
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Syntéza konjugátů oligonukleotidů s molekulami zvyšující pevnost 

vazby na řetězce nukleových kyselin 

 

 

 

 

 
Hradec Králové 2011 Simona Bernardová 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování 

čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci jsou řádně citovány.“ 

 

 

V Hradci Králové dne 3.5.2011 Simona Bernardová 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji svému školiteli PharmDr. Miroslavu Miletínovi, Ph.D. za vynikající 

vedení, cenné rady, optimismus a trpělivost při vypracování mé diplomové práce. 



 4

Obsah 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................. 7 

1 ABSTRAKT ........................................................................................................ 8 

2 ABSTRACT......................................................................................................... 9 

3 TEORETICKÁ ČÁST...................................................................................... 10 

3.1 ÚVOD ............................................................................................................ 10 
3.2 STRUKTURA DNA ......................................................................................... 11 

3.2.1 Primární struktura DNA ....................................................................... 11 
3.2.2 Sekundární struktura ............................................................................ 12 

3.3 LÁTKY VÁŽÍCÍ SE DO MALÉHO ŽLÁBKU DNA – MINOR GROOVE BINDERS ... 13 
3.3.1 Rozpoznávání sekvencí v malém žlábku ............................................... 13 
3.3.2 Rozdělení MGB. Základní charakteristika jednotlivých sloučenin....... 16 

3.3.2.1 Kationické látky ............................................................................. 16 
3.3.2.2 Neutrální látky ............................................................................... 20 

3.4. KONJUGÁTY OLIGONUKLEOTIDŮ S MGB ..................................................... 23 

4 CÍL PRÁCE ...................................................................................................... 24 

5 METODICKÁ ČÁST ....................................................................................... 25 

5.1 SYNTÉZA PEPTIDŮ ......................................................................................... 25 
5.1.1 Protekce α-aminoskupiny ..................................................................... 27 

5.1.1.2 Chránící skupiny odstranitelné kyselinami .................................... 28 
5.1.1.3 Chránící skupiny odstranitelné bázemi ......................................... 29 

5.1.2 Protekce α-karboxylové kyseliny .......................................................... 29 
5.1.2.1 Chránící skupiny odstranitelné kyselinami .................................... 30 
5.1.2.2 Chránící skupiny odstranitelné bázemi ......................................... 30 
5.1.2.3 Ostatní chránící skupiny ................................................................ 31 

5.1.3 Strategie protekce ................................................................................. 31 
5.1.4 Metody couplingu ................................................................................. 31 

5.1.4.1 Karbodiimidy ................................................................................. 32 
5.1.4.2 Fosfoniové soli ............................................................................... 33 

5.1.4 Strategie syntézy peptidů ...................................................................... 35 
5.1.5 Odštěpení peptidu z pevné fáze ............................................................. 35 

5.2 SYNTÉZA AZIDŮ ............................................................................................ 36 
5.3 CLICK CHEMIE ............................................................................................... 37 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST............................................................................ 39 

6.1 PŘÍPRAVA PEVNÉ FÁZE .................................................................................. 40 
6.1.1 Reakce kyseliny glykolové s DMTr-Cl .................................................. 40 
6.1.2  Navázání tritylované kyseliny glykolové na pevnou fázi ..................... 41 
6.1.3 Acetylace nezreagovaných aminoskupin pevné fáze ............................. 42 
6.1.4 Odstranění tritylové skupiny z modifikované pevné fáze ...................... 42 

6.2 MODIFIKACE PEVNÉ FÁZE KYSELINOU 4-AMINO-1-METHYL-1H-PYROL-2-
KARBOXYLOVOU ......................................................................................... 43 



 5

6.2.1 Navázání 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-
karboxylové kyseliny na pevnou fázi .................................................... 43 

6.2.2 Navázání 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-
karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny na pevnou 
fázi ........................................................................................................ 45 

6.2.3 Navázání 4-(4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-
2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-
pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-
1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny na pevnou fázi ................................. 47 

6.3 PŘÍPRAVA OLIGOPYROLOVÝCH SLOUČENIN MODIFIKOVANÝCH 
AZIDOSKUPINOU .......................................................................................... 48 

6.3.1 Příprava 2,5-dioxopyrolidin-1yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-
methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu ........................................................... 48 

6.3.2 Příprava 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-
karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny .................. 49 

6.3.3 Příprava 1H-[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-
methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu ........................................................... 50 

6.3.4 Příprava tert-butyl-5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-
yl-karbamátu ........................................................................................ 50 

6.3.5 Příprava tert-butyl-5-(2-(2-(2-(2-
azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-
karbamátu ............................................................................................ 52 

6.3.6 Příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-
azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-
ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu ............................... 53 

6.4 MODIFIKACE METHYLESTERU 4-(4-(TERT-BUTOXYKARBONYLAMINO)-1-
METHYL-1H-PYROL-2-KARBOXAMIDO)-1-METHYL-1H-PYROL-2-
KARBOXYLOVÉ KYSELINY ........................................................................... 55 

6.4.1 Příprava tert-butyl-5-(5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-
3-karbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu .............................. 55 

6.4.2 Hydrolýza methylesteru 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-
pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny ..... 56 

6.4.3 Příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-
azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1methyl-1H-pyrol-3-
ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu ............................... 57 

6.5 MODIFIKACE 4-(4-(4-(4-(TERT-BUTOXYKARBONYLAMINO)-1-METHYL-1H-
PYROL-2-KARBOXAMIDO)-1-METHYL-1H-PYROL-2-KARBOXAMIDO)-1-
METHYL-1H-PYROL-2-KARBOXAMIDO)-1-METHYL-1H-PYROL-2-
KARBOXYLOVÉ KYSELINY ........................................................................... 58 

6.5.1 Příprava 2,5-dioxopyrolidin-1-yl-4-(4-(4-(4-(tert-
butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-
1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-
methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu ........................................................... 58 

6.5.2 Příprava 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(4-(4-(4-(tert-
butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-
1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-
methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu ........................................................... 59 

6.5.3 Příprava tert-butyl-5-(5-(5-(5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-
pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-
pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu .................. 60 



 6

6.5.4 Příprava tert-butyl-5-(5-(5-(5-(2-(2-(2-(2-
azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-
ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-
ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu ............................... 61 

7 DISKUZE .......................................................................................................... 62 

8 ZÁVĚR .............................................................................................................. 65 

9 POUŽITÁ LITERATURA .............................................................................. 66 



 7

Seznam použitých zkratek 
 

2-Cl-Trt 2-chlorotrityl 

ACN acetonitril 

Bn benzyl 

Bpoc [2-(4-bifenyl)isopropoxykarbonyl] 

Cam karbamoylmethyl 

DAPI 4´,6-diamino-2-fenylindol 

DCC N,N´-dicyklohexylkarbodiimid 

DCM dichlormethan 

DIPEA diisopropylethylamin 

DMAP dimethylaminopyridin 

DMF dimethylformamid 

EDCI N-(3-dimethylaminopropyl)-N´-ethylkarbodiimid 

Fm 9-fluorenylmethyl 

Fmoc 9-fluorenylmethoxykarbonyl 

HBTU O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N´,N´-tetramethyluronium 

 hexafluorofosfát 

HOAt 1-hydroxy-7-azabenzotriazol 

HOBt 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol hydrát 

MGB minor groove binder 

NHS N-hydroxysukcinimid 

Nps 2-nitrofenylsulfenyl 

Pac fenacyl 

t-Boc tert-butyloxykarbonyl 
tBu tert-butyl 

TCA trichloroctová kyselina 

TEA triethylamin 

TFA trifluoroctová kyselina 

THF tetrahydrofuran 

Trt trityl 

Z  benzyloxykarbonyl 
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1 Abstrakt 
 

Distamycin A, netropsin, Hoechst 33258 a další jsou látky, které se váží do 

malého žlábku dvoušroubovice DNA na sekvence bohaté na A·T páry bází. Tato 

diplomová práce se zabývá syntézou látek strukturně odvozených od modelové 

molekuly distamycinu A a jejich konjugací s oligonukleotidy. Syntéza látek odvozených 

od distamycinu A byla prováděna metodami peptidové syntézy v roztoku a na pevné 

fázi. K připravení požadovaných látek bylo provedeno množství dílčích reakcí, které 

byly úspěšné pouze částečně. Nejperspektivnější se zdá být námi připravená molekula  

tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-

pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu. 
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2 Abstract 
 

Distamycin A, netropsin, Hoechst 33258 and other are substances that bind in 

minor groove in the double helix of A·T base pairs DNA sequences. This diploma thesis 

describes the synthesis of compounds structurally derived from the model molecule 

distamycin A and their conjugation with oligonucleotides. Synthesis of compounds 

derived from distamycin A was performed by methods of peptide synthesis in solution 

and on solid phase. For preparation of desired compounds have been carried out a 

number of sectional reactions which were only partially successful. The most promising 

seems to be molecule tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylcarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-ylcarbamoyl)-1-

methyl-1H-pyrrole-3-yl-carbamate. 
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3 Teoretická část 
 

 

3.1 Úvod 
 

Mnoho úsilí v oblasti výzkumu bylo zaměřeno na zacílení specifických 

sekvencí DNA syntetickými sloučeninami (ligandy) s myšlenkou navrhnout jak léky, 

tak molekulové sondy pro polymorfní DNA. Malý žlábek dvoušroubovice DNA se stal 

objektem velkého zájmu z hlediska vývoje nových léků, protože je místem, kam se 

převážně nekovalentně váže velké množství malých molekul. Látky vážící se do malého 

žlábku DNA (minor groove binders; MGB) jsou jedny z nejvíce studovaných sloučenin, 

charakterizovaných vysokým stupněm specifity vazby na určité sekvence DNA. Také 

vykazují vlastní biologickou aktivitu, která může být v závislosti na druhu sloučeniny 

antiprotozoální, antivirální a antibakteriální. Kromě toho některé z těchto látek vykazují 

protinádorovou aktivitu a jsou používány jako cytostatika. MGB zahrnují antibiotika 

přírodního původu, syntetické i polosyntetické sloučeniny velmi rozdílné struktury, 

které působí různými mechanismy účinku.1 

Úspěchy v oblasti sekvenování lidského genomu jsou doprovázeny rychlým 

pokrokem v sekvenování genomu organismů podílejících se na řadě lidských 

onemocnění. Tato skutečnost vede k navrhování a syntetizování takových látek, které 

jsou schopné rozlišit požadované geny způsobující nemoci a následně snížit jejich 

expresi.2 Jak bylo uvedeno výše, jedná se o MGB, které se samy o sobě vážou velmi 

selektivně na určité sekvence DNA. Navázaní MGB na oligonukleotidy zvyšuje 

sekvenční specifitu a stabilitu vazby, protože se na ní podílí obě dvě komponenty 

molekuly, jak oligonukleotid, tak MGB.3 
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3.2 Struktura DNA 
 

Život závisí na schopnosti buněk uchovávat, třídit a překládat genetickou 

informaci, která je potřebná k vytvoření a udržení živého organismu. Tato informace je 

uložena v buňkách v podobě genů, které jsou základními jednotkami určujícími 

vlastnosti jak jednotlivce, tak celého druhu. Nosičem těchto informací je 

deoxyribonukleová kyselina – DNA.4 

 

 

3.2.1 Primární struktura DNA 

 

Molekula DNA se skládá ze dvou dlouhých polynukleotidových vláken složených 

ze čtyř typů nukleotidových podjednotek, které jsou vzájemně propojeny vodíkovými 

můstky. Nukleotidy jsou tvořeny třemi základními skupinami molekul – pětiuhlíkovým 

sacharidem, na nějž jsou navázány dusíkatá báze a jedna nebo více fosfátových skupin. 

