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P r o h l á š e n í  

 

Já, Martin Diviš student V. ročníku Přírodovědecké fakulty, Praha 2, Albertov 6, 128 43 – 

součást Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3–5, 116 36 (IČ: 00216208) 

jsem v rámci plnění svých studijních povinností vypracoval v akademickém roce 2009/20010 di-

plomovou práci s názvem „Synthesa selektivně disubstituovaných derivátů alfa–cyklodextrinu pro 

využití v chemosenzorických aplikacích“, která má povahu školního díla ve smyslu § 60 z. č. 

121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při vypracování bakalářské práce jsem využíval vy-

bavení vysoké školy, její knihovní fondy a sbírky. Při vypracování bakalářské práce mi byl nápo-

mocen Doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc., jako školitel. Až na výše uvedeného jsem diplomovou 

práci vypracoval samostatně s použitím literatury, která je v diplomové práci citována.  

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a podmínkám, za nichž školní dílo vznik-

lo, uděluji tímto Univerzitě Karlově v Praze se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 3–5, 116 36 

(IČ: 00216208) a její součásti Přírodovědecké fakultě, Praha 2, Albertov 6, 128 43 svolení k užití 

výše specifikovaného školního díla, a to zejména pro vnitřní potřeby vysoké školy a její reprezen-

taci.  

Dále se zavazuji výše specifikované školní dílo sám užít a jinému poskytnout licenci pou-

ze s předchozím písemným souhlasem Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Praze 1, Ovocný 

trh 3–5, 116 36 (IČ: 00216208) a její součásti Přírodovědecké fakulty, Praha 2, Albertov 6, 128 

43. Vysoká škola a její zmíněná součást tento souhlas udělí, pokud užití školního díla jeho auto-

rem a poskytnutí licence jinému není v rozporu s jejími oprávněnými zájmy. Jsem srozuměn s 

tím, že vysoká škola a její součást jsou oprávněny požadovat, abych jim jako autor školního díla 

z výdělku mnou dosaženého v souvislosti s užitím tohoto díla či poskytnutím licence jinému při-

měřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do 

jejich skutečné výše. Přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého vysokou školou a její sou-

části z užití díla dle předchozího odstavce.  

Jsem si vědom své odpovědnosti za škodu způsobenou vysoké škole a její součásti poru-

šením povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů a tohoto prohlášení, 

a zavazuji se případnou takto způsobenou škodu vysoké škole a její součásti uhradit.  

Toto prohlášení činím na základě své pravé vůle, svobodně, vážně, srozumitelně, určitě, 

nikoliv v tísni a pod nátlakem. Na důkaz toho připojuji svůj vlastnoruční podpis.  

 

V Praze dne  

 

podpis   ………………………………..  
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 Použité zkratky 

Bn    benzyl 

–CD    alfa–cyklodextrin 

t–BuOK    tert–butoxid draselný 

Ts    p–toluensulfonyl 

DMF    N,N–dimethylformamid 

DMSO    dimethylsulfoxid 

NMR    nukleární magnetická rezonance 

TLC    thin layer chromatography 

DIBAL – H   diisobutylaluminium hydrid 

Et3N    triethylamin 

THF    tetrahydrofuran 

PhMe    toluen 

EtOAc    ethylacetát 

DIEA    N,N-diisopropylethylamin 



 

 

 1. Cíl práce 

Cílem této práce bylo syntetizovat selektivně disubstituovaný derivát alfa–cyklodextrinu (viz 

Obr. 1) vhodný pro navazování fluorescenčních skupin přes linker do jedné polohy a linkeru pro při-

pojení na pevnou fázi do polohy druhé. 

Jako výchozí látky pro linkery byly použity oligoethylenglykoly, které jsou komerčně dostup-

né v různých délkách a lze je také chemicky snadno modifikovat.. 

Tato práce se tedy zabývá ověřením již vyzkoušených a navržením vhodných nových postupů 

pro přípravu di–6I,IV–O substituovaného cyklodextrinového prekurzoru využitelného pro chemosenzo-

rické aplikace. 

 

 

 

 

Obr. 1 Struktura chemosenzoru 



 

 

 Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vhodné selektivní derivatizace -

cyklodextrinu pro jeho následné použití jako stacionárního chemosenzoru s fluorescenční skupinou. 

Byla vyvinuta a vypracována metodika pro přípravu selektivně disubstituovaného -CD. Dále byla 

vyvinuta metodika pro přípravu knihovny linkerů s fluoroforem a jejich navázání na CD. Také byly 

připraveny linkery pro připojení CD na pevnou fázi. 

Byla vyvinuta metodika pro připojení jednotlivých linkerů na CD za pomoci „click“ reakcí, 

jmenovitě 1,3-dipolární cykloadice a reduktivní aminace. Nebyla připravena cílová série látek. 

 



 

 

 2. Úvod 

Cyklodextriny jsou cyklické polysacharidy (viz. Obr. 2) složené z D–glukopyranosových jed-

notek spojených α(1→ 4) glykosidickými vazbami. Patří do skupiny přírodních látek vznikajících en-

zymatickou degradací škrobu. 

Nejpozoruhodnější a nejvíce využívanou vlastností těchto látek a jejich derivátů je schopnost 

tvořit inkluzní komplexy s řadou organických látek lipofilní povahy ve vodném prostředí. 

Ta je způsobena tvarem a strukturou molekuly. Jedná se o komolý kužel s dutinou, jež může poskyt-

nout lipofilní okolí hostujícím molekulám. 

Pro svou nízkou toxicitu a snadnou biodegradabilitu jsou v současnosti využívány ve farma-

ceutickém průmyslu především k zapouzdření léčiv a dále k podobným účelům i v potravinářství nebo 

kosmetickém průmyslu. Vlastnosti cyklodextrinů lze cíleně ovlivňovat připojením vhodných funkč-

ních skupin. Tyto deriváty nalézají další využití v analytické chemii například jako chirální selektory 

nebo templáty pro konstrukci enzymových modelů. 1 

Mohou být užitečné v oblasti detekce organických molekul, založených na slabých nekova-

lentních interakcích mezi receptorem a detekovaným analytem. Pro získání měřitelného signálu o pří-

tomnosti hostující molekuly stanovované látky budou cyklodextrinové jednotky vybaveny kovalentně 

vázanou funkční skupinou, jež může tvořit intramolekulární inkluzní komplex. Jako nejvhodnější se 

jeví fluorofory. Pokud bude v roztoku přítomna jiná hostující molekula utvoří se rovnováha několika 

komplexů. Analýza fluorescenčních parametrů směsi pak dává informace o hostujících molekulách. 

Chemosenzory jsou zařízení, která jsou umožňují převod analytické informace o měřeném 

vzorku do formy optického nebo elektrického signálu. Mají velice široké uplatnění. Od senzorů ve 

spalovacích motorech, přes chemické hlásiče po medicínské aplikace.  

 



 

 

 3. Přehled problematiky 

 3.1. Cyklodextriny 

Cyklodextriny popsal v roce 1891 Villiers1,2 při studiu produktů metabolismu škrobu bakterie 

Baccilus amylobacter. Objevenou sloučeninu nazval cellulosin. Později k prohloubení znalostí 

o cyklodextrinech přispěl Schardinger3, ale jejich cyklickou strukturu objasnil až v 30. letech 20. stole-

tí Freudenberg4. 

Přírodní cyklodextriny se získavají enzymatickou degradací škrobu. Enzymy, které katalyzují 

tento proces, se nazývají cyklodextrinové glykosyltransferázy a pocházejí z výbavy bakterií Baccillus 

macerans, Baccillus circulans, Baccillus megaterium a Klebsiella oxytoca.1 

V literatuře se můžeme setkat i s jinými termíny pro označení cyklodextrinů, jako jsou cyk-

loglukopyranosy, cykloglukany, cykloamylosy nebo Schardingerovy dextriny. 

