, že jednotlivé 

regioisomery (mono-6-O-, mono-2-O- a mono-3-O-cinnamyl-α-cyklodextriny) jsou schopny 

tvořit rozdílná supramolekulární uskupení pomocí intermolekulárních asociací. Byla vyvinuta 

rychlá metoda pro jednoznačnou identifikaci čistých regioisomerů na základě série změřených 

2D spekter.  

Byly syntetizovány deriváty β-cyklodextrinu s xantinovým skeletem, představující další 

zástupce monosubstituovaných cyklodextrinů. Byly vyvinuty nové syntetické strategie pro 

spojení mono-6-deoxy-6-amino-β-cyklodextrinu s xantinovými barvivy za mírných podmínek 

a podmínek „green chemistry“. Spektroskopická měření odhalila, že deriváty β-cyklodextrinu 

s fluoreresceinem a rhodaminem B mohou být používány jako fluorescentní senzory 

využívající změny pH, zatímco eosin Y-β-cyklodextrin může být využit pro fotopřípravu 

singletového kyslíku a aplikován ve fotodynamické terapii. Podobně jako cinammylové 

deriváty, také cyklodextriny s xantinovým skeletem vykazovaly tendenci ke samoskladbě a 

tento jev přímo ovlivňuje jejich fotofyzikální vlastnosti. Z toho důvodu je v práci velký důraz 

kladen na studium supramolekulárních vlastností modifikovaných β-cyklodextrinů 

s xantinovým zbytkem.  
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Druhá část této práce diskutuje perfunkcionalizace β- a γ-cyklodextrinů methylovými a 

karboxylovými funkčními skupinami. Vyvinutá syntetická strategie je založena na 

selektivním chránění primární strany, methylací sekundárního okraje cyklodextrinu a 

odchraňující karboxymethylaci primárního okraje, což vede k derivátům s methylovými 

funkčními skupinami na sekundárním okraji a karboxylovými skupinami na primární straně 

cyklodextrinu. Připravené deriváty byly následně použity jako chirální selektory v kapilární 

elektroforéze pro separace enantiomerů farmakologicky významných molekul a představují 

první persubstituované isomerně čisté cyklodextriny s karboxymethylovými skupinami 

použité v této oblasti.  
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