V případě DNA tvoří cukernou složku deoxyribosa, na kterou je fosfodiesterovou 

vazbou navázána jedna fosfátová skupina.4 V DNA se v různých kombinacích vyskytují 

především čtyři nukleové báze, dvě purinové – adenin (A) a guanin (G) a dvě 

pyrimidinové – thymin (T) a cytosin (C)5 (viz. Obrázek 1). Kromě těchto hlavních bází 

se mohou v DNA vyskytnout také tzv. vedlejší báze, ale jejich výskyt není příliš častý 

(např. 5-methyl cytosin).6 Každý typ báze na jednom vlákně DNA tvoří vazbu s právě 

jedním typem báze na vlákně opačném, toto se nazývá komplementární párování bází. 

Adenin se vždy váže pouze s thyminem prostřednictvím dvou vodíkových vazeb, 

cytosin s guaninem prostřednictvím tří vodíkových vazeb.7 Sekvence těchto bází, 

případně párů bází, kóduje veškerou genetickou informaci.4 

 

Obrázek 1 Dusíkaté báze 
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Nukleotidy jsou spojeny v řetězec kovalentními vazbami mezi deoxyribosami a 

fosfátovými skupinami, které tvoří „kostru“ vlákna DNA. Způsob, jakým jsou 

nukleotidy spojeny, dává řetězci DNA polaritu, díky níž je konvenčně jeden konec 

označován jako 3´ (je zakončen –OH skupinou deoxyribosy) a druhý jako 5´ (je 

zakončen fosfátovou skupinou).4 Všechny uvedené skutečnosti předurčují molekule 

DNA její charakteristický tvar, kterým je dvoušroubovice.  

 

 

3.2.2 Sekundární struktura 

 

Sekundární strukturou DNA se rozumí forma stočení dvoušroubovice.5 Nejvíce 

v buňkách zastoupenou je B-forma, která se také nejvíce podobá modelu Watsona a 

Cricka.8 B-forma DNA je pravotočivá dvoušroubovice, která obsahuje 10-10,5 

nukleotidů v jedné otáčce.7 Asymetrie připojení kostry vlákna DNA k párům bází ústí 

ve vytvoření dvou zářezů na dvoušroubovici B-formy DNA. Tyto zářezy se nazývají 

žlábky a rozlišuje se velký (major groove) a malý žlábek (minor groove) (viz. Obrázek 

2). Okraje bází tvoří dno a cukerno-fosfátová kostra stěny těchto žlábků.2 

 

Obrázek 2 Struktura DNA9 
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3.3 Látky vážící se do malého žlábku DNA – Minor 

Groove Binders 
 

Úsilí objevit univerzální soubor jednoduchých chemických pravidel pro „čtení“ 

dvoušroubovice DNA syntetickými molekulami se ukázalo být velmi úspěšné. 

Syntetické polyamidy složené ze tří typů aminokyselin, N-methylimidazolu, N-

methylpyrolu a N-methyl-3-hydroxypyrolu, se vážou na specifické sekvence DNA jako 

antiparalelní dimery do malého žlábku DNA.10 Všechny tyto syntetické polyamidy jsou 

odvozeny od přírodních látek.11 

 

 

3.3.1 Rozpoznávání sekvencí v malém žlábku 

 

Před   zveřejněním prvního komplexu peptidu s molekulou DNA bylo 

rozpoznávání sekvencí určováno podle toho, jak k němu dochází spíše ve velkém 

žlábku, než v malém. Tento předpoklad byl založen na pozorování, že u páru bází A·T 

jsou akceptory vodíkových atomů na N3 adeninu a O2 thyminu umístěny podobně, a 

proto jsou téměř nerozeznatelné. Ačkoli je struktura dárců a akceptorů vodíkových 

vazeb unikátnější ve velkém žlábku než v malém, prostorová orientace 2-aminoskupiny 

umožňuje rozlišení páru báze G·C od C·G. Kromě toho se v málem žlábku nachází 

asymetricky umístěná štěrbina mezi O2 thyminu a C2 adeninu, která umožňuje tvarově 

specifické rozpoznání A·T párů bází. Dále navzdory velké podobnosti funkčních skupin 

adeninu a thyminu jsou obě báze rozlišitelné na základě volných elektronových párů, 

které mohou být akceptory vodíkových vazeb. O2 thyminu má dva volné elektronové 

páry, kdežto N3 adeninu má pouze jeden pár (viz. Obrázek 3).12 
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Obrázek 3 Párování bází se zobrazením volných elektronových párů12 

 

 
 

 

Vazba na určité sekvence v malém žlábku DNA může být kontrolována lineárním 

uspořádáním pyrolových, imidazolových a hydroxypyrolových aminokyselin 

v molekule. N-methylimidazol se váže na všechny typy párů bází, N-methylpyrol se 

specificky připojuje na sekvence obsahující nukleotidy A a T. N-methyl-3-

hydroxypyrol rozpoznává páry bází A·T. Toto platí při tvorbě komplexu MGB s DNA 

v poměru 1:1 (viz. Tabulka 1). Při tvorbě komplexu MGB s DNA v poměru 2:1 platí 

následující. Párování imidazolu oproti pyrolu umožňuje specifické rozpoznání G·C páru 

bází, zatímco pyrol naproti imidazolu rozpoznává pár bází C·G. Pokud jsou obě jádra 

pyrolová, zaměřují se selektivně na sekvence bohaté na A·T páry bází, není však možné 

přesné rozlišení, zda se jedná o A·T nebo T·A pár bází.13 Jestliže se váže hydroxypyrol 

antiparalelně proti pyrolu, specificky rozpozná T·A pár bází a naopak (viz. Tabulka 

2).10 

Dalším významným faktorem, který se podílí na rozpoznávání párů bází A·T  

(T·A) od C·G (G·C) je elektrostatický potenciál. Sekvence obsahující hlavně páry bází 

A·T nesou velký záporný náboj především na dně malého žlábku, zatímco páry bází 

C·G mají náboj pozitivní. Téměř všechny MGB nesou kladný náboj, protože většina 

z nich se váže na sekvence bohaté na A·T.2 
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Tabulka 1 Rozpoznávání párů bází N-methylpyrolem (Py), N-methylimidazolem (Im) a 

N-methyl-3-hydroxypyrolem(Hp)12 

 

 A·T T·A G·C C·G 

Py + + - - 

Im + + + + 

Hp + - - - 
 

 

Tabulka 2 Rozpoznávání párů bází při vazbě MGB na DNA v poměrů 2:114 

 

 A·T T·A G·C C·G 

Py/Py + + - - 

Im/Im - - - - 

Im/Py - - + - 

Py/Im - - - + 

Hp/Py - + - - 

Py/Hp + - - - 
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3.3.2 Rozdělení MGB. Základní charakteristika jednotlivých sloučenin 

 

MGB je možno rozdělit na dva typy: 

1. Látky kationické povahy – analogy a konjugáty netropsinu, distamycinu 

A, látky Hoechst 33258, diarylamidiny (4´,6-diamino-2-fenylindol 

(DAPI), berenil, pentamidin) 

2. Látky neutrální povahy – analogy a konjugáty CC-1065 a anthramycinu15 

 

 

3.3.2.1 Kationické látky 

 

Distamycin A a jeho deriváty. Distamycin A je antibiotikum přírodního původu, 

které bylo izolováno v roce 1962 ze Streptomyces  distallicus.16 Od té doby slouží jako 

modelová molekula pro vývoj nových MGB.17 Působí proti některým virům, G+ 

bakteriím a protozoím. Molekula skládající se ze tří pyrolových jader je na jednom 

konci zakončená amidinovou skupinou (viz. Obrázek 4). Váže se reversibilně do 

malého žlábku DNA prostřednictvím vodíkových vazeb, van der Waalsových sil a 

elektrostatických interakcí specificky na sekvence bohaté na A·T páry bází. Tyto 

sekvence musí být složeny alespoň ze čtyř nukleotidů A nebo T.18 Zdá se, že pokud je 

za sebou seřazeno více stejných nukleotidů (např. AATT), váže se distamycin a látky od 

něj odvozené mnohem efektivněji, než pokud se nukleotidy střídají (např. ATAT). 