Nejvýznamnější vlastností cyklodextrinů je schopnost tvořit inkluzní komplexy s celou řadou 

látek převážně lipofilní povahy. Ve spojení s jejich nízkou toxicitou a snadnou biodegradabilitu našly 

cyklodextriny uplatnění v mnoha oblastech. Především ve farmacii5, biotechnologiích6, potravinářství7, 

chemii8, kosmetickém a textilním průmyslu. Cyklodextrinů a jejich derivátů je také využíváno 

k separaci strukturních, geometrických a optických izomerů v řadě chromatografických technik9. 

 

 3.1.1. Struktura a vlastnosti cyklodextrinů 

Cyklodextriny jsou cyklické oligomery α–D–glukopyranosy, její glukopyranosové jednotky 

jsou spojeny α(1→4)–O–glykosidickými vazbami. Glukopoyranosové jednotky jsou v 4C1 konformaci 

(viz Obr. 2). Molekuly nejběžnějších cyklodextrinů jsou tvořeny 6, 7 nebo 8 glukosovými jednotkami 

spojenými do kruhu, podle jejich počtu se nazývají α–CD pro 6 jednotek, β–CD pro 7 a γ–CD pro 8 

jednotek. Dále jsou známé cyklodextriny složené z 5 i 9 a více glukopyranosových jednotek, které ale 

nejsou v praxi využívané v důsledku jejich obtížné dostupnosti. 

Molekula cyklodextrinu má tvar dutého komolého kužele. Glukosové jednotky jsou spojeny 

tak, že vytvářejí uprostřed molekuly dutinu. Hydroxylové skupiny na uhlících C–2 a C–3 jsou situová-

ny na širší straně cyklodextrinové molekuly, zatímco hydroxylové skupiny na uhlících C–6 se nalézají 

na užší straně (viz Obr. 3). Hydroxylová skupina na uhlíku C-3 jedné glukopyranosové jednotky může 

tvořit vodíkovou vazbu s hydroxylovou skupinou na uhlíku C-2 sousední jednotky. Kompletní pás vo-

díkových vazeb je příčinou rigidní struktury -CD a je jím vysvětlována i nejnižší rozpustnost  -CD 

ve vodě v porovnání s ostatními cyklodextriny. 

Dovnitř dutiny cyklodextrinu jsou orientovány C-H vazby a kyslíkové atomy glykosidických 

můstků. Dutina cyklodextrinu tak získává hydrofobní charakter. Nevazebné elektronové páry glykosi-

dických můstků jsou orientovány do dutiny a zvyšují tak její elektronovou hustotu. Hydroxylové sku-

piny na povrchu molekuly jí dávají hydrofilní povahu. Vzhledem k velkému počtu hydroxylových 



 

 

skupin, které molekula CD obsahuje,  se jedná o látky dobře rozpustné ve vodě (výjimku tvoři -CD, 

viz Tab. 1) a dalších polárních rozpouštědlech (např. DMSO, DMF nebo pyridin). 

Stabilita cyklodextrinů je za běžných experimentálních podmínek poměrně velká. Jsou poměr-

ně stabilní v alkalických roztocích a do určité míry jsou odolné i vůči kyselé hydrolýze (ta nastává při 

pH nižším než 3.5 a teplotě vyšší než 60 °C).10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -CD -CD -CD 

Počet glukosových jednotek 6 7 8 

Molekulová hmotnost 972 1134 1296 

Vnitřní průměr kavity (pm) 500 620 800 

Vnější průměr kavity (pm) 1460 1540 1750 

Objem kavity (106 pm3) 174 262 427 

Rozpustnost ve vodě (při 25 °C, g/100ml) 14.5 1.85 23.2 

 

 

Obr. 2 Struktura molekuly cyklodextrinu 
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Obr. 3 Tvar molekuly cyklodextrinu 

Tab. 1 Fyzikální vlastnosti cyklodextrinů 



 

 

3.1.2. Tvorba inkluzních komplexů 

Inkluzní komplex se skládá ze dvou nebo více asociovaných molekul, z nichž jedna (hostitel) 

vytváří nebo poskytuje dutinu, která může přijmout hostující molekulu za tvorby stabilního komplexu 

bez vzniku kovalentní vazby11. Hydrofobní dutina cyklodextrinu je vhodným hostitelem pro celou řadu 

organických látek převážně lipofilního charakteru, ale jsou známy i komplexy vzácných plynů 

a anorganických sloučenin iontové povahy12. 

Hnací silou komplexace je výměna vysokoenergetické vody z dutiny cyklodextrinu a její na-

hrazení energeticky výhodnější hostující molekulou. Dalšími faktory uplatňujícími se při komplexaci 

jsou hydrofobní efekty (do dutiny CD přednostně vstupuje apolární část molekuly), van der Waalsovy 

interakce, tvorba vodíkových vazeb (mezi hostující molekulou a sekundárními hydroxyly na okraji 

dutiny) a sterické efekty. 

Ke tvorbě inluzních komplexů dochází především ve vodném prostředí (uplatňuje se zde vý-

měna vody dutiny cyklodextrinu za hostující molekuly) a jsou také zpravidla nejstabilnější. Komplexy 

v organických rozpouštědlech bývají obvykle slabší. Ke tvorbě komplexů dochází i v plynné fázi13. 

Podle typu cyklodextrinu (velikosti dutiny) tvoří inkluzní komplexy s celou řadou různě vel-

kých látek. Nejsilnější komplexy pak tvoří: 

 -CD – látky s alifatckýcm řetězcem (např. dekanol) 

 -CD – malé aromatické sloučeniny (např. toluen) 

 -CD – větší molekuly (např. pyren, fulleren) 

Nejčastěji se vyskytují komplexy hostitel – host ve stechiometrickém poměru 1:1, ale jsou 

známy i komplexy v jiných poměrech, např. 1:2, 2:1, 2:1. 

Komplexace látky s cyklodextrinem tak ovlivňuje její rozpustnost, stabilitu či její degradaci v 

daném prostředí, čehož se využívá především ve farmaceutických aplikacích, kde cyklodextrin může 

redukovat i nežádoucí účinky léčiva. Komplexace má i velký vliv na fyzikálně chemické vlastnosti 

cyklodextrinu a komplexované molekuly10 (změna spektrálních vlastností, snížení difůze komplexova-

né molekuly, změna její reaktivity – v některých případech se snižuje, v jiných naopak cyklodextrin 

působí jako katalyzátor reakce14). Vznik komplexu má vliv i na změnu konformace molekuly cyklode-

xtrinu zahrnující i uspořádání původních vodíkových vazeb, jak vyplývá z termodynamických dat15. 



 

 

 3.2. Chemosenzory 

 3.2.1 Definice senzorů 

Pojem „sensor“ se začal používat v průběhu 70. let, vývoj tohoto odvětví by důsledkem pokra-

čující technické revoluce. Jsou to zařízení, která shromažďují relevantní data o svém fyzikálním, che-

mickém a biochemickém okolí. Skládají se ze 3 složek: detekčního prvku, převaděče a měřícího zaří-

zení (viz Obr. 4). Standardní definice senzoru je: „Primární prvek měřícího řetězce, který převádí 

proměnnou veličinu v měřitelný údaj.16“ 

Další definice byla zavedena IUPAC v roce 1991: „Chemosenzor je zařízení, které přeměňuje 

chemickou informaci v rozsahu od koncentrace spec. látky k celkové látkové analýze na analyticky 

použitelnou informaci“ 

 

Detekční
prvek Převaděč

Měřící
zařízení  

 

 3.2.2 Základní charakteristiky 

Základní funkcí je poskytovat co nejvíce spolehlivých dat o analyzovaných vzorcích v reálném 

čase. Proto je zapotřebí modifikace senzoru z hlediska selektivity, rychlosti odezvy, šumu a citlivosti. 

