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Kapitola 1

Cíle práce

Řešitel tohoto diplomového projektu si klade za cíl následující:

• Prostudovat dostupnou literaturu týkající se chránění azamakrocyklů a
vypracovat metodiku chránění cyklamu tak, aby bylo možné připravit

obecný derivát cyklamu s odlišnými substituenty v polohách 1 a 8.

• Ověřit tuto metodiku v praxi a připravit nesymetricky substituovaný
bifunkční ligand vhodný pro selektivní komplexaci dvojmocné mědi.

• Na teoretické úrovni popsat možnosti vyžití komplexů přechodných
kovů jako kontrastních látek pro 19F-MRI.

• Navrhnout a provést syntézu budoucích ligandů vhodných pro tento
účel.

• Připravit vybrané komplexy a ověřit jejich relaxační vlastnosti pomocí
19F-NMR.

7





Část I

Teoretický úvod
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Kapitola 2

Kontrastní látky založené na
přechodných kovech

Komplexy přechodných kovů mají široké využití napříč všemi obory lidské

činnosti. V této práci se budu zabývat především medicínskými aplikacemi,

a to aplikacemi koordinačních sloučenin přechodných kovů jako kontrastních

látek pro radiomedicínu a zobrazování magnetickou rezonancí.

2.1 Radiomedicínské aplikace

Mezi nejkomplikovanější problémy současné lidské medicíny se řadí diagnóza

a léčba rakovinných bujení, a to především komplikovaných metastází. Zá-

roveň je známo, že největší pravděpodobnost úspěchu léčby mají pacienti

s nádory nalezenými v brzkém stádiu jejich vývoje. Zákroky proti těmto

patologickým strukturám jsou ale zcela závislé na přesných diagnostických

postupech a metodách určení polohy nádoru. Stejně tak je potřeba mít k dis-

pozici vhodné metody k rychlé diagnóze ukrytých zánětů, hypoxií etc. Své

nezastupitelné místo si při těchto vyšetřeních vydobyla radiologická vyšetření

metodami SPECT a PET.

2.1.1 SPECT

SPECT čili Single Photon Emission Computed Tomography je metoda za-

ložená na detekci γ-fotonů vzniklých rozpadem radionuklidu pomocí scinti-
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lačního detektoru, který se může pohybovat okolo pacienta. Záznam ze scinti-

lačního detektoru je poté rekonstruován na trojrozměrný obraz distribuce

radiofarmaka v těle. Tato metoda je často využívána pro kontrastní látky

obsahující především nuklidy 99mTc či 111In.1,2

2.1.2 PET

Modernější radiotomografickou metodou je PET (Positron Emission Tomo-

graphy) založená na radionuklidech rozpadajících se β+ rozpadem. Uvolněný

pozitron anihiluje s blízkým elektronem v tělní tkáni a dojde k vyzáření dvou

fotonů, každého o energii 511 keV, pod úhlem 180 ± 0,5°. Tyto dva fotony
jsou zaznamenány soustavou detektorů okolo pacienta. Na základě časové

koincidence signálů jsou dvojicím fotonu přiřazeny koincidenční přímky a

z průsečíků těchto přímek je sestaven obraz distribuce kontrastní látky v těle.

Nejčastěji používanými izotopy jsou 18F, 11C či 64Cu.1,2

2.1.3 Využití nuklidů mědi

Přestože výhody metody PET jsou, zvláště co se týče rozlišení obrazu,

jednoznačné, je klinicky využívána zatím hlavně ve spojení s 18F značenou

2-fluordeoxy-d-glukózou. Z tohoto důvodu je vyvíjena snaha o nalezení no-

vých radiofarmak.

Jako slibný prvek se ukazuje měď, která má hned několik využitelných

izotopů. Především se jedná izotop 64Cu, který lze získat buďto v reaktoru

reakcí 64Zn(n,p)64Cu, nebo pomocí cyklotronu reakcí 64Ni(p,n)64Cu. Tento

izotop má navíc velmi příznivý poločas rozpadu (12,7 h), který umožňuje

dobrou manipulaci.3

Dalšími významnými izotopy mědi je 67Cu pro terapii kombinovanou se

SPECT (t1/2 = 62 h) a 61Cu (t1/2 = 3,32 h) pro micro-PET.i) 1

Přestože měď je biogenní prvek a vyskytuje se v některých enzymech, nelze

ji použít přímo ve formě iontu, neboť vzniklý obraz by neposkytoval prakti-

cky žádnou informaci o patologických tělních strukturách. Podmínkou pro

využití izotopů mědi (a de facto všech izotopů přechodných kovů) je jejich

i)PET určená především pro zobrazovaní malých živočichů – myší, potkanů etc.
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Kontrastní látky založené na přechodných kovech

komplexace vhodným ligandem, který by radionuklid zanesl do cílových těl-

ních struktur. Zde je další výhoda použití izotopů mědi – pro několik izotopů

s různými radiologickými vlastnostmi lze použít tentýž ligandový systém –

radioizotopy se totiž, co se týče chemických vlastností, nijak významně neliší.