Preference vazby klesá v pořadí AATT > TAAT = TTAA = ATAT > TATA.19 Je 

zjištěno, že nasycenost pyrolových kruhů výrazně snižuje vazebnou afinitu k DNA, 

proto je důležité, aby byly N-methylpyrolové kruhy nenasycené.1  

 

Obrázek 4 Distamycin A 
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Netropsin a jeho deriváty. Netropsin je stejně jako distamycin A antibiotikem 

přírodního původu, které bylo izolováno ze Streptomyces netropsis. V experimentech 

byla prokázána antivirová a protinádorová aktivita. Společně s distamycinem A se stal 

modelovou molekulou pro vývoj dalších MGB. Molekula netropsinu je planární a 

obsahuje dva pyrolové kruhy, na obou stranách je zakončena amidinovou skupinou (viz 

Obrázek 5).2 Vazebné preference jsou stejné jako u distamycinu A.19 

 

Obrázek 5 Netropsin 

 

 
 

 

Hoechst 33258. Bis-benzimidazoly je skupina synteticky připravených látek, do 

které patří fluorescenční barvivo Hoechst 33258 (je také známé pod jménem 

Pibenzimol)1 (viz. Obrázek 6). Bylo připraveno na konci 60. let minulého století při 

vývoji nových anthelmintik.2 Hoechst 33258 byl testován jako potencionální 

protinádorová terapie, mechanismus cytotoxického působení probíhá přes inhibici 

topoisomerasy a DNA-helikasy.20 Váže se na sekvence obsahující tři až čtyři páry bází 

A·T a pokrývá jednu polovinu otáčky dvoušroubovice DNA. Bylo zjištěno, že ze všech 

tripletů A·T se Hoechst 33258 nejvíce specificky váže na sekvence AA(A/T), u 

tetrapletů je to sekvence AATT. Specifita vazby na A·T bohaté sekvence je dána 

kostrou barviva, kterou tvoří dvě benzimidazolová jádra, připojená navzájem 

v polohách 2 a 5. Při interakci s DNA vytvoří každé benzimidazolové jádro vodíkové 

vazby s O2 thyminu a/nebo N3 adeninu na sousedních  A·T párech bází. Vazba Hoechst 

33258 do malého žlábku je také stabilizována elektrostatickými a van der Waalsovými 

silami.21 
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Obrázek 6 Hoechst 33258 

 

 
 

 

Diarylamidiny. Efektivita diarylamidinů v léčbě protozoálních onemocnění, jako 

jsou trypanozomiáza a leishmanióza je známa od 30. let minulého století. Na začátku 

70. let minulého století bylo syntetizováno mnoho diarylamidinových derivátů za cílem 

najít účinnější antiparazitika. Výsledkem byla mimo jiné syntéza sloučenin jako je 

DAPI, berenil a pentamidin, které jsou terapeuticky využitelné jako antiprotozoika.1 

Bylo dokázáno, že DAPI (viz. Obrázek 7) je účinný proti Trypanosoma 

congolese, jeho klinické použití však bylo limitováno přítomností nežádoucích 

vedlejších účinků. Inhibuje DNA a RNA polymerasy prostřednictvím vazby do malého 

žlábku DNA.1 Z mnoha syntetizovaných diarylamidinů se DAPI stal velmi široce 

používanou látkou jako DNA sonda, protože po vazbě na DNA intenzivně fluoreskuje.15 

DAPI se váže do malého žlábku DNA prostřednictvím indolového a fenylového kruhu 

paralelně se stěnami žlábku. Specifická vazebná sekvence pro DAPI je ATT, kde se 

těsně váží aromatické kruhy a koncové amidinové skupiny s N3 adeninu a O2 thyminu. 

Zdá se, že amidinové skupiny na obou koncích molekuly významně přispívají ke 

stabilitě vazby na DNA prostřednictvím vodíkových vazeb a elektrostatických 

interakcí.1 

 

Obrázek 7 4´,6-diamino-2-fenylindol – DAPI 
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Berenil (viz. Obrázek 8) je diarylamidinová sloučenina, která vykazuje 

trypanocidní, babezicidní a baktericidní účinek a používá se ve veterinární medicíně pro 

léčbu babeziózy a trypanozomiázy1 pod komerčním názvem Berenil®. Jeho biologická 

aktivita je dána inhibicí kinetoplastu (oblasti mitochondrií obsahující DNA).1 Do 

malého žlábku DNA se váže prostřednictvím vytvoření vodíkových vazeb amidinových 

skupin s O2 thyminu nebo N3 adeninu na sekvence bohaté na A·T páry bází.2 Studie 

naznačují, že berenil se specifičtěji váže na sekvence AATT a AAAA, méně na 

sekvence TTAA a TATA.15 

 

Obrázek 8 Berenil 

 

 
 

 

Pentamidin (viz. Obrázek 9) je aromatický diamidin, který působí proti různým 

prvokům, jako je Trypanosoma brucei gambiense, Leishmania donovani a 

Pneumocystis carinii. Pentamidin je klinicky používán k léčbě P. carinii pneumonie 

(PCP) především u pacientů s AIDS, kteří netolerují podání kotrimoxazolu. Je 

připravován také ve formě prášku pro inhalaci k prevenci PCP u HIV-pozitivních 

pacientů s vysokým rizikem infekce (komerční název NebuPent®). Mechanismus 

účinku nebyl zcela objasněn, ale je známo, že pentamidin inhibuje syntézu DNA, RNA 

a proteinů.1 Studie prokázaly, že pentamidin se nejlépe váže na sekvence obsahující 

alespoň pět párů bází A·T prostřednictvím vodíkových vazeb, vytvořených 

amidinovými skupinami na obou koncích molekuly a N3 adeninu nebo O2 thyminu. 
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Obrázek 9 Pentamidin 

 

 
 

 

3.3.2.2 Neutrální látky 

 

CC-1065. CC-1065 (viz. Obrázek 10) je antibiotikum přírodního původu 

izolované ze Streptomyces zelensis v roce 1978,17 které působí proti nádorovým 

buňkách a mikrobům. Molekula se skládá ze tří pyroloindolových podjednotek, z nichž 

jedna obsahuje reaktivní cyklopropyl pyroloindolovou složku, zatímco zbylé dvě 

podjednotky zprostředkovávají nekovalentní interakce s DNA.15 Mechanismus alkylace 

spočívá v reakci nesubstituovaného uhlíku cyklopropanového kruhu a N3 adeninu za 

vzniku kovalentní vazby (viz. Obrázek 11). CC-1065 vykazuje vysokou specifitu 

vazby na sekvence bohaté na A·T páry bází. Váže se zejména na sekvence složené z pěti 

párů bází definované jako 5´-PuNTTA* a 5´-AAAAA*, kde molekula CC-1065 reaguje 

s 3´ adeninem (označen hvězdičkou), Pu je purinová báze (A nebo G) a N je jakákoliv 

báze.22 

 

Obrázek 10 CC-1065 
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Obrázek 11 Průběh alkylace DNA  

 

 
 

 

Anthramycin. V roce 1963 byla objevena první látka ze skupiny přírodních 

sloučenin, označovaných jako pyrolobenzodiazepiny (PBDs), anthramycin. Je to 

přírodní protinádorové antibiotikum, které bylo izolováno ze Streptomyces refaineus. 

Jeho použití je limitováno značnými vedlejšími účinky. Molekula je tvořena 

tricyklickým systémem (viz. Obrázek 12) – obsahuje aromatický kruh (označený 

písmenem A), pyrolidinový kruh (označený písmenem C) a 1,4-diazepin-2-on 

(označený písmenem B) nesoucí N10 – C11 imin-karbinolaminovou složku. Reaktivní 

částí molekuly zprostředkující vazbu na DNA je N10 – C11, která se může vyskytovat 

ve třech formách – imin (1), karbinolamin (2) a karbinolamin methyleter (3) (viz. 

Obrázek 13). Všechny jsou schopny alkylovat N2 guaninu (viz. Obrázek 14).22  

 

Obrázek 12 Anthramycin 
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Obrázek 13 Formy PBDs, které jsou schopny alkylace DNA22 

 

 
 

Obrázek 14 Alkylace DNA22 
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3.4. Konjugáty oligonukleotidů s MGB 
 

Konjugáty oligonukleotidů se specifickými funkčními skupinami jsou 

významným výzkumným nástrojem v molekulární biologii a chemii nukleových 

kyselin. Tyto funkční skupiny mohou být markery pro diagnostické aplikace nebo 

mohou vystupovat jako rezidua pro terapeutické účely, některé z nich jsou schopny 

stabilizovat dvoušroubovici DNA.23  

Jedním z typů takovýchto sloučenin jsou konjugáty oligonukleotidů s MGB,  

používané mimo jiné jako sondy v diagnostice. Jak bylo zmíněno výše, MGB jsou látky 

vážící se do malého žlábku DNA sekvenčně specificky. Navázaní MGB na 

oligonukleotidy tuto specifitu zvyšuje a zvyšuje také stabilitu vazby24 a dále citlivost 

metod při diagnostice.  
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4 Cíl práce 
 

Cílem mé diplomové práce bylo připravit látky vážící se do malého žlábku DNA 

odvozené od struktury antibiotika distamycinu A za účelem následné konjugace 

s oligonukleotidy pro zvýšení stability vazby na řetězce nukleových kyselin. 
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5 Metodická část 
 

Látky vážící se do malého žlábku DNA jsou látky různé chemické struktury. 

MGB v oblasti našeho zájmu obsahují ve své molekule peptidové vazby a v metodologii 

jejich přípravy se používá známých postupů peptidové syntézy. 

  

 

5.1 Syntéza peptidů 
 

V dnešní době je pro syntézu peptidů k dispozici mnoho různých technologií – 

extrahování z přírodních zdrojů, rekombinantní DNA technologie, produkce 

transgenními živočichy a rostlinami, enzymatické technologie a další. Jednou 

z nejvýznamnějších metod je ale chemická syntéza. Chemická cesta syntézy peptidů je 

vhodným způsobem pro syntézu peptidů střední velikosti, které tvoří většinu 

farmaceuticky významných látek.25 

Syntézu peptidů v roztoku lze použít pro přípravu libovolně dlouhých peptidů, ale 

zpravidla je používána k výrobě krátkých až středně dlouhých peptidových řetězců.26 

Její výhodou je možnost izolovat meziprodukty po každém kroku syntézy, lze provést 

deprotekci a vhodnými kombinacemi získat větší množství peptidů s požadovanou 

strukturou.25 

Až do 60. let minulého století byly peptidy vyráběné chemickou cestou 

připravovány pouze v roztoku. Milníkem v této oblasti byla práce Bruce Merrifielda, 

který formuloval postup k syntéze peptidů na pevné fázi a za svojí práci obdržel 

Nobelovu cenu. Metoda syntézy na pevné fázi otevřela nové možnosti v mnohých 

odvětvích vědy. Syntéza peptidů na pevné fázi spočívá v prodlužování peptidového 

řetězce následným přidáváním aminokyselin, které se spojují vytvořením peptidové 

vazby mezi karboxylovou skupinou aminokyseliny vstupující do reakce a aminovou 

skupinou aminokyseliny připojenou přes linker na pevnou fázi. Po vytvoření finálního 

peptidu dochází k deprotekci všech chráněných skupin a odštěpení peptidu z pevné 

fáze25 (viz. Obrázek 15). 
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Obrázek 15 Všeobecné schéma syntézy peptidů na pevné fázi27 
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5.1.1 Protekce α-aminoskupiny 