Základní charakteristiky senzorů se dělí na dvě skupiny 17: 

Statické – citlivost, šum, mez detekce, závislost signálu na koncentraci a další 

Dynamické – časová odezva, doba stabilizace. 

 Citlivost – je dána jako poměr změny intenzity signálu ke změně koncentrace analytu 

 Šum – neobsahuje žádnou analytickou informaci. Proto je snaha, aby byl co nejmenší nebo 

vůbec žádný 

 Závislost intenzity signálu na koncentraci analytu – zásadním způsobem ovlivňuje spolehli-

vost měření. Vzhledem k tomu že nemusí být ve všech oblastech lineární, je zapotřebí aby by-

la lineární v co nejširší oblasti 

 Selektivita – vyjadřuje schopnost detekčního prvku reagovat na určitou látku bez interference 

ostatních látek ve sledovaném systému. 

 

Obr. 4 Blokové schéma chemosenzoru 



 

 

 3.2.3 Skladba a rozdělení 

Rozpoznávací prvek – jedná se o klíčovou součást senzoru. Jednou z jeho vlastností je např. 

selektivita, která umožňuje selektivní odezvu senzoru na daný analyt, nebo skupinu analytů a zároveň 

eliminuje rušivé vlivy ostatních látek. Mezi některé selektivní prvky patří např.: iontově selektivní 

membrány/elektrody, u biosensorů se jedná o různé enzymy, protilátky, nukleové kyseliny nebo recep-

tory. 

Převaděč – většina analytických metod v chemii je založena hlavně na fotometrických převa-

děčích (spektroskopie, kolorimetrie). Většina chemosenzorů je ale postavena na bázi elektrochemic-

kých převaděčů vzhledem k jejich jednoduchosti a malým nákladům. 

Dělí se na několik základních typů: 

A. Elektrochemické 

1. Poteciometrické - měří se potenciál roztoku za nulového proudu 

 

2. Voltametrické - ...? 

3. Konduktometrické - ...?  

4. FET sensory - field-effect tranzistory; díky miniaturizaci získávají senzory velikosti 

čipů. Hlavně se používají v potencionetrii 

 

B. Optické 

 díky vývoji vláknové optiky bylo možno zvýšit jejich flexibilitu a miniaturizaci. Patří 

sem všechny spektroskopické techniky. 

C. Piezo-elektrické 

tyto zařízení zahrnují tvorbu elektrického proudu v závislosti na vibracích krystalu. 

Frekvence je ovlivněna hmotou materiálu, který je adsorbován na povrch krystalu. 

D. Termální 

většina chemických a biochemických procesů zahrnuje produkci, nebo absorpci tepla. 

Toto teplo může být měřeno citlivými termistory. 

Vzhledem k nutnosti pevného spojení mezi rozpoznávacím prvkem a převaděčem vyvstává 

problém jejich spojení. Je zde několik metod spojení: a) nejjednodušší variantou je pouhá adsorpce, b) 

mikroenkapsulace – zachycení mezi membránami, c) zakotvení v matrici gelu, pasty nebo polymeru, 

d) kovalentní vazba. 

Vyžití senzorů je velice široké od medicínských aplikací (stanovení iontů, plynů, cukrů, cho-

lesterolu, pH a dalších látek v krvi) po kontrolu chemických procesů v průmyslu (jak během procesu 

tak i jako výstupní kontrola), v neposlední řadě se jedná i kontrolu životního prostředí (obsah škodli-

vých látek v půdě, ve vodě nebo ve vzduchu). 

 



 

 

 4. Metodika práce, výsledky a diskuze 

Syntéza chemosenzorické jednotky na bázi cyklodextrinu byla provedena v následujících kro-

cích: 

 Perbenzylace a selektivní debenzylace (polohy 6I–O a 6IV–O) 

 Vytvoření dvou ortogonálních funkčních skupin v polohách 6I–O a 6IV–O (formylmethyl a 

propargyl) 

 Příprava oligoethylenglykolového linkerů 

 Připojení linkerů na funkční skupiny cyklodextrinu 

 Debenzylace finálního produktu 

 4.1. Perbenzylace a selektivní debenzylace  

Pro přípravu selektivně substituovaného jádra byla použita metoda selektivní debenzylace18. 

Jedná se o bis-de-O-alkylaci za pomoci DIBAL-H při mírných podmínkách. Při této reakci dojde ke  

komplexaci atomů hliníku k protějším 6-O-etherickým kyslíkům. Poté nastane přesmyknutí vodíku 

z iso-butylu na benzylový uhlík a odstoupení isobutenu a toluenu a vzniku alkylhlinitého alkoholátu 

(viz. Obr. 4). Po rozložení reakční směsi kys. chlorovodíkovou dojde rozštěpení alkoholátu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Vznik hlinitého alkoholátu 

Schéma 1. Selektivní debenzylace -CD 



 

 

 4.2. Vytvoření ortogonálních funkčních skupin  

Jako ortogonální funkční skupiny byly zvoleny propargyl a formylmethyl. Nejprve byl připra-

ven monopropargyl derivát a z něj poté allyl-propargyl derivát za katalýzy Bu4NI19. 

Allylová skupina byla transformována na formylmethyl pomocí selektivní ozonolýzy20 při  

-78 °C. 

 

 

 4.3. Příprava oligoethylenglykolových linkerů (Schéma 3., 4. a 5.) 

Pro přípravu linkerů byla využita velice jednoduchá a levná příprava z oligoethylenglykolu21. 

Při přípravě linkeru s fluoroforní skupinou byly použity následující rekce: monotosylace výchozího 

oligoethylenglykolu, následná substituce azidovou skupinou a opětovná tosylace (Schéma 3.). Po sub-

stituci tosylu za ftalimidovou skupinu následovala dvoukroková hydrazinolýza na amin. 

Reflux s kys. chlorovodíkovou převedl volný amin na hydrochlorid rozpustný ve vodě, po ochlazení 

na 0 °C se hydrochlorid vysrážel a po odfiltrování byla sraženina promyta roztokem 4M NaOH aby se 

produkt zbavil chlorovodíku. Série byla dokončena reakcí s dansylchloridem (Schéma 4.).  

 

Schéma 2. Tvorba ortogonálních funkčních skupin 

Schéma 3. 



 

 

Při tvorbě linkeru pro připojení na pevnou fázi se vycházelo z monoazido derivátů oligoethy-

lenglykolu (Schéma 3., látka 9a, 9b). Dále následovala karboxymethylace v THF, bohužel tato reakce 

poskytla neuspokojivé výtěžky. Ty mohly být způsobeny buď příliš rychlým rozložením terc-

butylbromacetátu (lokální přehřátí při přidávání báze), nebo rozložení produktu při zpracování reakce. 

Poté následovala katalytická redukce azidové skupiny na amin vodíkem na paladiu 

(Schéma 5.).  

 

 

 

 

 

 

Schéma 4.  Syntéza linkeru s fluoroforem 

Schéma 5. Syntéza likeru pro připojení na pevnou fázi 



 

 

 4.5. Připojení linkerů na cyklodextrin  

Pro připojení linkerů byly zvoleny metody „click“ chemie a to 1,3-dipolární cykloadice termi-

nálního alkynu na azidovou skupinu a poté reduktivní aminace. 

