
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá karboranovými a metalakarboranovými klastry jako vhodnými 

molekulami pro medicinální chemii, základní chemií karboranových klastrů a v neposlední 

řadě jejich komplexaci do cyklodextrinů. 

Nejdůležitější část této práce je příprava sulfamidových derivátů kobalt 

bis(dikarbolidu). Sulfamidová skupina je připojena k metalakarboranovému uhlíku pomocí 

různě dlouhého alkylového řetězce. Tohoto bylo dosaženo abstrakcí kyselého vodíku 

z metalakarboranu působením lithné báze a následnou reakcí s  elktrofilními činidly (PFA, 

oxiran a oxetan). Kaskádou organických reakcí jsme docílili požadovaného sulfamidu. Tyto 

látky byly pak testovány na dalších pracovištích in vitro a in vivo na aktivitu vůči enzymu 

Karbonická Anhydrasa IX (CA IX), který je spjatý s růstem tumoru. In vivo testy na myších 

ukázali, že tento typ látek je schopen efektivně snížit velikost tumoru v krátkém čase až o 

30%. Tento výzkum pak pokračoval přípravou sulfonamidových látek odvozených z izomerní 

série karboranů. Ta spočívala v identické první reakci jako v předchozím případě až na jeden 

rozdíl, kdy byl použit výhradně oxetan jako elektrofil. Tím se docílilo přípravy propylhydroxy 

karboranů, které pak byly další kaskádou organických transformací převedeny na příslušné 

sulfonamidy. Tyto látky byly pak testovány in vitro, kde potvrdili velice dobrou inhibiční 

aktivitu a selektivitu vůči CA IX. 

Chemie klastrových látek byla pak rozšířena o novou metodu umožňující přímou 

alkylaci borových vrcholů na otevřené straně v nido-trikarbolidech. Kromě skeletálních 

alkylkarbonilacčních reakcí a komplexace nido-trikarbolidů s cyklopentadieny tak existuje 

třetí metoda, jak derivatizovat tento typ klastrů, což by mohlo být užitečné v přípravě dalších 

inhibitorů.  

Dále tato práce také zahrnuje přípravu nového typu DNA interkalátorů a značících 

molekul. Tento typ molekul je založen na kombinaci amino karboranových klastrů s 1,8-

naftal anhydridem. Vznikající metalakarboranový naftalimid je tak zcela novým typem 

biologicky aktivních látek. Biologické studie této problematiky jsou aktuálně kompletovány 

na pracovišti v Polsku, kde byla tato problematika vypracována. 

Poslední téma, jímž se zabývá tato práce, je studium komplexace karboranových kyselin 

do cyklodextrinů. Pomocí několika metod byly stanoveny vazebné konstanty těchto kyselin 

v cyklodextrinech. 

 