 

Protekce α-aminoskupiny má důležitou úlohu v peptidové syntéze z hlediska 

prevence polymerizace při aktivaci aminokyselin. Jelikož většina peptidových syntéz 

(jak v roztoku, tak na pevné fázi) postupuje ve směru C → N, probíhá odstranění 

chránící skupiny (dočasné chránící skupiny) několikrát během syntézy, a proto 

deprotekce musí být prováděna za mírných podmínek, které neovlivní ostatní chránící 

skupiny. Tyto se většinou odstraňují až v posledním kroku peptidové syntézy. Chránící 

skupiny by měly být rozpustné v běžných rozpouštědlech, jejich odstranění by mělo být 

rychlé, efektivní, bez přítomnosti vedlejších reakcí.28 

Nejběžnějšími chránícími skupinami α-aminoskupiny při syntéze na pevné fázi 

jsou 9-fluorenylmethoxykarbonylová skupina (Fmoc) a tert-butyloxykarbonylová 

skupina (t-Boc)28, dále trifenylmethylová skupina (trityl, Trt)29 (viz. Obrázek 16). Při 

syntéze v roztoku jsou to benzyloxykarbonyl (Z), 2-nitrofenylsulfenyl (Nps), [2-(4-

bifenyl)isopropoxykarbonyl] (Bpoc) a také Boc chránící skupiny (viz Obrázek 16).28 

 

Obrázek 16 Chránící skupiny Nα-aminoskupiny 
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5.1.1.2 Chránící skupiny odstranitelné kyselinami 

 

tert-Butyloxykarbonyl (t-Boc). Aminokyseliny chráněné skupinou t-Boc jsou 

většinou pevné krystalické látky, což usnadňuje manipulaci s nimi. Chránící skupina je 

běžně používána pro syntézu na pevné fázi v takzvané t-Boc/Bzl strategii syntézy (viz. 

dále). Nejběžněji se odstraňuje přidáním 25-50% TFA v DCM, ale lze použít i další 

kyseliny. t-Boc chránící skupina je stabilní vůči bázím a atakům nukleofilních činidel.28 

Trityl. Tato chránící skupina se odstraňuje zpravidla přidáním 1% TFA v DCM 

nebo 3% TCA v DCM. Výtěžky couplingových reakcí při chránění aminokyselin 

tritylovou skupinou jsou menší v porovnání s ostatními chránícími skupinami. Coupling 

je u takto chráněných aminokyselin těžší a je potřeba použití silnějších aktivačních 

podmínek. Důležitou aplikací této chránící skupiny je protekce C-koncové 

aminokyseliny.28 

2-Nitrofenylsulfenyl (Nps). Tato chránící skupina se odstraňuje přidáním 

zředěných roztoků kyseliny chlorovodíkové v AcOH. Je stabilní vůči bázím, ale atakům 

některých nukleofilů neodolává (např. 2-merkaptopyridin). Chránící skupina Nps je 

použitelná jak při syntéze peptidů v roztoku, tak na pevné fázi.28 

Benzyloxykarbonyl (Z). Tato chránící skupina je obvykle nejvíce používanou při 

syntéze peptidů v roztoku, protože příprava takto chráněných aminokyselin je 

nenáročná, aminokyseliny a vzniklé peptidy jsou stabilní vůči bázím a slabým 

kyselinám a k odstranění skupiny se dají použít mnohá činidla (např. HBr v kyselině 

octové, TFA při vysokých teplotách).28 

[2-(4-bifenyl)isopropoxykarbonyl] (Bpoc). Tento typ chránící skupiny je velice 

citlivý na přítomnost kyselého prostředí, k jejímu odstranění stačí 0,2-0,5% TFA. 

Většina Bpoc chráněných aminokyselin jsou nestabilní látky olejovitého charakteru, 

proto se většinou uchovávají jako dicyklohexylamoniové soli nebo pentafluorofenylové 

estery. V současné době se Bpoc chráněné aminokyseliny používají hlavně pro syntézu 

peptidů obsahujících fosfátové skupiny, jako jsou fosfopeptidy nebo konjugáty 

oligonukleotidů s peptidy.28 
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5.1.1.3 Chránící skupiny odstranitelné bázemi 

 

9-fluorenylmethoxykarbonylová skupina (Fmoc).  Fmoc chránící skupina se 

většinou odstraňuje sekundárními aminy. Při syntéze v roztoku to mohou být 10% 

diethylamin, tekutý NH3 s následným přidáním morfolinu nebo piperidinu, 

dimethylacetamid a další. Při syntéze na pevné fázi se nejčastěji používá 20% piperidin 

v  DMF. Tato chránící skupina se používá při syntéze peptidů na pevné fázi v takzvané 

Fmoc/tBu strategii (viz. dále).28 

 

 

5.1.2 Protekce α-karboxylové kyseliny 

 

Protekce karboxylové skupiny je zpravidla uskutečňována pouze při syntéze 

peptidů v roztoku. Při syntéze na pevné fázi je C-koncová aminokyselina připojena přes 

linker na pevnou fázi a ten funguje jako chránící skupina. Nicméně, v některých 

syntézách se připojení na pevnou fázi neuskutečňuje přes karboxylovou skupinu, ale je 

možné připojení přes aminoskupinu postranního řetězce, v tomto případě je protekce 

karboxylové skupiny nutná.28 

 

Protekce může být provedena následující metodami: 

1. reakcí Nα-amino chráněné aminokyseliny s alkoholem v kyselém prostředí 

2. reakcí Nα-amino chráněné aminokyseliny s isobutenem v kyselém 

prostředí 

3. reakcí Nα-amino chráněné aminokyseliny s halogenidy (obvykle bromid) 

v bazickém prostředí 

4. reakcí Nα-amino chráněné aminokyseliny s alkoholovými deriváty 

chránících skupin v přítomnosti kondenzačních činidel, jako je DCC28  

 

Nejběžněji používanými chránícími skupinami jsou tert-Butyl (tBu), benzyl (Bn), 

2-chlorotrityl (2-Cl-Trt), 9-fluorenylmethyl (Fm), karbamoylmethyl (Cam), fenacyl 

(Pac) (viz. Obrázek 17).28 
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Obrázek 17 Chránící skupiny C-koncové karboxylové skupiny 

 

 
 

 

5.1.2.1 Chránící skupiny odstranitelné kyselinami 

 

Tert-Butyl (tBu). Tato chránící skupina se používá jak při syntéze peptidů 

v roztoku, tak na pevné fázi. Odstraňuje se přidáním vysoce koncentrované TFA (pro 

obě syntézy) nebo přidáním HCl v organickém rozpouštědle (pro syntézu v roztoku).28 

2-Chlorotrityl (2-Cl-Trt). Používá se při syntéze peptidů konvergentním 

postupem (viz. dále). Odstranění probíhá přidáním 1% TFA v DCM.28 

 

 

5.1.2.2 Chránící skupiny odstranitelné bázemi 

 

9-Fluorenylmethyl (Fm). Tato skupina se používá většinou při syntéze na pevné 

fázi. Odstranění je možné přidáním sekundárních aminů jako je piperidin a diethylamin 

v DCM nebo DMF.28 

Karbamoylmethyl (Cam). Používá se pro syntézu peptidů v roztoku. Odstraňuje 

se přidáním NaOH nebo uhličitanu sodného v DMF.28 
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5.1.2.3 Ostatní chránící skupiny 

 

Benzyl (Bn). Tato chránící skupina se používá především při syntéze peptidů 

v roztoku. Obvykle se odstraňuje katalytickou hydrogenolýzou. Odstranění je možné i 

kyselinami, ale toto vyžaduje velice náročné reakční podmínky.28 

Fenacyl (Pac). Skupina se používá pro syntézu peptidů v roztoku a odstraňuje se 

přidáním nukleofilních činidel.28 

 

 

5.1.3 Strategie protekce 

 

Při výzkumu a vývoji v oblasti syntézy peptidů byly ustanoveny dvě základní 

strategie chránění funkčních skupin a skupin postranních řetězců, které jsou známé pod 

názvy t-Boc/Bzl a Fmoc/tBu. Ve strategii t-Boc/Bzl je Nα-aminoskupina chráněna 

skupinou t-Boc a postranní řetězce jsou chráněny benzylovou nebo cyklohexylovou 

skupinou. Ve strategii Fmoc/tBu se pro protekci Nα-aminoskupiny používá skupina 

Fmoc a pro ochranu bočních řetězců tert-butyl.25  

 

 

5.1.4 Metody couplingu 

 

K vytvoření amidové vazby dochází nukleofilním atakem aminu na karboxylovou 

kyselinu. První krok v syntéze peptidů a peptidové vazby vyžaduje aktivaci 

karboxylové skupiny.30 Látky, které toto umožňují, jsou univerzálními reagenciemi pro 

aktivaci karboxylové skupiny. K jejich hlavním výhodám patří jednoduchý syntetický 

postup, rychlá aktivace karboxylové skupiny in situ, minimální výskyt vedlejších reakcí, 

komerční dostupnost, stabilita a rozpustnost v širokém spektru rozpouštědel včetně 

vody.31 



 32

5.1.4.1 Karbodiimidy 

 

Mechanismus aktivace karboxylové skupiny karbodiimidy je reakcí komplexní, 

velmi závislou na zvoleném rozpouštědle a stále ještě není plně pochopen. První krok 

zahrnuje přenos protonu následovaný připojením karboxylové kyseliny a vytvořením  

O-acylisourey (1). O-acylisourea je velice reaktivním meziproduktem, který napadá 

aminoskupinu další molekuly za vytvoření amidové vazby. V reakci může dojít 

k přesmyku reaktivního meziproduktu (1) na N-acylureu (2), která může atakovat další 

karboxylovou funkci za vzniku symetrického anhydridu (3). Ten může reagovat 

s aminokyselinou za vzniku amidové vazby (viz. Obrázek 18).30 

 

Obrázek 18 Mechanismus reakce tvorby amidové vazby za použití karbodiimidů30 

 

 
 