Pro 1,3-dipolární cykloadici bylo vyvinuto mnoho různých katalytických systémů za bázi mě-

di. Využívá se v nich jak měďných komplexů22, elementární mědi, tak i redukčních systémů jejích 

dvojmocných solí. Stejně tak se liší i reakční podmínky, může být použito i mikrovlnné záření23. 

Ve vetšině systémů je nutná přítomnost aminové báze (většinou se používá DIEA), která se komplexu-

je na jednomocnou měď a tím jí stabilizuje pro potřeby reakce. Také se dá využít katalytického systé-

mu CuSO4/askorbát sodný24. 

 

 

Nejprve byl pro 1,3-dipolární cykloadici připraven cyklodextrinový derivát 6.Po vyzkoušení 

různých podmínek: CuI, DIEA, DMSO, W; CuI, PhMe, 110 °C, CuSO4, askorbát sodný, DIEA, 

THF/t-BuOH – 3/1 (Schéma 6.); nebyl na TLC detekován žádný produkt. Proto byl připraven derivát 

6a, který měl místo karboxymethylové skupiny formylmethyl25 (Schéma 7.). Jako nejschůdnější vari-

anta byl vybrán katalytický systém CuSO4/askorbát sodný s DIEA, ve směsi THF/t-BuOH – 3/1. Re-

akce probíhala velice dobře. Po změření NMR spekter izolovaných produktů však bylo zjištěno, že 

dochází také k částečné nebo úplné reakci aldehydu. vznikal z aminoesteru 16b intramolekulární reak-

cí příslušný laktam a aldehyd byl NaBH3CN zredukován na alkohol. Pro další postup by bylo vhodné 

změnit pořadí reakcí a nejprve provést redukční aminaci26. Vzhledem k nedostatku času nebyla tato 

možnost uskutečněna. 

Schéma 6. Původní návrh 1,3-dipolární cykloadice 



 

 

 

 

 

Další reakcí je připojení oligoethylenglykolového linkeru s aminoskupinou na formylmethyl-

vou skupinu cyklodextrinu za vzniku iminoskupiny, která je následně redukována na sekundární amin. 

Jako redukční metoda byla zvolena jemná redukce za pomoci NaBH3CN (Schéma 8.). 

 

 

 

Schéma 7. Modifikovaná varianta 1,3-dipolární cykloadice 

Schéma 8. Reduktivní aminace 



 

 

 4.6. Debenzylace finálního produktu  

Jako finální krok měla následovat celková katalytická debenzylace za pomoci vodíku na palla-

diu. Tato metoda byla zvolena vzhledem k její jednoduchosti, vysokým výtěžkům a snadné izolovatel-

nosti produktů. 

 

 

 

 
Schéma 9. Debenzylace finálního produktu 



 

 

 5. Experimentální část 

 5.1. Použité chemikálie, přístroje a obecné postupy 

NMR spektra byla měřena na přístrojích Varian UNITY INOVA 400 (1H při 400 MHz, 13C NMR 

při 75 MHz, Varian VNMRs 300 (1H při 300 MHz, 13C NMR při 100 MHz), FT-NMR spectrometer 

BRUKER AVANCE 3 (600 MHz) (1H při 600.17 MHz, 13C NMR při 150.04 MHz). Jako rozpouštědlo 

byl používán CDCl3. 

Hmotnostní spektra ESI-MS byla měřena na přístroji Bruker Esquire 3000. 

K provádění tenkovrstvé chromatografie (TLC) byly používány silikagelové desky DC–

Alufolien Kiesegel 60 F254 (Merk, Darmstadt, Germany). K jejich vyvíjení byly použity soustavy: 

S1: Hexan, ethylacetát. v poměru 3:2 

S2: Hexan, ethylacetát. v poměru 5:2 

S3: Hexan, ethylacetát. v poměru 1:1 

S4: Hexan, ethylacetát. v poměru 2:1 

S5: Hexan, ethylacetát. v poměru 1:2 

Detekce látek na TLC byla prováděna karbonizací (ponoření do 50% H2SO4 a následné zahřá-

tí) pro látky obsahující cyklodextrin. Látky obsahující oligoethylenglykolové řetězce byly detekovány 

oxidací (ponoření do nasyceného roztoku KMnO4 a následné zahřátí). Pro detekci látek obsahujících 

skupinu OTs bylo použito detekční činidlo pro zjišťování alkylačních činidel (4% roztok 4‘–nitro–4–

benzylpyridinu v EtOH, po vysušení následovalo vystavení parám NH3). K detekci většiny látek byla 

použita UV–lampa (254 a 366 nm). 

Pro preparativní sloupcovou chromatografii byl používán silikagel Fluka Silica gel 60 (40–

63μm; Fluka, Neu–Ulm, Switzerland). Rozpouštědla byla odpařována na rotační vakuové odparce 

(Büchi Rotavapor R–114) při teplotách nepřekračujících 50 °C. Produkty jednotlivých reakcí byly su-

šeny za sníženého tlaku za použití olejové vývěvy. 



 

 

 5.2. Pracovní postupy 

 

Per–benzyl––CD (2). Vysušený –CD 1 (4.985 g, 5.125 mmol) byl rozpuštěn v bezvodém 

DMSO (102 ml), a následně byl přikapán k NaH (11.89 g, 297.3 mmol, promytý bezvodým PhMe) 

pod argonem za laboratorní teploty. Za stálého míchání a chlazení ledovou lázní byl do reakční směsi 

přidán po kapkách benzylchlorid (50.4 ml, 369 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava 

S1). Po 48 hod. byl přidán MeOH (21 ml). Následně byla reakční směs naředěna vodou (220 ml) 

a extrahována do Et2O (3x200 ml). Etherové extrakty byly zahuštěnyl a promyty solankou (200 ml), 

poté byla organická fáze vysušena MgSO4, a po odsátí odpařena do sucha. Surový produkt byl chro-

matograficky přečištěn sloupcovou chromatografií (300g silikagelu, grad. eluce PhMePhMe/aceton 

9/1). Látka 2 byla získána po odpaření frakcí obsahujích produkt jako nažloutlá pěnu (12.71 g,  

95.6 %).  

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

MS pro C162H168O30 (2595.04): 2617.7 [M+Na+]. 

 

2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl––CD (3). Roztok DIBAL – H (1.5M, 61 ml, 

91.14 mmol) byl pod vakuem zahuštěn na 1/2 objemu a následně byl pod argonem přikapán k látce 2 

(7.883 g, 3.038 mmol) ve Schlenkově baňce za stálého míchání a chlazení vodní ledovou lázní. Reakce 

byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Reakce byl chlazena po dobu 1 hodiny, po 14 hodinách 

byla reakční směs naředěna PhMe (100 ml) a dále míchána 1 hodinu. Následně jsem reakční směs nali-

ta na led a po 1 hodině míchání přidal kys. chlorovodíkovou (100 ml, 5%). Produkt jsem extrahoval do 

PhMe (3x150 ml). Org. fáze jsem spojil a zahustil. Následně jsme je promyl nasyc. roztokem NaHCO3 

(150 ml) a vodou (3x150 ml) a sušil MgSO4. Po odsátí a odpaření jsem produkt oddělil sloupcovou 

chromatografií (250g silikagelu, grad. eluce PhMePhMe/aceton 96/4). Látku 3 jsem získal po odpa-

ření frakcí obsahujích produkt jako bílou pěnu (5.256 g, 71.65 %).  

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami.  

MS pro C151H158O30 (2452.82): 2437.6 [M+Na+]. 