Jako nejlepší řešení zacilování radiofarmak (tzv. targetingu) se ukazují

komplexy s bifunčními ligandy navázanými přes vhodný linker k targetingové

molekule, která zajišťuje zachycování celého systému preferenčně ve zkouma-

ných tělních strukturách. Každá z těchto částí má vliv na celkovou kvalitu,

biodistribuci a stabilitu radiofarmaka, a jejich správný design je proto zcela

zásadní.

2.2 Nejčastější targetingové molekuly

Cílení radiofarmaka do tkáně může být buďto pasivní (využití tzv. Enhanced

Permeability and Retention efektu – EPR),ii) nebo aktivní s využitím různých

peptidových či sacharidových struktur.

S využitím 64Cu zatím nebylo vyzkoušeno příliš mnoho targetingových

molekul. Největšího pokroku bylo dosaženo u analogů hormonu somatostatinu,

jako jsou octreotid (OC) či Y3-TATE, které mají delší dobu života v organiz-

mu, než nemodifikovaný somatostatin. Významnost těchto látek dokazuje

také to, že 111In-DTPA-OC je pod názvem Octreoscan™ běžně využíván v kli-
nické praxi. Další zajímavou možností je RGD peptid. Ten se váže na integrin

αV β3, který je silně exprimován v kostních metastázích.5

Mimo jednoduché proteiny lze k targetingu využít i některé monoklonální

protilátky, například cetuximab – protilátku vázající se na receptor EGFR

(Epidermal Growth Factor Receptor).6 Nevýhodou protilátek je jejich vysoká

cena a také velmi nízká termická stabilita.

Jedinečnou možností, která zatím nebyla v souvislosti s izotopy mědi publi-

kována, je targeting za pomocí sacharidů. Především se jedná o galaktosu,

galaktosamin, případně oligosacharidy obsahující tyto cukry. Tohoto targe-

ii)Jako EPR efekt se souhrnně označuje soubor dějů v prokrvených nádorech, díky nimž

jsou v těchto strukturách zachycovány látky s relativní molekulovou hmotnostní 40 000–

70 000 a koncentrují se zde. Poprvé popsáno v práci Matsumary,4 podrobnější rozbor

problematiky viz ref. 2.

12



tingu lze využít například ke sledování funkce jater a jejich případného

onemocnění, díky asialoglykoproteinovému receptoru exprimovanému na po-

vrchu savčích hepatocytů.7–10 Nespornou výhodou této metody je relativně

snadná dostupnost příslušných cukerných derivátů.

2.3 Potenciální aplikace v 19F-MRI

Metody zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) mají v moderní medicíně

naprosto nezastupitelné místo. Na rozdíl od metod PET, SPECT či rentgenu

není pacient vystaven ionizujícímu záření.iii)

Naprostá většina MRI technik je zaměřena na sledování signálů vody, její

koncentrace a prostorových změn relaxačních časů. Pro zvýšení kontrastu se

často využívá paramagnetických kontrastních látek, které mění délky relaxač-

ních časů. Nejčastěji jsou tyto kontrastní látky založeny na komplexech gado-

linia s koordinovanou vodou, která je v rychlé výměně s roztokem. Tyto

látky zvyšují rychlost T1 relaxace, čímž poskytují pozitivní kontrast. Případ-

ně lze využít superparamagnetické nanočástice oxidů železa, které urychlují

především T2 relaxaci, čímž poskytují negativní kontrast.

Poměrné novou myšlenkou v oblasti MRI je využití nikoli 1H signálů, ale

signálů jádra 19F, které má velmi podobné vlastnosti (resonanční frekvence

na 100MHz spektrometru je 94,077MHz a 100% izotopové zastoupení) a

standardní MRI tomografy lze relativně jednoduše přeladit na toto jádro.

Velkou výhodou jádra 19F je, že se v těle nevyskytuje prakticky v žádné

molekule v roztoku a fluoridy v kostních tkáních a zubech neposkytují žádný

signál. Zobrazujeme tedy pouze látku dodanou do těla pacienta. Toho lze

využít při sledování distribuce fluorovaných léčiv v těle, při designu fluoro-

vých „kontrastních látekÿa MRI „sondÿ, které v závislosti na pH či chemické

transformaci v těle změní své relaxační vlastnosti.

Dostatečné intenzity signálu takovýchto „kontrastních látekÿ je možné

dosáhnout buďto zvýšením koncentrace, což není vždy v organizmu možné,

nebo úpravou relaxačních parametrů. To se děje nejčastěji zavedením vhod-

ného paramagnetického centra.

iii)Mimo nepřeberné množství medicinských aplikací lze MRI zobrazování využít také

pro design katalyzátorů, v petrologii, potravinářství, technologii polymerů a identifikaci

egyptských mumií. Viz literatura11,12 a ref. tam.