Reakce probíhá v přítomnosti báze a je dokázáno, že tato báze zpomaluje první 

krok syntézy. Navzdory tomu, že první krok zpomaluje, po vytvoření aktivované 

karboxylové kyseliny báze coupling urychluje.30 

Pokud aktivace karboxylové kyseliny probíhá v rozpouštědle s nízkou 

dielektrickou konstantou, jako je CHCl3 nebo DCM, může předpokládaný vznik 

meziproduktu (1) nastat prakticky ihned. Na druhé straně, pokud je aktivace 

karboxylové skupiny prováděna v rozpouštědlech s vysokou polaritou, jako je DMF, 
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reakce probíhá velmi pomalu. V reakční směsi lze na počátku reakce detekovat výchozí 

aminokyselinu, symetrický anhydrid (3), N-acylureu (2) a ureu.30 

Je-li aktivace provedena za přítomnosti hydroxylaminových derivátů, jako je 

HOBt nebo HOAt, dochází ke vzniku odpovídajících aktivních esterů (viz. Obrázek 

19). Hlavní výhodou použití těchto aditiv jako látek selektivně vychytávajících 

molekuly  O-acylisourey je jejich schopnost zvýšit koncentraci aktivních meziproduktů 

při použití DMF jako rozpouštědla.30 

 

Obrázek 19 Mechanismus reakce tvorby amidové vazby za použití karbodiimidů při 

použití HOBt30,32 
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5.1.4.2 Fosfoniové soli 

 

S fosfoniovými solemi mohou reagovat pouze karboxylátové anionty, proto první 

nezbytnou podmínkou pro průběh reakce je přítomnost báze. Aktivní složkou je 

acyloxyfosfoniová sůl (1), která je velice reaktivní dokonce i při nízkých teplotách a 

v přítomnosti dalších karboxylátových aniontů ihned vzniká symetrický anhydrid (2), 

který může reagovat s aminokyseliny za vzniku amidové vazby. Do reakce se zpravidla 

přidává nukleofilní činidlo, které zamezí vzniku symetrického anhydridu. Následně 

dochází ke vzniku příslušného aktivního esteru (3) a přidáním aminokyseliny s volnou 

aminoskupinou dochází k vytvoření amidové vazby (viz. Obrázek 20).30 
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Obrázek 20 Mechanismus vzniku amidové vazby za použití fosfoniových solí a HOBt 

jako nukleofilního činidla30 
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5.1.4 Strategie syntézy peptidů 

 

Hlavní strategie používané při syntéze peptidů zejména na pevné fázi jsou 

sekvenční syntéza, konvergentní syntéza a chemická ligace.25 

Sekvenční syntéza. Sekvenční syntéza zahrnuje postupné přidávání 

aminokyselin, dokud není nasyntetizován peptid požadované sekvence. Tento typ 

syntézy se používá pro přípravu malých až středně velkých peptidů do velikosti padesát 

jednotek.25 

Konvergentní syntéza. Při konvergentní syntéze jsou peptidy, z kterých se skládá 

finální molekula peptidu, připraveny zvlášť a následně spojeny v roztoku nebo na pevné 

fázi. Výhodou této syntézy je, že každý fragment finálního peptidu je po syntéze 

přečištěn a je možná jeho identifikace před vlastním spojením. Je zde také minimální 

výskyt vedlejších reakcí.25 

Chemická ligace. Chemická ligace se používá pro syntézu dlouhých peptidů a 

proteinů. Metoda spočívá v propojení krátkých nechráněných peptidů, se kterými lze 

lehce manipulovat na základě vysoké rozpustnosti v rozpouštědlech používaných 

k syntéze. Chemická ligace je založena na selektivních chemických reakcích, při 

kterých mohou vznikat thioestery, oximy, disulfidy a další látky, které se v přírodních 

peptidech nevyskytují. Následně při zvolení vhodných podmínek reakce a přítomnosti 

volné aminoskupiny na postranním řetězci dochází k přesmyku na amidovou vazbu.25 

 

 

5.1.5 Odštěpení peptidu z pevné fáze 

 

Po dokončení syntézy peptidu požadované sekvence dochází k odstranění 

chránících skupin a odštěpení peptidu z pevné fáze. V t-Boc/Bzl strategii se deprotekce 

provádí silnými kyselinami, což může vést k nežádoucí alkylaci nebo acylaci těch 

aminokyselin, které jsou deprotekovány. K zabránění těchto nežádoucích reakcí se volí 

rozpouštědla, která se chovají jako nukleofilní činidla v kombinaci s kyselinou, která 

odstraňuje chránící skupiny. V Fmoc/tBu je možno použít mírnější podmínky, např. 

zředěná kyselina trifluoroctová v kombinaci s triisopropylsilanem.25 
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5.2 Syntéza azidů 
 

1. Příprava alkylazidů reakcí příslušného halogenidu s NaN3
33 

 

 
 

2. Příprava azidů z epoxidů a diepoxidů reakcí s NaN3 ve vodném prostředí33 

 

 
 

3. Příprava azidů z ketalů reakcí s trimethylsilylazidem a chloridem 

titaničitým33 

 

 
 

4. Příprava azidů z terciárních alkoholů reakcí s HN3 a BF3 
33 
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5. Příprava azidů z karboxylových kyselin ve dvou reakčních krocích33,34 

 

 
 

 

5.3 Click chemie 
 

Kolektiv profesora K. B. Sharplesse vyvinul teorii zacílenou na syntézu molekul 

z malých jednotek, které jsou navzájem propojeny přes heteroatom. Tuto teorii nazvali 

click chemií. Reakce v click chemii musí splňovat pravidla ustanovená kolektivem 

profesora Sharplesse – reakce musí být modulární, musí poskytovat vysoké výtěžky, při 

reakci mohou vznikat jen neškodné vedlejší produkty odstranitelné 

nechromatografickými metodami, reakční podmínky by měly být jednoduché (nejlépe 

citlivé k přítomnosti vody a kyslíku), výchozí látky a činidla by měly být snadno 

dostupné, reakce by měly probíhat bez použití rozpouštědel (pokud je použití 

rozpouštědla nezbytné, měla by to být voda nebo lehce odstranitelná rozpouštědla), 

produkt reakce by měl být snadno izolovatelný a jeho čištění (pokud je nezbytné) 

uskutečnitelné nechromatografickými metodami, jako je např. destilace.35 

 

Click chemie rozlišuje čtyři základní typy reakcí:35 

1. cykloadice nenasycených sloučenin, především 1,3-dipolární cykloadiční 

reakce, ale i Diels-Alderova reakce 

2. substituce nukleofilní, zejména štěpení nestabilních heterocyklických 

elektrofilů, jako jsou aziridiny nebo epoxidy 

3. reakce karbonylové skupiny – příprava močoviny, aromatických 

heterocyklů, amidů a dalších sloučenin 

4. adice na násobné vazby (obsahující pouze uhlíkové atomy), zejména 

oxidační reakce 
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Nejpoužívanějšími reakcemi z výše vyjmenovaných jsou cykloadice, především 

CuI-katalyzovaná Huisgenova 1,3-dipolární cykloadice. Při této reakci reaguje azid 

selektivně s alkylem za vzniku 1,4-disubsituovaného pětičlenného cyklu (viz. Obrázek 

21).36 

 

Obrázek 21 Huisgenova 1,3-dipolární cykloadice36 

 

 
 

Selektivitu 1,3-Huisgenovy cykloadice lze využít při konjugaci oligonukleotidu 

s MGB, kdy molekula MGB obsahuje azidovou skupinu a na koncovém nukleotidu 

oligonukleotidu je navázán alkyl. 
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6 Experimentální část 

 
Průběh reakcí byl hodnocen tenkovrstvou chromatografií  na deskách Merck 

Silikagel 60 F254, stejně tak čistota produktů a meziproduktů. Detekce byla prováděna 

světlem vlnové délky 254 nm. Soustavy použité k vyvíjení jsou uvedeny u jednotlivých 

reakcí. 

 

Sloupcová chromatografie byla prováděna na silikagelu Merck Kieselgel 60 F254 

(0,040 – 0,0063 mm). 

 

K měření spektra ve viditelné oblasti byl použit přístroj SHIMADZU UV 2401 

PC: UV – VIS recording spectrophotometer. 

 

Čištění oligonukleotidů a jejich konjugátů bylo provedeno pomocí Puri-PakTM 

kolonek (ChemGenes Corporation, 33 Industrial Way, Wilmington, MA 01887) a 

Sephadex kolonek typu Sephadex G-25 Medium DNA Grade (Pharmacia Biotech/ GE 

Healthcare Bio-Sciences AB, SE-751 84 Uppsala, Sweden). 

 

Hmotnostní spektra byla měřena na přístroji MALDI – TOF Bruker Autoflex II 

mass spectrometer.  
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6.1 Příprava pevné fáze 

 

6.1.1 Reakce kyseliny glykolové s DMTr-Cl 

 

Schéma reakce 

 

 

Bylo naváženo 380 mg (5 mmol) kyseliny glykolové a rozpuštěno v 22,75 ml 

suchého pyridinu. Do roztoku bylo přidáno 1,69 g (5 mmol) dimethoxytrityl chloridu 

(DMTr-Cl) rozpuštěného v 11 ml THF. Reakční směs byla míchána při pokojové 

teplotě přes noc. Pro zastavení reakce byl přidán led a roztok byl odpařen do sucha za 

vakua při laboratorní teplotě. Následně bylo přidáno 70 ml ethyl-acetátu. Roztok byl 

třikrát vytřepán s 50 ml vody kvůli odstranění přebytečného pyridinu.37 Organická fáze 

byla oddělena a vysušena bezvodým síranem sodným (Na2SO4). Směs byla 

přefiltrována a filtrační papír byl promyt 30 ml ethyl-acetátu. Spojené organické fáze 

byly odpařeny za vakua při laboratorní teplotě. Po odpaření bylo přidáno 10 ml toluenu 

pro úplné odstranění vody a přidána kapka suchého pyridinu pro zajištění bazicity 

roztoku. Následně byl roztok odpařen za vakua při laboratorní teplotě a produkt byl 

zvážen, hmotnost činila 1,81 g, což odpovídá 95,77% teoretického výtěžku. Produkt byl 

identifikován přidáním malého množství kyseliny chloristé, barva roztoku byla 

oranžová. 