 

2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–propargyl––CD (4). Látka 3 (3.029 g, 

1.255 mmol) byla spolu s NaH (65.24 mg) a tetrabutylamonium jodidem (46.34 mg, 1 mol %) rozpuš-

těna pod argonem v sušeném THF (60 ml), poté byl za lab. teploty přidán roztok propargyl bromidu 

v PhMe (80%, 181.7 l, 1.631 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S2) do úplného 

zreagování výchozí látky. Poté byla reakce zastavena přidáním MeOH (10 ml). Po odpaření následova-

la extrakce do CHCl3 (120 ml). Po filtraci byl filtrát promyt nasyc. roztokem NH4Cl (3x 30 ml) 

a solankou (2x 30 ml), sušen MgSO4, a odpařen dosucha. Poté byla látka nasorbována na slilikagel 

(15 g) a chromatograficky rozdělena (230g silikagelu, grad. eluce hexan/ethylacetát – 5/13/1). 

Po odpaření frakcí obsahujících produkt byla látka 4 získána jako bílá pěna (2.6274 g, 85.4 %). 



 

 

1H–NMR (400 MHz, CDCl3): 7.33–7.04 m, 80 H (arom.); 5.53–5.46 2d, 2 H, 

(H–1‘); 5.4–5.3 m, 2 H, (PhCH2); 5.22–5.12 m, 2 H, (PhCH2); 4.9–4.8 m, 2 H (H–1‘); 4.89–4.81 m, 

6 H, (PhCH2); 4.83–4.8 m, 2 H (H–1‘); 4.78–4.76 m, 2 H, (PhCH2); 4.65–4.71 m, 2 H, (PhCH2); 

4.54–4.26 m, 14 H, (PhCH2); 4.2–4.02 m, 6 H (H–3‘), 6 H (H–4‘); 4.1–4.02 m, 4 H (H–6‘); 3.97 m, 

2H (O–CH–C); 3.94–3.88 m, 2 H (H–6‘); 3.9–3.81 m, 6 H (H–5‘); 3.85–3.82 m, 4 H, (PhCH2); 

3.74–3.71 m, 2 H, (H–6‘); 3.7–3.64 m, 2 H (H–6‘); 3.56–3.5 m, 2 H (H–2‘); 3.47–3.41 m, 2 H (H–2‘); 

3.41–3.36 m, 2 H (H–2‘); 2.23 (t, J= 2 Hz, CCH) 

13C–NMR (100 MHz, CDCl3): 139.5–137.8 (16 quart. arom. C); 128.5–126.5 (arom. CH); 

98.55–97.94 (6 C(1)); 81.45–80.17 (6 C(4), 6 C(3)), 79.6–76.4, 75.4 (6 C(2),); 79.78 (CCH); 

76.18 (CCH); 76.18 (CCH) 76.2–72.28 (16 OCH2Ph); 71.82–70.93 (6 C(5)); 69.6–68.51 (5 C(6)); 

61.3 (C(6)); 58.73 (OCH2–CCH). 

Pro složení C151H158O30 (2451.8): ESI MS: 2475.5 [M+Na+]. 

 

2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–allyl–6IV–O–propargyl––CD (5). Lát-

ku 4 (4.67 g, 1.91 mmol) byla spolu s NaH (100 mg, 2.48 mol) a tetrabutylamonium jodidem 

(71 mg, 1 mol. %) rozpuštěna pod argonem v suchém THF (92 ml), poté byl za lab. teploty přidán roz-

tok allylbromidu (0.2 ml, 2.3 mmol). Reakční směs byla zahřáta na 50 °C. Reakce byla sledována po-

mocí TLC (soustava S2) do úplného zreagování výchozí látky. Poté byla reakce zastavena přidáním 

MeOH (10 ml). Reakční směs byla vytřepána vodou (2x70 ml) a solankou (2x70 ml). Následně byla 

směs vysušena MgSO4, odsáta a odpařena dosucha. Poté byla látka nasorbována na slilikagel (20 g) 

a chromatograficky rozdělena (230g silikagelu, grad. eluce hexan/ethylacetát – 5/13/1). Po odpaření 

frakcí obsahujících produkt by látka 5 získána jako bílá pěna (3.89 g, 82 %). 

1H–NMR (400 MHz, CDCl3): 7.33–7.04 m, 80 H (arom.); 5.53–5.46 2d (J = 3.7 Hz), 2 H, 

(H–1‘); 5.4–5.3 m, 2 H, (OCH2Ph); 5.22–5.12 m, 2 H, (OCH2Ph); 4.9–4.8 m, 2 H (H–1‘); 4.89–4.81 

m, 6 H, (OCH2Ph); 4.83–4.8 m, 2 H (H–1‘); 4.78–4.76 m, 2 H, (OCH2Ph); 4.65–4.71 m, 2 H, 

(OCH2Ph); 4.54–4.26 m, 14 H, (OCH2Ph); 4.2–4.02 m, 6 H (H–3‘), 6 H (H–4‘); 4.1–4.02 m, 

4 H (H–6‘); 3.97 m, 2H (O–CH–C); 3.94–3.88 m, 2 H (H–6‘); 3.9–3.81 m, 6 H (H–5‘); 3.85–3.82 m, 

4 H, (OCH2Ph); 3.74–3.71 m, 2 H, (H–6‘); 3.7–3.64 m, 2 H (H–6‘); 3.56–3.5 m, 2 H (H–2‘); 

3.47–3.41 m, 2 H (H–2‘); 3.41–3.36 m, 2 H (H–2‘); 2.23 (t, J = 2 Hz, CCH) 

13C–NMR (100 MHz, CDCl3): 139.5–137.8 (16 quart. arom. C); 134.8 (allyl CH); 128.5–

126.5 (arom. CH); 116.9 (allyl CH2); 98.55–97.94 (6 C(1)); 81.45–80.17 (6 C(4), 6 C(3)); 79.78 

(CCH); 79.6–76.4, 75.4 (6 C(2),); 76.18 (CCH); 76.18 (CCH); 75.5 (allyl O-CH2); 73.4–72.28 

(16 OCH2Ph); 71.82–70.93 (6 C(5)); 69.6–68.51 (5 C(6)); 61.3 (C(6)); 58.73 (OCH2–CCH). 

Pro složení C154H162O30 (2491.12): ESI MS: 2514.7 [M+Na+]. 

 

2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–karboxymethyl-terc-butylester–6IV–

O–propargyl––CD (6). Látka 5 (531.6 mg, 0.217 mmol) byla spolu s NaH (34.5 mg, 0.867 mmol) 



 

 

pod inertní atmosférou za stálého míchání rozpuštěna v suchém DMF (11 ml). Po 30 min. byl přikapán 

terc-butylbromacetát (84.5 l, 0.408 mmol). Reakční směs byla zahřívána 48 hod. na 80 °C, průběžně 

byla sledována pomocí TLC v soustavě S2. Po ukončení reakce bylo z reakce na olejové pumpě odpa-

řeno veškeré DMF. Poté následovala extrakce do PhMe (20 ml) za varu a následná filtrace. Filtrát byl 

vytřepán vodou (3x20 ml),  vysušena MgSO4, odsáta a odpařena dosucha. Po sorpci na silikagel (2.5 g) 

byla směs rozdělena sloupcovou chromatografií (30g silikagelu, grad. eluce hexan/ethylacetát – 

5/13/1). Po odpaření frakcí obsahujících produkt byla látka 6 získána jako bílá pěna (169.5 mg, 31 

%). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 7.27 – 6.94 m, 80H (arom.);  

13C NMR (151 MHz, CDCl3):  