13



Kontrastní látky založené na přechodných kovech

Požadavky na změny relaxačních časů (pro dosažení pozitivního kontrastu)

jsou z kvalitativního hlediska stejné jako pro protonové MRI, totiž optimalizo-

vat poměr T1 a T2 relaxačního času tak, aby byl co možná nejvíce zkrácen

T1 (rychle se obnovovala rovnovážná polarizace) a prodloužen T2 (koherence

ubývala co nejpomaleji). Kvantitativně se ale liší. V MRI mají totiž zásadní

význam rychlosti výměny vody v roztoku s vodou koordinovanou na para-

magnetickém centru, případně v dalších koordinačních sférách. Geometrie
19F kontrastních látek je do značné míry pevná a fluor se obvykle ke kovu

nekoordinuje. Lze tedy v podstatě určit jeho polohu (zprůměrovanou přes

všechny vnitřní pohyby molekuly) a nadefinovat průměrnou vzdálenost od

paramagnetického centra. Tím se dostáváme do oblasti, v níž lze aplikovat

Blochovu-Redfieldovu-Wangsnessovu teorii spinové relaxace a najít závislost

relaxačních časů na vzdálenosti kov-fluor a dalších parametrech komplexu.

S ohledem na to, že 19F-MRI je poměrně nová technika a dostupné tomo-

grafy jsou často zatím pouze experimentální zařízení s různými vlastnostmi,

liší se v současné době i požadavky na optimální relaxační časy podle použi-

tého zařízení. Stejně tak různé pulzní sekvence vyžadují různé relaxační časy.

Například MRI spektrometr Bruker 4,7 T, kterým disponuje IKEM, vyža-

duje pro sekvenci s gradientovým echem Turbo FLASH optimálně relaxační

časy T1 = 10ms a T2 = 8–10ms. Pro sekvenci se spinovým echem (sekvence

RARE) je vyžadován čas T2 = 50–100ms a co možná nejkratší T1.iv)

2.3.1 Fyzikální podstata 19F kontrastních látek s para-

magnetickým centrálním atomem

Obecně se pro jádro se spinem 1/2 v blízkosti paramagnetika projevují násle-

dující relaxační procesy: anizotropie chemického posunu, dipol-dipolová (DD)

interakce s ostatními jádry, kontaktní interakce elektron-jádro, DD interakce

elektron-jádro a Curieho relaxace vyvolaná náhodnými změnami DD inter-

akce. Ukazuje se, že v případě fluorových kontrastních látek založených na

relaxaci CF3 skupiny v okolí paramagnetika lze některé ze zmíněných inter-

akcí zanedbat.

iv)Z fyzikálních zákonitostí ale vyplývá, že T1 > T2.
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Anizotropie chemického posunu je v případě CF3 skupiny malá a DD inter-

akce jádro-jádro je zcela překryta mnohem výraznější DD interakcí elektron-

jádro. (Velikost DD interakcí jádro-jádro je maximálně 1 Hz, zatímco para-

magnetikem vyvolané DD interakce jádro-elektron se pohybují okolo 100 Hz).

Bylo také prokázáno (na základě DFT výpočtů), že kontaktní interakci

jádro-elektron lze, pro 19F atom ve vzdálenosti nad 5 Å od f-orbitalu s nepáro-

vými elektrony, zanedbat. Jak bude tento předpoklad možné aplikovat pro

d-prvky a kratší vzdálenosti, není zcela jasné.11

Relaxační rychlosti R1 a R2 (v s−1) pro relaxaci DD interakcí elektron-

jádro a Curieho relaxaci popisují následující rovnice.13

Pro podélnou relaxaci platí:

R1 =
2
15

(µ0
4π

)2 γ2Fµ2eff
r6

(
7τR+e

1 + ω2eτ
2
R+e

+
3τR+e

1 + ω2Fτ
2
R+e

)
+
2
5

(µ0
4π

)2 ω2Fµ
4
eff

(3kT )2 r6
3τR

1 + ω2Fτ
2
R

(2.1)

a pro příčnou relaxaci platí:

R2 =
1
15

(µ0
4π

)2 γ2Fµ2eff
r6

(
4τR+e +

3τR+e
1 + ω2Fτ

2
R+e

+
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2
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)
+
1
5

(µ0
4π

)2 ω2Fµ
4
eff

(3kT )2 r6

(
4τR +

3τR
1 + ω2Fτ

2
R

)
. (2.2)

První člen výrazu v předchozích rovnicích vždy náleží dipolární interakci

jádro-elektron a druhý Curieho relaxaci.

Symboly v rovnicích mají následující význam: µ0 je permeabilita vakua, γF
je gyromagnetický poměr jádra 19F, r je vzdálenost jádra fluoru a elektronů

paramagnetika, τR je rotační korelační čas, ωF je Larmorova frekvence jádra

fluoru, T je absolutní teplota v K a k je Boltzmannova konstanta.

Ostatní veličiny jsou definovány následujícím způsobem: ωe =
(
gJµB
~

)
B0,

τR+e =
(
τ−1R + T−1

1e

)−1
, kde gJ je efektivní elektronový g-faktor, B0 je in-

dukce externího magnetického pole, µB je Bohrův magneton, ~ je redukovaná
Plancova konstanta a T1e je podélný relaxační čas elektronu (uvažujeme, že

longitudiální a transverzální rychlost relaxace elektronu je stejná11).