Pro získání dostatečného množství byla syntéza provedena opakovaně za stejných 

podmínek, celkem bylo připraveno 5,24 g tritylované kyseliny glykolové. 
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6.1.2  Navázání tritylované kyseliny glykolové na pevnou fázi 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Do reakce bylo vzato 1,81 g (4,8 mmol) tritylované kyseliny glykolové 

z předchozí syntézy, bylo přidáno 1,82 g (4,8 mmol) HBTU, 100 mg pevné fáze (CPG), 

3,5 ml DMF a 0,62 ml (4,8 mmol) DIPEA. Reakční směs byla třepána dva dny za 

laboratorní teploty. Následně byla kapalina nad pevnou fází odpipetována, pevná fáze 

byla promyta DMF, ACN a etherem. Poté byla pevná fáze vysušena v sušící pistoli při 

teplotě 70ºC a tlaku 666 Pa. Po vysušení byly naváženy 2 mg pevné fáze, přidáno 10 ml 

70% kyseliny chloristé a změřena absorbance roztoku na UV-VIS spektrofotometru. 

Následně bylo spočítáno množství  tritylované kyseliny glykolové navázané na pevnou 

fázi (loading) (1). 

Pro získání dostatečného množství byla syntéza provedena opakovaně za stejných 

podmínek, bylo připraveno dalších 200 mg pevné fáze s navázanou tritylovanou 

kyselinou glykolovou a spočítáno množství tritylované kyseliny glykolové navázané na 

pevnou fázi (2). 

 

Výpočet loadingu: 

(1)   (2)  
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6.1.3 Acetylace nezreagovaných aminoskupin pevné fáze 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Ke 100 mg pevné fáze bylo přidáno 20 ml CAP A (THF : pyridin : acetanhydrid 

8:1:1) a CAP B (1-methyl-1H-imidazol/THF, 4:21) v poměru 1:1. Směs byla třepána po 

dobu 5 minut a následně filtrována přes fritu. Na fritě byla pevná fáze třikrát promyta 5 

ml ACN. Poté byla pevná fáze z frity seškrábána a vysušena v sušící pistoli při teplotě 

70ºC a tlaku 666 Pa. 

 

 

6.1.4 Odstranění tritylové skupiny z modifikované pevné fáze 

 

Schéma reakce 

 

 

 

K pevné fázi s navázanou tritylovanou kyselinou glykolovou bylo přidáno 5 ml 

3% kyseliny trichloroctové v  DCM. Směs byla třepána po dobu jedné minuty a poté 

byla kapalina nad pevnou fází odpipetována. Pevná fáze byla třikrát promyta 5 ml DCM 

a následně vysušena v sušící pistoli při teplotě 70ºC a tlaku 666 Pa. Odstranění tritylové 

skupiny bylo provedeno vždy bezprostředně před použitím pevné fáze do další reakce. 
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6.2 Modifikace pevné fáze kyselinou 4-amino-1-methyl-

1H-pyrol-2-karboxylovou  
 

6.2.1 Navázání 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny na pevnou fázi 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Do reakce bylo vzato 100 mg pevné fáze z předchozí syntézy. Dále bylo naváženo 

a přidáno k pevné fázi 12 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny (0,05 mmol), 19 mg HBTU (0,05 mmol), 13 mg DMAP, 0,26 ml 

(1,5 mmol) DIPEA a 2 ml ACN. Směs byla třepána při laboratorní teplotě po dobu 12 

hodin. Následně byla kapalina odpipetována a pevná fáze byla promyta malým 

množstvím DCM a ACN.  

 

Schéma reakce Deprotekce t-boc chránící skupiny 

 

 
 

K pevné fázi byl přidán 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM, směs byla 

třepána po dobu 5 minut. Poté byla kapalina odpipetována a byl přidán opět 1 ml 50% 

trifluoroctové kyseliny v DCM. Reakční směs byla třepána po dobu 20 minut. Následně 

byla kapalina odpipetována a pevná fáze promyta malým množstvím DCM a ACN. Pro 

prevenci protonizace aminoskupiny byl k pevné fázi přidán 1 ml 10% TEA v DCM. 

Kapalina nad pevnou fází byla odpipetována a promyta malým množstvím DCM a 

ACN. 
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Modifikovaná pevná fáze byla použita pro syntézu oligonukleotidu. 

 

Oligonukleotid s navázaným MGB byl z pevné fáze odštěpen přidáním 32% 

roztoku amoniaku ve vodě a bylo změřeno jeho hmotnostní spektrum (viz. Spektrum 1) 

 

Spektrum 1 Hmotnostní spektrum oligonukleotidu s navázanou 4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou 
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Hodnota 4708,651 odpovídá oligonukleotidu s navázanou 4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou. Sousední pík má 

hodnotu 4586,2 a odpovídá samotnému oligonukleotidu. 
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6.2.2 Navázání 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny na 

pevnou fázi 

 

Schéma reakce  

 

 

 

Pro reakci byla připravena pevná fáze dle bodu 6.1. Do reakce bylo vzato 100 mg 

pevné fáze 6.1. Dále bylo naváženo a přidáno k pevné fázi 12 mg 4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,05 mmol), 19 mg 

HBTU (0,05 mmol), 13 mg DMAP, 0,26 ml (1,5 mmol) DIPEA a 2 ml ACN. Směs byla 

třepána při laboratorní teplotě po dobu 12 hodin. Následně byla kapalina odpipetována a 

pevná fáze byla promyta malým množstvím DCM a ACN.  

 

Schéma reakce Deprotekce t-boc chránící skupiny 

 

 
 

K pevné fázi byl přidán 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM, směs byla 

třepána po dobu 5 minut. Poté byla kapalina odpipetována a byl přidán opět 1 ml 50% 

trifluoroctové kyseliny v DCM. Reakční směs byla třepána po dobu 20 minut. Následně 

byla kapalina odpipetována a pevná fáze promyta malým množstvím DCM a ACN. Pro 

prevenci protonizace aminoskupiny byl k pevné fázi přidán 1 ml 10% TEA v DCM. 

Kapalina nad pevnou fází byla odpipetována a promyta malým množstvím DCM a 

ACN. 
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Schéma reakce 

 

 

 

Do reakce bylo vzato 100 mg pevné fáze s navázanou 4-amino-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylovou kyselinou, 12 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,05 mmol), 19 mg HBTU (0,05 mmol), 13 mg DMAP, 

0,26 ml (1,5 mmol) DIPEA a 2 ml ACN. Směs byla třepána při laboratorní teplotě po 

dobu 12 hodin. Následně byla kapalina odpipetována a pevná fáze byla promyta malým 

množstvím DCM a ACN.  

 

 

Schéma reakce Deprotekce t-boc chránící skupiny 

 

 
 

K pevné fázi byl přidán 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM, směs byla 

třepána po dobu 5 minut. Poté byla kapalina odpipetována a byl přidán opět 1 ml 50% 

trifluoroctové kyseliny v DCM. Reakční směs byla třepána po dobu 20 minut. Následně 

byla kapalina odpipetována a pevná fáze promyta malým množstvím DCM a ACN Pro 

prevenci protonizace aminoskupiny byl k pevné fázi přidán 1 ml 10% TEA v DCM. 

Kapalina nad pevnou fází byla odpipetována a promyta malým množstvím DCM a 

ACN. 

 

Modifikovaná pevná fáze byla použita pro syntézu oligonukleotidu. 
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6.2.3 Navázání 4-(4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny na 

pevnou fázi 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Pevná fáze s navázanou 4-(4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou  

kyselinou byla připravena dle postupu v bodě 6.2.2 včetně deprotekce chránící t-boc 

skupiny. 

 

Modifikovaná pevná fáze byla použita pro syntézu oligonukleotidu. 
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6.3 Příprava oligopyrolových sloučenin modifikovaných 

azidoskupinou 
 

6.3.1 Příprava 2,5-dioxopyrolidin-1yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Bylo naváženo 20 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny (0,08 mmol), 22 mg N,N´-dicyklohexylkarbodiimidu (DCC; 0,11 

mmol), 14 mg N-hydroxysukcinimidu (NHS; 0,12 mmol) a 15 mg DMAP, jako 

rozpouštědla byly použity 2 ml DCM. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 

přes noc. Produkt byl identifikován pomocí TLC v soustavě benzín/ethyl-

acetát/kyselina octová v poměru 16:8:1. Na TLC byla pozorována skvrna odlišná od 

skvrn výchozích látek a proto byla syntéza provedena opakovaně. 

Do reakce bylo naváženo 1 g 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny (4,16 mmol), 1,12 g DCC (5,41 mmol), 718 mg NHS (6,24 

mmol) a 762 mg DMAP. Látky byly rozpuštěny v 15 ml DCM. Reakční směs byla 

míchána za laboratorní teploty přes noc. Produkt byl identifikován pomocí TLC 

v soustavě benzín/ethyl-acetát/kyselina octová v poměru 32:16:1. Následně byla reakční 

směs filtrována pro odstranění vyloučené dicyklohexylmočoviny. Roztok byl odpařen 

při laboratorní teplotě za vakua na silikagel a byla provedena sloupcová chromatografie 

v soustavě benzín/ethyl-acetát/kyselina octová v poměru 16:8:1. Frakce čistého 

produktu byly sloučeny a odpařeny při laboratorní teplotě za vakua. Výtěžek reakce 

činil 960 mg, což odpovídá 68,37% teoretického výtěžku (1,4 g).  

δ  1H NMR (300 MHz, aceton) 8.362 (s, 1H; pyrol-4-amid NH); 7.395 (s, 1H; 

pyrol-H5 CH); 7.044 (s, 1H; pyrrol-H3 CH); 3.892 (s, 3H; pyrrol-1-methyl CH3); 2.900 

(s, 4H; CH2-CH2); 1.454 (s, 9H; t-butyl -CH3) 
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6.3.2 Příprava 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny 

 

Schéma reakce Deprotekce t-boc chránící skupiny 

 

 
 

Ke 100 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny (0,41 mmol) byl přidán 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM, roztok byl 

míchán po dobu 5 minut. Poté byla kapalina odpařena při laboratorní teplotě za vakua a 

byl přidán opět 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM. Roztok byl míchán po dobu 

20 minut. Následně byla kapalina odpařena při laboratorní teplotě za vakua. Pro 

prevenci protonizace aminoskupiny byl k pevné fázi přidán 1 ml 10% TEA v DCM. 

Kapalina byla odpařena při laboratorní teplotě za vakua. 