Pro složení C157H168O32 (2566,5) MS-ESI: 2589.5 [M+Na+] 

 

2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–formylmethyl–6IV–O–propargyl––

CD (6a). Látku 5 (3.8 g, 1.52 mmol) jsem rozpustil v CH2Cl2 (50 ml). Poté jsem reakční směs 30 min. 

probublával kyslíkem a následně ji ochladil na –78 °C, a probublával ozónem 1.5 hod. Reakce byla 

zastavena přidáním 8 ml Me2S a následně byla odpařena dosucha. Odparek byl nasorbován na silikagel 

(20 g) a chromatograficky rozdělen (230g silikagelu, grad. eluce hexan/ethylacetát – 5/1→2/1). Po 

odpaření frakcí obsahujících produkt by látka 6a získána jako bílá pěna (2.46 g, 65 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 9.39 bs, 1H (CHO); 7.27 – 6.94 m, 80H (arom.); 5.10 2d (J = 

11.09 Hz), 4H (OCH2Ph); 5.05 d (J = 4.9 Hz), 1H (H–1’); 4.98 2d (J = 6.93 Hz,), 4H (OCH2Ph); 4.93 

2d (J = 3.6 Hz), 2H (H–1’); 4.78 d (J = 11.01 Hz), 6H (OCH2Ph), 1H (H–1’); 4.48–4.20 m, 18 H 

(OCH2Ph); 4.11 – 3.99 m, 6H (H–6’); 3.99 – 3.74 m, 2H (OCH2–C), 6H (H–3‘), 6H (H–4‘), 4H 

(OCH2Ph); 3.70 bd (J = 2.91 Hz), 2H (H–6‘); 3.60 s, 2H (H–6‘); 3.58 – 3.52 m, 2H (H–6‘); 3.52 – 

3.46 m, 2H (H–2‘); 3.44 s, 2H (H–2‘); 3.42 – 3.26 m, 6H (H–2‘); 2.15 t (J = 2.3 Hz), 1H (CH). 

13C NMR (151 MHz, CDCl3): 200.69 (CH=O); 139.38–137.99 (quart. arom. C); 

128.32–126.93 (arom. CH); 99.03–98.51 (6 C(1)); 80.97–80.75 (6 C(4)); 79.76 (CCH); 79.3–78.8 

(6 C(3)); 76.72 (C (6)); 75.8–75.5 (OCH2Ph); 74.73 (CCH); 73.42–72.68 (OCH2Ph); 71.63–71.23 

(6 C(5)); 70.56 (formylmethyl O–CH2), 69.33–68.92 (4 C(6)); 58.52 (propargyl O–CH2). 

Pro složení C150H160O31 (2493.09): ESI MS: 2517.4 [M+Na+], 2549.5 [M+MeOH+Na+]. 

 

Mono–tosyl–triethylenglykol (8a). Triethylenglykol 7a (11.405 g, 75.95 mmol) byl za stálé-

ho míchání rozpuštěn v CH2Cl2 (95 ml), poté byl přikapán triethylamin (5.3 ml, 37.97 mmol). Násled-

ně byl přidán tosylchlorid (3.6 g, 19 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). 

Po 1 hodině byla reakce vytřepána nasyc. NaHCO3 (100 ml) a dále extrahována vodou (3x50 ml). 

Org. fáze byla sušena MgSO4, a po odsátí odpařena. Produkt byl oddělen sloupcovou chromatografií 

(250 g silikagelu, grad. eluce CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). Látka 8a byla získána po odpaření jako 

bezbarvý olej (3.9036 g, 16.89 %).  

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 



 

 

 

Mono–tosyl–tetraethylenglykol (8b). Tetraethylenglykol 7b (11.32 g, 58.28 mmol) byl za 

stálého míchání rozpuštěn v CH2Cl2 (73 ml), poté byl přikapán (4 ml, 29.14 mmol). Následně byl při-

dán tosylchlorid (2.8 g, 14.57 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Po 1 hodině 

byla reakce vytřepána nasyc. NaHCO3 (100 ml) a dále extrahována vodou (3x50 ml). Org. fáze byla 

sušena MgSO4, a po odsátí odpařena. Produkt byl oddělen sloupcovou chromatografií (250 g silikage-

lu, grad. eluce CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). Látka 8a byla získána po odpaření jako bezbarvý olej 

(2.739 g, 13.5 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

Mono–azido–triethylenglykol (9a). Látka 8a (3.9036 g, 12.83 mmol) byla rozpuštěna v DMF 

(80 ml), poté byl za stálého míchání přidán NaN3 (1.67 g, 25.65 mmol). Reakční směs byla zahřáta na 

110 °C. Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Po 5 hodinách bylo z reakční směsi odpa-

řeno DMF (6.7202 g). Odparek byl extrahován za horka do CHCl3 (50 ml). Po odsátí a odpaření násle-

dovala sloupcová chromatografie (250 g silikagelu, CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). Látka 9a byla získá-

na po odpaření frakcí obsahujích produkt jako nažloutlý olej (2.0898 g, 93 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

Mono–azido–tetraethylenglykol (9b). Látka 8b (2.8096 g, 8.06 mmol) byla rozpuštěna 

v DMF (50 ml), poté byl za stálého míchání přidán NaN3 (1.05 g, 16.13 mmol). Reakční směs byla 

zahřáta na 110 °C. Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Po 3 hodinách bylo z reakční 

směsi odpařeno DMF (1.679 g). Odparek byl extrahován za horka do CHCl3 (50 ml). Po odsátí 

a odpaření následovala sloupcová chromatografie (150 g silikagelu, CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). 

Látka 9b byla získána po odpaření frakcí obsahujích produkt jako nažloutlý olej (1.402 g, 99.3 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

1–Azido–8–tosyl–3,6–dioxaoktan (10a). Látka 9a (1.0841 g, 6.19 mmol) byla za stálého mí-

chání rozpuštěna v CH2Cl2 (7.75 ml), poté byl přikapán triethylamin (0.43 ml, 3.094 mmol). Násled-

ně byl přidán tosylchlorid (1.3 g, 6.81 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). 

Po 2 hodinách byla reakce vytřepána vodou (3x10 ml) a poté nasyc. NaHCO3 (2x10 ml). Org. fáze 

byla sušena MgSO4. Po odsátí a odpaření následovala sloupcová chromatografie (125 g silikagelu, 

grad. eluce CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). Látka 10a byla získána po odpaření frakcí obsahujích pro-

dukt jako nažloutlý olej (824.4 mg, 40.5 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

1–Azido–11–tosyl–3,6,9–trioxaundekan (10b). Látka 9b (771.6 mg, 3.52 mmol) byla za stá-

lého míchání rozpuštěna v CH2Cl2 (4.4 ml), poté byl přikapán triethylamin (0.54 ml, 3.87 mmol). Ná-

sledně byl přidán tosylchlorid (740 mg, 3.87 mmol). Reakce byla sledována pomocí TLC (soustava 



 

 

S1). Po 2 hodinách byla reakce vytřepána vodou (3x10 ml) a poté nasyc. NaHCO3 (2x10 ml). Org. fáze 

byla sušena MgSO4. Po odsátí a odpaření následovala sloupcová chromatografie (100 g silikagelu, 

grad. eluce CHCl3CHCl3/MeOH 20/1). Látka 10b byla získána po odpaření frakcí obsahujích pro-

dukt jako nažloutlý olej (878.6 mg, 67 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

9–Azido–3,6–dioxaoktyl–1–ftalimid (11a). Látka 10a (804 mg, 2.4 mmol) byla spolu 

s ftalimidem draselným (452 mg, 2.4 mmol) rozpuštěna za stálého míchání pod inertní atmosférou 

v bezvodém DMF (27 ml). Poté byla reakce zahřáta na 80 °C. Reakce byla sledována pomocí TLC 