Veličina µeff je celkový magnetický dipolový moment paramagnetika. Pro

lanthanoidy ho lze spočítat z celkového momentu hybnosti popsaného kvan-

tovým číslem J jako µ2eff = g2Jµ
2
BJ(J + 1).
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Kontrastní látky založené na přechodných kovech

Velikosti některých parametrů jsou známé a lze je v uvedených rovnicích

poměrně dobře fixovat, především µeff, který je daný pro každý paramagne-

tický ion a u f -prvků není příliš ovlivněn ligandovým okolím, a pak také T1e,

který je obvykle velmi rychlý (cca 0,2 ps). Zbývají tři nezávislé proměnné

(τR, r, B0) jejichž vliv lze velmi ilustrativně vynést do 3D grafů na Obrázcích

2.1 a 2.2 (převzato z ref. 11 – upraveno).

Obrázek 2.1: Změna relaxační rychlosti R1 s velikostí externího magnetic-

kého pole B0, střední vzdáleností fluor lanthanoid r a rotač-

ním korelačním čase τR pro fixované parametry µeff = 10 µB
a T1e = 0,2 ps, dle rovnice 2.1. Převzato z ref. 11 – upraveno.

Z grafů lze vysledovat jisté trendy. Je patrné, že rychlost relaxace R2

„zodpovědnáÿ za rozšiřování signálů a efektivní snižování citlivosti s klesají-

cí vzdáleností, rostoucí magnetickou indukcí a rostoucím korelačním časem

roste. Zatímco rychlost R1, kterou typicky chceme mít co nejvyšší, vykazuje

lokální maximum vzhledem ke korelačnímu času pro každou hodnotu indukce

a vzdálenosti fluoru od lanthanoidu. Toto maximum se nachází v bodech, kde

ωF = 1
τR
, což lze ověřit i analýzou rovnice 2.1.

Uvedené rovnice ale platí pro dané relaxační procesy obecně a to i v pří-

padě, že by místo lanthanoidu byl jako paramagnetikum použit prvek pře-

chodné řady, který by nebyl tak toxický a byl by výrazně levnější. Touto

záměnou se samozřejmně změní hodnota µeff.

Pro většinu elektronových konfigurací přechodných kovů lze velikost efek-

tivního magnetického dipolového momentu µeff získat z celkového spinového

16



Obrázek 2.2: Změna relaxační rychlosti R2 s velikostí externího magnetic-

kého pole B0, střední vzdáleností fluor lanthanoid r a rotač-

ním korelačním čase τR pro fixované parametry µeff = 10 µB
a T1e = 0,2 ps, dle rovnice 2.2. Převzato z ref. 11 – upraveno

momentu reprezentovaného spinovým kvantovým číslem S, jelikož orbitální

příspěvek (kvantové číslo L) lze zanedbat. Pak platí µeff =
√
4S(S + 1), tzv.

spin-only formula. Takto lze vypočítat, že například pro ion Cu2+ (konfigu-

race d9) µeff =
√
3

.
= 1,73 µB.

Příklad takovéto závislosti pro fixní hodnotu pole B0 = 7,0T a Cu
2+ jako

centrální atom je ukázán na grafu v Obrázku 2.3.

Z grafu je patrné, že relaxační rychlostR1 vykazuje pro všechny vzdálenosti

rCu–F mělké lokální maximum v bodech, kde τR ≈ 5 ns. Od těchto bodů také
začíná rychlost R2 růst s τR rychleji než rychlost R1. Hodnota τR ≈ 5 ns by
tedy byla ideálním korelačním časem pro případnou kontrastní látku. Bohužel

pro běžné malé molekuly se τR pohybuje v řádech stovek ps.

Abychom získali relaxační rychlosti běžné pro kontrastní látky založené na

lanthanoidech (tj. při B0 = 7,0T R1 ≈ 100 s−1), museli bychom vzdálenost
měď–fluor zkrátit pod zhruba 2,7 Å což je prakticky vyloučné.

Na druhou stranu lze použít i jiné kovy s vyšším µeff. Například ionty

Ni2+, nebo Cr3+, které mají více nepárových elektronů a navíc často i vý-

razný příspěvek orbitálního dipolového momentu.v) Například pro iont Ni2+

v)V případě, že k magnetickému dipolmomentu přispívá i orbitální moment hybnosti,

lze pro atomy přechodné řady (LS vazba) vypočítat µeff =
√
4S(S + 1) + L(L+ 1)
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Kontrastní látky založené na přechodných kovech

v oktaedrickém poli se µeff pohybuje okolo hodnoty 3,15 µB.vi) 14 V takovémto

případě by dostačovala vzdálenost F–Ni2+ cca 3,5 Å.
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Obrázek 2.3: Změna relaxačních rychlostí R1 a R2 se střední vzdáleností

fluoru od Cu2+ rCu-F a s rotačním korelačním časem τR pro

fixované parametry µeff = 1,73 µB, T1e = 0,2 ps a B0 = 7,0T

vi)Teoretická hodnota daná LS vazbou pro Ni2+ v oktaedrickém poli je µeff =
√
20

.
=

4,47 µB. Pro stejnou konfiguraci bez příspěvku orbitálního momentu by hodnota dipo-

lového momentu byla µeff =
√
8

.
= 2,83 µB. Skutečný stav je tedy mezi těmito dvěma

krajními případy.
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Kapitola 3

Koordinační chemie mědi

Významný vliv na vlastnosti mědi v koordinačních sloučeninách má její oxi-

dační číslo, které může nabývat hodnot od I do III.15 V oxidačním stavu CuI

má měď zcela zaplněné d-orbitaly, je diamagnetická a její komplexy nejsou

stabilizovány ligandovým polem. Měď CuI se koordinuje především s elek-

tron akceptorními ligandy, a mimo několika výjimečných případů nejsou její

sloučeniny ve vodě stálé. Z hlediska aplikace v chemii kontrastních látek má

vznik tohoto oxidačního stavu spíše neblahý vliv, protože ligandy běžně po-

užívané pro CuII vytvářejí s CuI jen slabé komplexy a in vivo redukce je tedy

jednou z možných cest uvolnění mědi z komplexu.