 

 

Schéma reakce 4-amino-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny a 2,5-

dioxopyrolidin-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxylátu 

 

 

 

Do reakce bylo vzato 100 mg 4-amino-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny (0,71 mmol), 241 mg 2,5-dioxopyrolidin-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-

1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu (0,71 mmol) a 4 ml ACN/DIPEA 3:1. Reakční směs 

byla míchána při laboratorní teplotě přes noc. Identifikace byla provedena pomocí TLC 

v soustavě benzín/ethyl-acetát/kyselina octová v poměru 16:8:1. 

Na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 
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6.3.3 Příprava 1H-[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Bylo naváženo 20 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny (0,08 mmol) rozpuštěné v 1 ml DMF, 11 mg 1H-

benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol hydrátu (HOBt; 0,08 mmol) a 17 mg DCC (0,08 mmol) 

rozpuštěného v 1 ml DCM. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty přes noc. 

Rozpouštědla byla poté odpařena při teplotě 50ºC za vakua, následně byla látka 

rozpuštěna v ACN a provedena TLC v soustavě benzín/ethyl-acetát/kyselina octová 

v poměru 16:8:1. 

Na TLC byla pozorována pouze skvrna výchozí látky. 

 

 

6.3.4 Příprava tert-butyl-5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-

3-yl-karbamátu 

 

Schéma reakce Příprava 3-azidopropan-1-aminu 

 

 
 

Do reakce bylo naváženo 4,5 g azidu sodného (69 mmol) rozpuštěného v 15 ml 

vody a 5 g hydrobromidu 3-brompropylaminu (23 mmol) rozpuštěného v 10 ml vody, 

následně byly oba roztoky smíseny. Vzniklý roztok byl míchán přes noc při teplotě 

90ºC. Poté byl roztok alkalizován 15 g KOH do oddělení fází. Směs byla třikrát 

vytřepána v dělící nálevce s 20 ml etheru. Organické fáze byly sloučeny a přebytečná 

voda byla odstraněna přidáním 10 g bezvodého Na2SO4. Suspenze byla následně 
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filtrována přes skládaný papírový filtr a roztok odpařen při laboratorní teplotě za vakua. 

Vznikla žlutá olejovitá kapalina.38 Výtěžek reakce činil 3,67 g, což odpovídá 52,96% 

teoretického výtěžku (6,93 g). 

 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Bylo naváženo 20 mg NHS-esteru 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,06 mmol), 22 mg HBTU (0,06 mmol), 7 mg DMAP 

(0,06 mmol), 6 mg 3-azidopropan-1-aminu (0,06 mmol) a dále byly přidány 3 ml 

ACN/DIPEA v poměru 3:1. Reakční směs byla míchána přes noc. Produkt byl 

identifikován pomocí TLC v soustavě benzín/ethyl-acetát/kyselina octová v poměru  

16:8:1. Na TLC byla pozorována skvrna odlišná od skvrn výchozích látek a proto byla 

syntéza provedena opakovaně. 

Bylo naváženo 200 mg NHS-esteru 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,59 mmol), 224 mg HBTU (0,59 mmol), 72 mg DMAP 

(0,59 mmol), 72 mg 3-azidopropan-1-aminu (0,59 mmol) a následně bylo přidáno 10 ml 

ACN/DIPEA v poměru 3:1. Reakční směs byla míchána přes noc. Identifikace produktu 

byla provedena pomocí TLC stejnou soustavou. Roztok byl odpařen při laboratorní 

teplotě za vakua na silikagel a byla provedena sloupcová chromatografie soustavou 

benzín/ethyl-acetát/kyselina octová v poměru 16:8:1. Frakce čistého produktu byly 

sloučeny a odpařeny při laboratorní teplotě za vakua. Výtěžek reakce činil 163 mg, což 

odpovídá 85,28% teoretického výtěžku (191 mg). 

δ  1H NMR (300 MHz, aceton) 8.079 (s, 1H; pyrol-4-amid NH); 7.409 (s, 1H; 

pyrol-2-karboxamid NH); 6.876 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 6.665 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 

3.847 (s, 3H; pyrol-1-methyl CH3); 3.445-3.351 (m, 4H; NH-CH2-CH2-CH2-N3); 1.875-

1.785 (m, 2H; NH-CH2-CH2-CH2-N3); 1.435 (s, 9H; t-butyl -CH3) 
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6.3.5 Příprava tert-butyl-5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-

yl-karbamátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Bylo naváženo 300 mg NHS-esteru 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,89 mmol), 337 mg HBTU (0,89 mmol), 108 mg 

DMAP (0,89 mmol), 194 mg 11-azido-3,6,9-trioxaundekan-1-aminu (0,89 mmol) a 

následně bylo přidáno 10 ml ACN/DIPEA v poměru 3:1. Reakční směs byla míchána 

při laboratorní teplotě přes noc. Identifikace produktu byla provedena pomocí TLC 

v soustavě ethyl-acetát/kyselina octová v poměru 40:3. Poté byl roztok odpařen na 

silikagel a provedena sloupcová chromatografie ve stejné soustavě. Frakce čistého 

produktu byly sloučeny a odpařeny při laboratorní teplotě za vakua. Výtěžek reakce 

činil 196 mg, což odpovídá 50,11% teoretického výtěžku (391 mg).  

IR νmax (Nicolet) 1162, 1266, 1640, 2104, 2871 cm-1. 

δ  1H NMR (300 MHz, aceton) 8.068 (s, 1H; pyrol-4-amid NH); 7.211 (s, 1H; 

pyrol-2-karboxamid NH); 6.895 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 6.636 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 

3.850 (s, 3H; pyrol-1-methyl CH3); 3.670-3.554 (m, 12H; CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-

CH2-O-CH2); 3.477-3.419 (m, 2H; NH-CH2-CH2-O); 3.377-3.344 (t, 3J(H,H) =10 Hz, 

2H; O-CH2-CH2-N3); 1.438 (s, 9H; t-butyl -CH3) 
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6.3.6 Příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-

ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu 

 

Schéma reakce Deprotekce t-boc chránící skupiny 

 

 
 

Bylo naváženo 176 mg látky z předchozí syntézy (0,4 mmol) a následně byl 

přidán 1 ml 50% trifluoroctové kyseliny v DCM, roztok byl míchán po dobu 5 minut. 

Poté byla kapalina odpařena při laboratorní teplotě za vakua a byl přidán opět 1 ml 50% 

trifluoroctové kyseliny v DCM. Roztok byl míchán po dobu 20 minut. Následně byla 

kapalina odpařena při laboratorní teplotě za vakua. Pro neutralizaci a zabránění 

protonizace volné aminoskupiny byl přidán 1 ml 10% TEA v DCM. Kapalina byla 

odpařena při laboratorní teplotě za vakua. 

 

 

Schéma reakce  Příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1methyl-1H-pyrol-3-

ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu 
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Ke 4-amino-N-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxamidu (0,4 mmol) bylo přidáno 124 mg 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,52 mmol) a rozpuštěno v 4 ml DMF. 

K roztoku bylo přidáno 160 mg N-(3-dimethylaminopropyl)-N´-ethylkarbodiimidu 

(EDCI; 1,04 mmol) a 158 mg DMAP (1,29 mmol). Reakční směs byla míchána přes 

noc při laboratorní teplotě. Produkt byl identifikován pomocí TLC v soustavě ethyl-

acetát/TEA v poměru 100:1. Následně byl roztok odpařen na silikagel a byla provedena 

sloupcová chromatografie za použití stejné soustavy. Frakce čisté látky byly sloučeny a 

odpařeny při laboratorní teplotě za vakua. Výtěžek reakce činil 25 mg, což odpovídá 

11,1% teoretického výtěžku (225 mg).  

δ  1H NMR (300 MHz, aceton) 9.172 (s, 1H; pyrol-4 amid NH); 8.110 (s, 1H; 

pyrol-2-karboxamid NH) ;7.224 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 7.218 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 

6.807 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 6.801 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 3.895 (s, 3H; pyrol-1-methyl 

CH3); 3.877 (s, 3H; pyrol-1-methyl CH3); 3.666-3.560 (m, 12H; CH2-O-CH2-CH2-O-

CH2-CH2-O-CH2); 3.482-3.427 (m, 2H; NH-CH2-CH2-O); 3.369-3.336 (t, 3J(H,H) =10 

Hz, 2H; O-CH2-CH2-N3); 1.444 (s, 9H; t-butyl -CH3). 
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6.4 Modifikace methylesteru 4-(4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny 
 

6.4.1 Příprava tert-butyl-5-(5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-

pyrol-3-karbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Do reakce bylo naváženo 20 mg methylesteru 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,05 

mmol), 5 mg 3-azidopropan-1-aminu (0,05 mmol) a dále byly přidány 3 ml 

ACN/DIPEA v poměru 3:1. Pro identifikaci byla použita TLC v soustavě benzín/ethyl-

acetát/kyselina octová v poměru 16:8:1. 

Na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 
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6.4.2 Hydrolýza methylesteru 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-

1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny 

 

Schéma reakce 

 

 

 

K 10 mg methylesteru 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,05 mmol) byl přidán 1 ml 

5% methanolického roztoku KOH a 0,5 ml vody. Roztok byl zahříván na 90ºC a míchán 

při laboratorní teplotě přes noc. Látka byla identifikována pomocí TLC v soustavě 

benzín/ethyl-acetát/kyselina mravenčí v poměru 32:17:1. Na TLC byla pozorována 

skvrna odlišná od skvrny výchozí látky a proto byla hydrolýza provedena s dalším 

množstvím látky. 

K 200 mg methylesteru 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,53 mmol) bylo přidáno 5 

ml 5% methanolického roztoku KOH a 2,5ml vody. Roztok byl zahříván na 90ºC a 

míchán při laboratorní teplotě přes noc. Látka byla identifikována pomocí TLC v téže 

soustavě. Roztok byl následně částečně odpařen, kvůli odstranění methanolu. Vodný 

roztok byl okyselen přibližně na pH 1 přidáním 10% kyseliny chlorovodíkové. Vzniklý 

precipitát byl z roztoku přefiltrován a vysušen v sušící pistoli při teplotě 70ºC a tlaku 

666 Pa. Výtěžek reakce činil 140 mg, což odpovídá 73,61% teoretického výtěžku (191,5 

mg).  