(soustava S4). Po 20 hodinách bylo z reakce na olejové pumpě odstraněno DMF. Odparek byl následně 

extrahován benzenem (30 ml) a zfiltrován. Po odpaření benzenového extraktu byla provedena chroma-

tografie (100 g silikagelu, eluce hexan/ethylacetát – 1/1  1/4). Látka 11a byla získána po odpaření 

frakcí obsahujích produkt jako nažloutlý olej (669.1 mg, 90.1 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

11–Azido–3,6.8–trioxaundecyl–1–ftalimid (11b). Látka 10b (858 mg, 2.3 mmol) byla spolu 

s ftalimidem draselným (425 mg, 2.3 mmol) rozpuštěna za stálého míchání pod inertní atmosférou 

v bezvodém DMF (26 ml). Poté byla reakce zahřáta na 80 °C. Reakce byla sledována pomocí TLC 

(soustava S4). Po 20 hodinách bylo z reakce na olejové pumpě odstraněno DMF. Odparek byl následně 

extrahován benzenem (30 ml) a zfiltrován. Po odpaření benzenového extraktu byla provedena chroma-

tografie (100 g silikagelu, eluce hexan/ethylacetát – 1/1  1/4). Látka 11b byla získána po odpaření 

frakcí obsahujích produkt jako nažloutlý olej (606.4 mg, 75.8 %). 

Chemické posuny 1H NMR (CDCl3) ve spektru se shodují s publikovanými hodnotami. 

 

9–Azido–3,6–dioxaoktyl–1–amin (12a). Látka 11a (650 mg, 2.14 mmol) byla rozpuštěna 

v methanolu (9 ml), poté byl přidán hydrazin hydrát (150 l, 3.7 mmol). Následně byla reakční směs 

refluxována po 2 hodiny. Po odpaření dosucha byla reakční směs rozpuštěna ve vodě (9 ml). Poté byla 

přidána konc. kys. chlorovodíková (1.5 ml, 16.77 mmol) a směs byla refluxována 1 hodinu. Násled-

ně byla reakční směs ochlazena na 0 °C, zfiltrována a neutralizována 1 M NaOH. Po odpaření 

a následovala extrakce CHCl3 (15 ml). Org. fáze byla vytřepána 2 M NaOH (3x20 ml) 

a sušena MgSO4. Po filtraci a odpaření byla látka 12a byla získána jako nažloutlý olej 

(183.8 mg, 49.4 %). 

 

11–Azido–3,6,8–trioxaundecyl–1–amin (12b). Látka 11b (580 mg, 1.67 mmol) byla rozpuš-

těna v methanolu (7 ml), poté byl přidán hydrazin hydrát (115 l, 2.88 mmol). Následně byla reakční 

směs refluxována po 2 hodiny. Po odpaření dosucha byla reakční směs rozpuštěna ve vodě (7 ml). Poté 

byla přidána konc. kys. chlorovodíková (1.15 ml, 13.1 mmol) a směs byla refluxována 1 hodinu. Ná-

sledně byla reakční směs ochlazena na 0 °C, zfiltrována a neutralizována 1 M NaOH. Po odpaření 



 

 

a následovala extrakce CHCl3 (15 ml). Org. fáze byla vytřepána 2 M NaOH (3x20 ml) 

a sušena MgSO4. Po filtraci a odpaření byla látka 12b byla získána jako nažloutlý olej 

(244 mg, 67.2 %). 

 

9–Azido–3,6–dioxaoktyl–1–dansylamid (13a). K roztoku dansylchloridu (202.3 mg, 

0.75 mmol) v suchém CH2Cl2 (7.5 ml) byl pod inertní atmosférou přikapán roztok látky 12a 

(156.8 mg, 0.9 mmol) a triethylaminu (0.21 ml, 1.5 mmol) v acetonitrilu (5 ml). Reakční směs byla 

míchána 3 hodiny za r.t. Po té byla směs vytřepána nasyc. roztokem NaHCO3 (3x20 ml) a sušena 

MgSO4. Po odsátí a odpaření dosucha byla látka 13a získána jako žlutozelený fluoreskující olej 

(246.9 mg, 80.8 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 8.53 d, 1 H (J = 8.7 Hz); 8.3 d, 1 H (J = 8.7 Hz); 8.24 dd, 

1 H (J = 7.5 Hz, J = 1.5 Hz); 7.59–7.48 m, 2 H; 7.18 d, 1 H (J = 7.5 Hz); 5.35 t, 1 H (J = 5.8 Hz, NH); 

3.62–3.56 m, 2 H; 3.5–3.45 m, 2 H; 3.43–3.32 m, 6 H; 3.14–3.07 m, 2 H, 2.88 s, 6 H (N–CH3) 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): 151.93; 134.98; 130.32; 129.86; 129.61; 129.33; 128.25; 

123.13; 118.83; 115.13; 70.28; 70.19; 69.96; 69.21; 50.53; 45.355 (N–CH3); 43.01. 

Pro složení C18H25N5O4S (407.16): ESI MS: 430.2 [M+Na+], 406.1 [M–]. 

 

11–Azido–3,6,8–trioxaundecyl–1–dansylamid (13b). K roztoku dansylchloridu (228.6 mg, 

0.85 mmol) v suchém CH2Cl2 (8.5 ml) byl pod inertní atmosférou přikapán roztok látky 12b (222 mg, 

1.02 mmol) a triethylaminu (0.24 ml, 1.7 mmol) v acetonitrilu (5.7 ml). Reakční směs byla míchána 

3 hodiny za r.t. Po té byla směs vytřepána nasyc. roztokem NaHCO3 (3x25 ml) a sušena MgSO4. 

Po odsátí a odpaření dosucha byla látka 13b získána jako žlutozelený fluoreskující olej (311.7 mg, 

81.5 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 8.51 d, 1 H (J = 8.4 Hz); 8.28 d, 1 H (J = 8.7 Hz); 8.21 dd, 

1 H (J = 7.5 Hz, J = 1.5 Hz); 7.57–7.45 m 2 H; 7.16 d, 1 H (J = 7.5 Hz); 5.42 t, 1 H (J = 5.5 Hz, NH); 

3.68–3.55 m, 6 H; 3.5–3.44 m, 2 H; 3.39–3.31 m, 6 H; 3.12–3.03 m, 2 H; 2.86 s, 2 H (N–CH3) 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): 151.9; 135.05; 130.29; 129.86; 129.62; 129.27; 128.23; 123.12; 

118.9; 115.12; 70.59; 70.56; 70.39; 70.21; 69.99; 69.14; 50.61; 45.355 (N–CH3); 43.031. 

Pro složení C20H29N5O5S (451.19): ESI MS: 474.2 [M+Na+], 450.2 [M–]. 

 

tert–Butyl–11–azido–3,6,9–trioxaundecanoate (14a). Látka 8a (815 mg, 4.65 mmol) byla za 

stálého míchání a chlazení vodní ledovou lázní rozpuštěna spolu s tert–butylbromacetátem (1.13 ml, 

7.7 mmol) pod inertní atmosférou v suchém THF (8 ml). Poté byla byl přidán. tert–butoxid draselný 

(1.3 g, 11.64 mmol). Po 30 min. byla přidána voda (10 ml). Reakční směs byla extrahována EtOAc 

(3x10 ml). Org. fáze byly spojeny a promyty solankou (3x20 ml), usušeny MgSO4. Po odsání 

a odpaření dosucha byl produkt oddělen sloupcovou chromatografií (130g silikagelu, 

PhMe/EtOAc – 5/1). Po odpaření frakcí obsahujích produkt byla získána látka 14a jako nažloutlý olej 

(252 mg, 20 %).  