Prakticky žádný význam zde nemá měď v oxidačním stavu CuIII, který je

vzácný a velmi snadno se redukuje na CuII.

Pouze měď v oxidačním stavu CuII je tedy prakticky použitelná pro pří-

pravu kontrastních látek. V Irvingově-Williamsově řadě je dvojmocná měď

kovem tvořícím nejstálejší komplexy.16 Jedná se o ion středně tvrdý, pro něž

je nejvhodnější donorovým atomem aminový dusík, kyslík, případně síra.

3.1 Parametry srovnání ligandů CuII

Nejčastějším parametrem srovnávání stability ligandů CuII je konstanta stabi-

lity komplexuK. Nicméně pouze tento parametr neposkytuje dostatečnou in-

formaci o stálosti komplexu v in vivo prostředí. Ani z hlediska termodynamic-

kého není pouze K rozhodujícím parametrem. Ligandy tvořící velmi stabilní

komplexy mědi totiž často vykazují také velmi vysokou bazicitu koordinují-
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Koordinační chemie mědi

cích se dusíků a v kyselém prostředí dochází k silné kompetici mezi kovem

a protonem v roztoku. S ohledem na aplikaci je s výhodou možno jako srov-

návací parametr využít hodnotu pH, při kterém je v komplexu vázáno 99 %

analytické koncentrace kovu (tj. pH99). Tento parametr je ale závislý na kon-

centracích kovu a ligandu, které je nutné při srovnání ligandů fixovat vždy

stejné. V následujícím textu jsou ligandy srovnávány pro ekvimolární poměr

ligandů a kovu cL = cM = 4mol dm−3.

Nicméně v in vivo prostředí nejsou termodynamické parametry rozhodu-

jící. Při radiologických vyšetřeních je koncentrace kontrastní látky velmi

nízká a může snadno docházet k dekomplexaci, a to nejen kyselou hydro-

lýzou. Kov může být vytěsněn také jiným kovem přítomným v těle (CaII,

ZnII, etc.; tzv. transmetalace), nebo vyvázán jiným ligandem (transchela-

tace), například v játrech přítomnou superoxid dismutázou (SOD).17 Všem

těmto nechtěným změnám lze z velké části zabránit použitím ligandu, který

tvoří kineticky inertní komplex, jenž se nerozkládá ani za termodynamicky

nevýhodných podmínek. Pro účely srovnání inertnosti komplexů lze s výho-

dou použít poločas rozkladu komplexu za definované teploty v silně kyselých

podmínkách minerální kyseliny.

Jak již bylo zmíněno, disociace komplexu může probíhat také přes redukci

mědi na jednomocenství a následnou hydrolýzu.18

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem jednotlivých izotopů mědi je také

potřeba, aby komplex vznikal v co možná nejkratším čase. Pomalá kinetika

vzniku, případně dokonce nutnost použití složitějších technik komplexace než

přímé reakce ve vodném prostředí17 také snižuje potenciál ligandu jako sou-

část radiofarmaka. Komplexace také musí probíhat dobře již při laboratorní

teplotě, jelikož některé targetingové molekuly se zvýšenou teplotou snadno

poškodí. Především se jedná o molekuly peptidické povahy.19

3.2 Nejběžnější ligandy dvojmocné mědi

Lineární aminokarboxylové ligandy, jako jsou například EDTA či DTPA,

nejsou pro účely komplexace 64Cu příliš vhodné. Přestože hodnota pH99 je

v jejich případě poměrně příznivá – 1,54 (EDTA) a 1,69 (DTPA),2 jejich kine-

tická labilita je vysoká a poločasy disociace za in vivo podmínkách krátké.20
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Výrazně stálejší komplexy poskytují ligandy s makrocyklickým skeletem

vycházejícím z 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekanu (cyklam) a 1,4,7,10-tetra-

azacyklododekanu (cyklen) a především jejich derivátů, které mohou také

sloužit jako bifunkční ligandy.
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Obrázek 3.1: Přehled ligandů nejčastěji využívaných v zobrazovacích medi-

cínských metodách

Nejlépe prozkoumanými modifikacemi cyklamu a cyklenu jsou N-karboxy-

methyl deriváty, a to především DOTA, TETA, TE2A, DO2A a fosfonátový

analog TE2P (viz Obrázek 3.1). Srovnáním kinetických inertností těchto slou-

čenin lze obecně říci, že větší kinetickou stabilitu vykazují deriváty cyklamu,

a to především ty se dvěma pendantními skupinami.