IR νmax (Nicolet) 1161, 1249, 1692, 2979, 3306 cm-1. 
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6.4.3 Příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1methyl-1H-pyrol-3-

ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Do reakce bylo vzato 140 mg 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,38 mmol), 84 mg 

11-azido-3,6,9-trioxaundekan-1-aminu (0,38 mmol), 147 mg HBTU (0,38 mmol), 47 

mg DMAP a dále bylo přidáno 5 ml ACN/DIPEA v poměru 3:1. Reakční směs byla 

míchána při laboratorní teplotě přes noc. Identifikace produktu byla provedena pomocí 

TLC v soustavě DCM/aceton/kyselina octová 350:105:7. Roztok byl následně odpařen 

na silikagel a byla provedena sloupcová chromatografie v téže soustavě. Frakce čisté 

látky byly sloučeny a odpařeny při laboratorní teplotě za vakua. Výtěžek reakce činil 63 

mg, což odpovídá 29,1% teoretického výtěžku (216 mg).  

IR νmax (Nicolet) 1160, 1248, 1713, 2107, 2939 cm-1. 

δ  1H NMR (300 MHz, aceton) 9.201 (s, 1H; pyrol-4 amid NH); 8.122 (s, 1H; 

pyrol-2-karboxamid NH); 7.256 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 7.228 (s, 1H; pyrol-H5 CH); 

6.819 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 6.814 (s, 1H; pyrol-H3 CH); 3.891 (s, 3H; pyrol-1-methyl 

CH3); 3.872 (s, 3H; pyrol-1-methyl CH3); 3.662-3.562 (m, 12H; CH2-O-CH2-CH2-O-

CH2-CH2-O-CH2); 3.472-3.342 (m, 4H; NH-CH2-CH2-O; O-CH2-CH2-N3); 1.461 (s, 

9H; t-butyl -CH3). 
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6.5 Modifikace 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny 
 

6.5.1 Příprava 2,5-dioxopyrolidin-1-yl-4-(4-(4-(4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

Do reakce bylo naváženo 20 mg 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-

1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,03mmol), 4 mg NHS 

(0,03 mmol), 7 mg DCC (0,03 mmol), 4 mg DMAP a byly přidány 3 ml ACN/DIPEA 

v poměru 3:1. Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě přes noc. Identifikace 

byla provedena pomocí TLC v soustavě ACN/DCM v poměru 5:2. 

Na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 
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6.5.2 Příprava 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(4-(4-(4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

 

Schéma reakce 

 

 
 

20 mg 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-

1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,03mmol) bylo rozpuštěno v 1 ml DMF, 

k roztoku bylo přidáno 5 mg HOBt (0,03 mmol) a 7 mg DCC (0,03 mmol) rozpuštěného 

v 1 ml DCM. Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě přes noc. Identifikace 

byla provedena pomocí TLC v soustavě ACN/DCM v poměru 5:2 

Na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 
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6.5.3 Příprava tert-butyl-5-(5-(5-(5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-

1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-

methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-

karbamátu 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Bylo naváženo 20 mg 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,03 mmol), 3 mg 3-

azidopropan-1-aminu (0,03 mmol), 13 mg HBTU (0,03 mmol), 4 mg DMAP (0,03 

mmol) a dále bylo přidány 3 ml ACN/DIPEA v poměru 3:1. Produkt nebylo možno 

identifikovat, nebyla nalezena soustava, která by dostatečně odlišila produkt od výchozí 

látky. 
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6.5.4 Příprava tert-butyl-5-(5-(5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-

ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-

pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu 

 

Schéma reakce 

 

 

 

Bylo naváženo 20 mg 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (0,03 mmol), 7 mg 11-azido-

3,6,9-trioxaundekan-1-aminu (0,03 mmol), 13 mg HBTU (0,03 mmol), 4 mg DMAP 

(0,03 mmol) a dále bylo přidány 3 ml ACN/DIPEA v poměru 3:1. Identifikace byla 

provedena pomocí TLC v soustavě ACN/DCM v poměru 5:2. 

Na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 
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7 Diskuze 
 

Cílem mé diplomové práce bylo připravit látky vážící se do malého žlábku DNA 

strukturně odvozené od molekuly distamycinu A a jejich následná konjugace 

s oligonukleotidy. V průběhu práce jsme vyzkoušeli různé postupy syntézy založené na 

principech peptidové syntézy v roztoku a na pevné fázi. 

 

V prvním postupu (6.2.1) jsme připravili tritylovanou kyselinu glykolovou, která 

byla poté připojena na pevnou fázi a sloužila zde jako linker. Na linker byla následně 

navázána molekula 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové 

kyseliny. Pevná fáze byla použita pro syntézu nukleotidu. Po odštěpení konjugátu 

oligonukleotidu s 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou 

kyselinou byla provedena hmotnostní spektrometrie (viz. Spektrum 1). Odečtené 

hodnoty potvrdily, že konjugace oligonukleotidu s 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou proběhla úspěšně. 

V druhém postupu (6.2.2) byla pro syntézu použita pevná fáze se stejným 

linkerem jako v předchozím případě. Postupnými reakcemi v přítomnosti HBTU a 

DMAP v prostředí ACN/DIPEA jsme se snažili o přípravu pevné fáze s navázanou 4-

(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxylovou kyselinou. Po odštěpení konjugátu a provedení hmotnostní 

spektrometrie jsme zjistili, že na oligonukleotid je navázána pouze molekula 4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny. Toto bylo 

pravděpodobně způsobeno rozštěpením amidové vazby při odštěpování konjugátu 

z pevné fáze. 

Třetí postup (6.2.3) byl zaměřen na přípravu pevné fáze modifikované 4-(4-(4-(4-

(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou. Dle hmotnostního spektra 

se toto nepodařilo z důvodů rozštěpení amidových vazeb při odštěpování konjugátu 

z pevné fáze. 

Syntéza na pevné fázi nebyla úspěšná tak jak jsme očekávali, proto jsme 

přistoupili k přípravě látek v roztoku. 
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Při prvním postupu jsme připravily 2,5-dioxopyrolidin-1-yl-4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylát (6.3.1) jako reaktivní 

meziprodukt a použily ho k syntéze 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny (6.3.2) reakcí s 4-

amino-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou. Reakce neproběhla, dle TLC 

zůstaly v reakční směsi pouze výchozí látky. 

Další postup (6.3.3) jsme zaměřili na přípravu reaktivního esteru 1H-

[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

reakcí 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny 

s HOBt a DCC v prostředí ACN/DIPEA. Takto připravené estery se běžně používají 

v peptidové syntéze. Po provedení TLC jsme bohužel zjistili, že reakce neproběhla, 

reakční směs obsahovala pouze výchozí látky. 

V dalším postupu jsme připravily dva azidy 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny. První azid (6.3.4) byl připraven reakcí 2,5-

dioxopyrolidin-1-yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

s 3-azidopropan-1-aminem za přítomnosti HBTU a DMAP v prostředí ACN/DIPEA. 

Druhý azid (6.3.5) byl připraven reakcí stejné výchozí látky s 11-azido-3,6,9-

trioxaundekan-1-aminem při stejných reakčních podmínkách. Obě reakce proběhly dle 

očekávání. Struktury tert-butyl-5-(3-azidopropylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-

karbamátu a tert-butyl-5-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-

methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu byly potvrzeny IČ a NMR spektry. 

V poslední reakci (6.3.6) jsme využili odblokovaný 5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamát 

z předchozí syntézy pro přípravu tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-

azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-

methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu reakcí s 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxylovou kyselinou za přítomnosti EDCI a DMAP v prostředí DMF. 

Reakce proběhla a struktura produktu byla potvrzena NMR spektrem. 

 

Výchozí látkou pro další reakce  (6.4.1) byl methylester 4-(4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxylové kyseliny, který reagoval s 3-azidopropan-1-aminem v prostředí 

ACN/DIPEA. Reakce dle TLC neproběhla, pozorovali jsme pouze skvrny výchozích 

látek. 
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Methylester výše uvedené sloučeniny byl pro syntézy málo reaktivní, proto byla 

provedena jeho hydrolýza 5% KOH v methanolu při 90ºC (6.4.2). Dle TLC reakce 

proběhla požadovaným způsobem, skvrna výchozí látky zmizela.  

 4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-

1H-pyrol-2-karboxylová kyselina získaná z předchozí reakce byla použita pro syntézu 

tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-1-methyl-1H-

pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu reakcí s 11-azido-3,6,9-

trioxaundekan-1-aminem (6.4.3) v přítomnosti HBTU a DMAP v prostředí 

ACN/DIPEA. Byla provedena TLC a bylo zjištěno, že reakce proběhla. Struktura 

produktu byla ověřena IČ a NMR spektry. 

 

Poslední skupina reakcí probíhala a 4-(4-(4-(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-

methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-

pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou kyselinou. 

V prvním postupu (6.5.1) uvedená kyselina reagovala  s NHS v přítomnosti DCC 

a DMAP v prostředí ACN/DIPEA. Reakce za vzniku 2,5-dioxopyrolidin-1-yl-4-(4-(4-

(4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-

2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

neproběhla, na TLC byly pozorovány pouze skvrny výchozích látek. 

V druhém postupu (6.5.2) reagovala stejná kyselina s HOBt a DCC v prostředí 

DMF a DCM. Předpokládaný produkt reakce 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl-4-(4-(4-(4-

(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-

karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxamido)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylátu 

nevznikl, na TLC byla pozorována pouze skvrna výchozí látky. 

V dalších dvou dílčích reakcích jsme připravovali azidy výše uvedené kyseliny 

reakcí s 3-azidopropan-1-aminem (6.5.3) a 11-azido-3,6,9-trioxaundekan-1-aminem 

(6.5.4) za přítomnosti HBTU a DMAP v prostředí ACN/DIPEA. Dle TLC neproběhla 

ani jedna z reakcí. 

Nízkou reaktivitu výše uvedené kyseliny jsme nebyli schopni překonat. 
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8 Závěr 
 

Cílem mé práce byla příprava konjugátů oligonukleotidů s látkami, které se vážou 

do malého žlábku DNA. Metodami používanými pro syntézu peptidů v roztoku a na 

pevné fázi se nám podařilo připravit pouze konjugát oligonukleotidu s kyselinou 4-(tert-

butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylovou. Dalším dílčím úspěchem 

byla příprava tert-butyl-5-(5-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethylkarbamoyl)-

1-methyl-1H-pyrol-3-ylkarbamoyl)-1-methyl-1H-pyrol-3-yl-karbamátu, který jsme 

v čas vypracování této práce na oligonukleotid nestačili navázat. Uvedená látka a další 

analogy distamycinu A budou předmětem našeho dalšího studia. 
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