 

 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 3.95 s, 2 H; 3.67 – 3.54 m, 10 H; 3.32 dd, 2 H (J = 6.0 Hz);  

1.41 s, 9H. 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 169.61 (karboxyl. C); 81.47 (t–Bu quart. C); 70.66; 70.64; 70.58; 

70.56; 70.54; 69.97; 68.98; 50.64 (C–N3); 28.06 (t–Bu CH3). 

 

tert–Butyl–14–azido–3,6,9,12–tetraoxaundecanoate (14b). Látka 8b (962 mg, 4.4 mmol) 

byla za stálého míchání a chlazení vodní ledovou lázní rozpuštěna spolu s tert–butylbromacetátem 

(1.1 ml, 7.25 mmol) pod inertní atmosférou v suchém THF (8 ml). Poté byla byl přidán. tert–butoxid 

draselný (1.23 g, 11 mmol). Po 30 min. byla přidána voda (10 ml). Reakční směs byla extrahována 

EtOAc (3x10 ml). Org. fáze byly spojeny a promyty solankou (3x20 ml), usušeny MgSO4. Po odsání 

a odpaření dosucha byl produkt oddělen sloupcovou chromatografií (130g silikagelu, PhMe/aceton – 

5/1). Po odpaření frakcí obsahujích produkt byla získána látka 14b jako nažloutlý olej (480 mg, 33 %).  

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 3.95 s, 2H; 3.67 – 3.54 m, 14 H; 3.32 dd, 2 H (J = 6.0 Hz); 

1.41 s, 9 H. 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 169.61 (karboxyl. C); 81.47 (t–Bu quart. C); 70.66; 70.64; 70.58; 

70.56; 70.54; 69.97; 68.98; 50.64 (C–N3); 28.06 (t–Bu CH3). 

 

tert–Butyl–11–amino–3,6,9–trioxaundecanoate (15a). Látka 14a (221 mg, 0.66 mmol) byla 

spolu s 10% Pd/C (92 mg, 86 µmol) rozpuštěna za stálého míchání v EtOH (14 ml). Následně byl za-

veden přes inertní atmosféru vodík. Po odreagování veškeré výchozí látky byla reakční směs přefiltro-

vána přes křemelinu. Látka 15a byla získána po odpaření filtrátu jako nažloutlý olej (195 mg, 96 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 6.73 s, 2 H; 3.95 d, 2 H (J = 2.2Hz); 3.70 – 3.51 m, 10 H; 

2.85 dd, 2 H (J = 4.4 Hz, 9.5 Hz); 1.92 s, 2 H, 1.40 s, 9 H. 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 169.63; 81.50; 70.64; 70.50; 70.46; 70.42; 70.30; 70.26; 69.06; 

68.96; 68.81; 68.74; 48.17; 40.04; 28.07. 

 

tert–Butyl–14–amino–3,6,9,12–tetraoxaundecanoate (15b). Látka 14b (440 mg, 1.32 mmol) 

byla spolu s 10% Pd/C (180 mg, 172 µmol) rozpuštěna za stálého míchání v EtOH (27 ml). Následně 

byl zaveden přes inertní atmosféru vodík Po odreagování veškeré výchozí látky byla reakční směs pře-

filtrována přes křemelinu. Látka 15b byla získána po odpaření filtrátu jako nažloutlý olej (400 mg, 

99 %). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): 6.73 s, 2 H; 3.95 d,2 H (J = 2.2 Hz); 3.70 – 3.51 m, 10 H; 

2.85 dd, 2 H (J = 4.4 Hz, 9.5 Hz); 1.92 s, 2 H; 1.40 s, 9 H. 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 169.63; 81.50; 70.64; 70.50; 70.46; 70.42; 70.30; 70.26; 69.06; 

68.96; 68.81; 68.74; 48.17; 40.04; 28.07. 

 

Pokus o přípravu 2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–formylmethyl–6IV–

O–[1–(3,6–dioxaoktyl–8–dansylamid–1–yl)–1H–1,2,3–triazol–4–yl]–methyl––CD (16a). Látky 6a 



 

 

(490 mg, 196 mol) a 13a (66.4 mg, 163 mol) byly za stálého míchání rozpuštěny ve směsi THF/t–

BuOH – 3/1 (12 ml). Po rozpuštění jsem do reakční směsi přikapal DIEA (29 l, 163 mol) a vodné 

roztoky CuSO4.5 H2O (4 mg, 16 mol, 40 l) a askorbátu sodného (3.2 mg, 16 mol, 27 l). Reakce 

byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Po odreagování výchozích látek byla reakční směs naředě-

na PhMe (20 ml) a promyta vodou (3x20 ml). Po vysušení MgSO4, odsátí a odpaření byla směs nasor-

bována na silikagel (2.5 g) a rozdělena sloupcovou chromatogafií (50 g silikagelu, grad. eluce 

Hex/EtOAc – 3/21/2), jímání po 20 ml, před jímáním čelo 200 ml. Po odpaření frakcí obsahujících 

produkt byla látka 16a získána jako rezavá pěna (354.5 mg, 75 %). 

1H NMR viz Příloha 16a 

Pro složení C171H185N5O35S (2900.26): MS ESI 2900.6 [M-]. 

 

Pokus o přípravu 2I–VI, 3I–VI, 6II, III, V, VI–O–hexadekakis–benzyl–6I–O–formylmethyl–6IV–

O–[1–(3,6,8–trioxaundecyl–11–dansylamid–1–yl)–1H–1,2,3–triazol–4–yl]–methyl––CD (16b). 

Látky 6a (610 mg, 244 mol) a 13b (91.7 mg, 203 mol) byly za stálého míchání rozpuštěny ve směsi 

THF/t–BuOH – 3/1 (15 ml). Po rozpuštění jsem do reakční směsi přikapal DIEA (36 l, 203 mol) a 

vodné roztoky CuSO4.5 H2O (5 mg, 20 mol, 50 l) a askorbátu sodného (4 mg, 20 mol, 34 l). Re-

akce byla sledována pomocí TLC (soustava S1). Po odreagování výchozích látek byla reakční směs 

naředěna PhMe (20 ml) a promyta vodou (3x20 ml). Po vysušení MgSO4, odsátí a odpaření byla směs 

nasorbována na silikagel (4 g) a rozdělena sloupcovou chromatogafií (80 g silikagelu, grad. eluce 

Hex/EtOAc – 3/2 1/2), jímání po 20 ml, před jímáním čelo 250 ml.Po odpaření frakcí obsahujících 

produkt byla látka 16b získána jako rezavá pěna (563 mg, 94 %). 

1H NMR viz Příloha 16b 

Pro složení C173H189N5O36S (2944.28): MS ESI 2944.5 [M-]. 



 

 

 6. Závěr 

V rámci diplomové práce byly připraveny 6I–O a 6IV–O deriváty –cyklodextrinu vhodné pro 

navázání linkerů s fluorofory, pomocí 1,3-dipolární cykloadice, a linkerů pro připojení na pevnou fázi, 

pomocí reduktivní aminace. Vzhledem k nedostatku času nebyly připravena série cílových látek. 

Při přípravě byly jako základní kroky použity postupy selektivní debenzylace a „click“ reakce. Částeč-

né výsledky této práce byly publikovány v posterové sekci na konferenci „Pokroky v organické, bioor-

ganické a farmaceutické chemii – Liblice 2008.“ 
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 9. Příloha  

1H NMR spektra látek která již byla publikována 
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