Dvě pendatní skupiny jsou vyžadovány proto, že takovýto ligand je hexa-

dentátní a zaplní všechna volná koordinační místa mědi. Pokud by měl méně

koordinujících se skupin, mohlo by docházet ke koordinaci jinou moleku-

lou a následné transchelataci. V případě, že by naopak počet koordinujích

skupin v blízkosti jádra komplexu překračoval 6, mohl by se na toto volné

místo vázat jiný kov z okolí, který by následně měď vytěsnil (tj. došlo by ke

transmetalace).21–23

Ukazuje se také, že měďnatý kation se lépe redukuje na měďný, je-li vázán

v TETA, nežli v TE2A.21 Stejně tak in vivo studie prokazují, že komplex

[64Cu-TETA-octreotid]i) podléhá v játrech transchelataci na SOD.24

i)Octreotid je jeden z nejčastěji používaných oligopeptidů pro cílení radiologických kon-

trastních látek, viz kapitola 2.2.
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Koordinační chemie mědi

V některých směrech poskytují řešení přemostěná analoga cyklamu a jejich

deriváty, kterým je v poslední době věnována značná pozornost. Především se

jedná o ligandy jako CB-DO2A, CB-TE2Aii) (viz Obrázek 3.1) a další. Jejich

komplexy vykazují vysokou kinetickou inertnost25,26 a také odolnost proti

transchelataci proteiny.17 Problémem je ale nutnost komplexace za velmi

drastických podmínek, často destruktivních pro targetingovou část molekuly.

Obvykle je navíc nezbytná práce ve striktně bezvodém prostředí, jelikož takto

přemostěné azamakrocykly mají vlastnosti protonové houby.iii)

Obecně lze tedy shrnout, že nejvhodnějším bifunkčním ligandem se ukazuje

TE2A, případně její modifikace s jiným typem kyselých pendantních, jako

např. fosfonáty či fosfináty.

Aby bylo možné využít výhodné koordinační vlastnosti derivátů cyklamu

v bifunkčních systémech, je nutné, aby obsahovaly skupinu, přes níž je možné

připojit targetingovou část. Nejčastěji jsou těmito skupinami aminy (dosta-

tečně vzdálené od centrálního atomu, tak aby nepodporovaly transmetalaci

jiným kovem), které lze dále připojit buď přes peptidickou vazbu, nebo po-

mocí thimočovinového můstku s využitím thiofosgenu. Z dalších možností

navázání lze využít např. „clickÿ reakcí azidů s alkynyiv) a mnoha další po-

stupů.

Bifunkční skupina může být připojena na uhlíkatém skeletu cyklamu, což

většinou vyžaduje kompletní syntézu uhlíkaté kostry molekuly de novo27 a

hlouběji se touto problematikou nebudu zabývat.

Další možností je modifikace substituentů na dusících cyklamu. To ale

často vyžaduje selektivní zavádění různých skupin na různé atomy dusíku

cyklu. Takováto derivatizace vyvolává potřebu selektivně chránit některé

z dusíků.

ii)CB = Cross-Bridged
iii)Tj. proton z jejich kavity je jen obtížně odstranitelný; často je nutné použít sublimaci

makrocyklu z alkalického hydroxidu.
iv)Tento postup je ale komplikován katalyzátorem pro click reakce, kterým je CuI, která

se může in situ oxidovat na CuII a v této formě vytvořit komplex, čímž je deaktivována

katalýza a blokována část ligandu, který je pak nedostupný pro radioizotop mědi.
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Kapitola 4

Chránění cyklamu

Základním stavebním kamenem propojujícím celou tuto práci je selektivní

chráněníi) a funkcionalizace cyklamu. V následující kapitole bude nastíněna

problematika doposud popsaných způsobů derivatizace dusíkových atomů

cyklamu s důrazem na možnosti jejich selektivního a ideálně ortogonálního

chránění. Částečně je tato problematika rozebrána například v review,28

které je zde doplněno o některé novější poznatky a další možné kombinace

chránění dusíků.

4.1 Mono- a Tri- funkcionalizace

Chránění cyklamu jednou nebo třemi skupinami je do jisté míry podobné,

jelikož při volbě vhodných ortogonálních chránících skupin lze tato dvě chrá-

nění převádět mezi sebou.

4.1.1 Přímá funkcionalizace

Přestože je možné přímou reakcí zavádět na cyklam jediný substituent (viz

ref. 28), není tato metodika příliš využívána k zavádění chránící skupiny.

i)Chráněním skupin se zde, v souladu s obecně přijímanou terminologií, míní zavádění

chránící skupiny na funkční skupinu v molekule tak, aby bylo možné po reakcích v dalších

částech molekuly tuto funkční skupinu jednoduše odchránit, tj. převést do původního

stavu. Selektivním chráněním je míněno chránění pouze vybraných funkčních skupin ze

souboru funkčních skupin s velmi podobnými vlastnostmi. Ortogonálním chráněním je

míněno chránění různých funkčních skupin různými chránícími skupinami tak, aby bylo

možné některé chránící skupiny odstranit, zatímco jiné zůstanou nedotčeny.
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Chránění cyklamu

Mimo jiné proto, že vyžaduje značný nadbytek cyklamu (často i 5–10 ekv.),

který je pak nutné zpět regenerovat. Daleko větší význam, i z hlediska cílů

této práce, má zavádění tří stejných chránících skupin. Takovéto deriváty

lze totiž následně převést na jednou substituovaný cyklam, který je cílo-

vou látkou mnoha syntéz. S velmi dobrý výtěžkem lze například zavádět tři

karboxymethylové skupiny reakcí s 2-iodacetamidem následovanou kyselou

hydrolýzou amidu na volnou kyselinu (viz Obrázek 4.1).29 Přestože karboxy-

methylová skupina je z hlediska aplikace jistě zajímavá, jako chránící skupina

je naprosto nevhodná.

Obecně musí být vhodnost chránící skupiny posuzována vždy s ohledem na

další skupiny v molekule. Z tohoto důvodu mohlo být například trojnásobné

chránění tosylátovou skupinou použito pouze pro syntézu jednoduchých de-

rivátu cyklamu, jako je například N-methylcyklam.30 Použité činidlo pro od-

chránění (konc. H2SO4) totiž snadno reaguje i s jinými funkčními skupinami.

V práci Denata28 bylo dosaženo 67% výtěžku tri-Boc-cyklamu reakcí cyk-

lamu s 2,4 ekv. di-terc-butyldikarbonátu. Takto chráněný cyklam je už pro

přípravu složitějších derivátů vhodnější.

NH HN

HNNH

N N

HNN

ICH2CONH2

DIPEA; aceton

25 % HCl

NH2OOC CONH2

NH2OOC

N N

HNN

HOOC COOH

HOOC

Obrázek 4.1

Velmi významný pokrok v tomto typu chránění byl dosažen v roce 2003,

kdy Yang31 popsal metodiku, pomocí níž je možné zavést selektivně tři triflu-

oracetylové skupiny na cyklam reakcí s 10 ekv. ethyltrifluoracetátu (EtOTFA)

v MeOH s přídavkem triethylaminu. Výtěžek této reakce je dle autorů >92 %

po izolaci. Lze předpokládat, že triethylamin udržuje v směsi takovou kon-

centraci protonů, že volný dusík produktu zůstává protonizován a nereaguje

dál. Podobné výsledky dává reakce také v EtOH, což podle názoru autorů31

vylučuje možnost předřazené transesterifikace na MeOTFA .
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4.1.2 Cyklizace lineárních aminů

Další možností, jak třikrát „chránitÿ cyklam, je derivatizace lineárního aminu

ještě před jeho cyklizací (tato metodika bohužel vyžaduje vývoj nových cyk-

lizačních podmínek pro každý systém a nelze využít dobře optimalizované

podmínky syntézy cyklamu na Ni2+ templátu.32,33 Studována byla také me-

todika využití intermolekulární cyklizace dvou jednoduchých aminů nesou-

cích tosylátové skupiny za vzniku vhodně chráněného cyklu. Častěji však

byla využívána pro přípravu derivátů nesymetrických azamakrocyklů (jako

je homocyklam), kde je ještě obtížnější řídit polohy funkčních skupin,34 viz

Obrázek 4.2.

N

N

N

N
BzTs

Ts Ts

HN

NN
H

BzTs

Ts

ClN

Cl

Ts

Obrázek 4.2

4.1.3 Chránění koordinací

K monofunkcionalizaci cyklamu lze také využít jeho komplex s vhodným ko-

vem, který se váže jen na tři dusíky a čtvrtý nechává volný pro další reakci.

Příkladem této metodiky je příprava [fac-(CAM)Cr(CO)3]ii) z Cr(CO)6 a jeho

následná reakce s různými alkylačními činidly ve výtěžcích 75–90 %.35 Pro

tento způsob chránění mohou být využity namísto kovu také bor,36 phospho-

ryl37,38 či thiofosforyl,39 viz Obrázek 4.3.

NH NH

HNNH

G

G = Cr(CO)3; B; PO; PS

NH NH

NNH

G
RX

R

NH HN

NNH
R

Obrázek 4.3

ii)CAM = cyklam
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Chránění cyklamu

4.2 Difunkcionalizace a chránění

S ohledem na symetrii cyklamu lze teoreticky připravit 3 různě N,N’-di-

substituované izomery. Izomer se substituenty v polohách 1,8 bývá označován

jako trans, zatímco zbylé dva jako cis-1,4, nebo cis-1,11. Všechny tyto izo-

mery jsou synteticky dostupné a je rovněž možné zavedení chránících skupin

do těchto poloh.

NH HN

HNNH

N N

HNN

R2R1

R3

1,8 ekv. Boc2O

CH2Cl2

    trisub.: R1 = R2 = R3 = Boc       19,2 %    
     trans: R1 = H; R2 = R3 = Boc   25,2 %
1,11-cis: R1 = R2 = Boc; R3 = H   38,8 %
  1,4-cis: R1 = R3 = Boc; R2 = H     0,0 %

Obrázek 4.4

Přestože by se mohlo zdát, s ohledem na obtíže při monofunkcionalizaci

cyklamu (viz kapitola 4.1), krajně nevýhodné pokoušet se o přímou disub-

stituci cyklamu například reakcí s alkylačním činidlem, existuje celá řada

syntéz tohoto typu majících ucházející výtěžky.28 Lze očekávat směs různých

izomerů, jíž je potřeba rozdělit, což je možné pouze v některých případech,

jak ukazuje například studie v litaratuře,40 viz Obrázek 4.4.

NH N

HNN

N N

HNNH

N N

HNNH

N HN

HNN

43 % 18 %

50 % 30 %

NH HN

HNNH

O

NH2

TsOH
CHCl3

CHCl3

CONH2

H2NOC

H2NOC CONH2

H2NOC

H2NOC

H2NOC CONH2

2 ekv.

Obrázek 4.5

Tvorbu preferovaného izomeru je často možné řídit volbou reakčních pod-

mínek, jak je ukázáno v ref. 41. V této studii autoři přídavkem tosylové
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kyseliny mění regioselektivitu reakce cyklamu s akrylamidem, a to ze směsi

1,8 a 1,11 (v poměru 7/3) na směs 1,11 a 1,4 (v poměru 13/7). viz Obrázek

4.5.

4.2.1 cis-1,4-derivatizace

Deriváty cyklamu se substituenty v polohách 1,4 lze připravit přímou cyk-

lizací z vhodně substituovaného lineárního aminu.33 Například 1,4-dibenzyl-

cyklam lze získat cyklizací 5,8-dibenzyl-1,5,8,12-tetraazadodekanu glyoxalem

na Ni2+ templátu (Obrázek 4.6).

N NH2

NH2N

                 , Ni2+

2) demetalace CN−

N HN

HNN

O

O1)

Obrázek 4.6

Další možností je využít 2,3-dioxocyklam dostupný dle literatury42 synté-

zou ve vysokém zředění, která ale neposkytuje nijak oslnivé výtěžky. Také

lze použít syntézu na CoIII templátu43 následovanou redukcí CoIII na CoII a

uvolněním derivátu cyklamu.44

Polohy 1,4 na cyklamu je také možné chránit oxalátem dle Bellouarda.45

Odchránění oxalylu ale probíhá varem v koncentrovaném hydroxidu, což

nejsou podmínky vhodné pro celou řadu funkčních skupin.

V literatuře lze také nalézt přípravu látek obsahujících cyklamové dusíky

N1 a N4 navázané na atom fosforu. Tato strategie byla použita při syntéze

cyklamem derivatizovaných dendrimerů46 (zde se jedná formálně o deriváty

thiofosforečné kyseliny, Obrázek 4.7a), nebo přímo za účelem chránění poloh

1,4 pro účely přípravy dalších derivátů cyklamu.47 (Zde je využito reakce

s dichloridem fenylthiofosfinové kyseliny za vzniku 1,4 přemostěného deri-

vátu.) (Obrázek 4.7b)
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Chránění cyklamu

N HN

HNN

P

S

N

N

dendrimer

b

N HN

HNN

P

S

Ph

a

Obrázek 4.7

4.2.2 cis-1,11-derivatizace

Derivatizace a chránění cyklamu do poloh 1,11 je pravděpodobně nejméně

prostudovanou variatou ze všech tří možných. Kromě výše zmíněné možnosti

acylace cyklamu či reakce s michaelovským akceptorem41 s následným děle-

ním směsí izomerů lze tyto deriváty získat také selektivnějšími metodami.

Jednou z možností je využít 1,11-aminal připravený reakcí cyklamu s tribu-

tyl(diethylamino)stannanem v dichlormethanu48 (Obrázek 4.8). Předpokládá

se, že stannan má v reakci význam jako Lewisova kyselina a koordinuje se na

dusíky N4 a N8, čímž definuje izomerii výsledného aminalu.49 Takto chráněný

cyklam dále reaguje s (Boc)2O, a po odstranění aminalu reakcí s kyselinou

malonovou a pyridinem v EtOH vzniká 1,11-di(Boc)cyklam.

Další možností je využít amidinového můstku (viz Obrázek 4.8) získa-

ného reakcí cyklamu s dimethylacetalem dimethylformamidu. Ten může dále

reagovat s (Boc)2O, načež se reakcí za zvýšené teploty s hydroxidem sodným

v EtOH/H2O získá 1,11-di(Boc)cyklam.50 Tato metoda je poněkud necitlivá

k ostatním skupinám, existuje však odlišná metodika odchránění využívající

reakci s hydrazinem v H2O. Ta ale vyžaduje delší reakční čas (týden).1

Podobně jako v ostatních případech je i u chránění poloh 1,11 možné použít

jako výchozí látku dioxocyklam, v tomto případě 2,10-dioxocyklam či 12,14-

dioxocyklam.51 Jejich dusíky N4 a N8 jsou volné pro další reakce, po nichž

je možné karbonyly redukovat za vzniku 4,8 disubstituovaného cyklamu (tj.

1,11). Oba dioxocyklamy jsou dostupné z lineárních prekurzorů.52,53
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NH HN

HNNH

N N

HNNH

N N

HNNH

N N

NN
BocBoc

N N

NN
BocBoc

Cl Cl

NH HN

NN
BocBoc

Bu3Sn(NEt2)
CH2Cl2

MeO N

OMe

Boc2O

Boc2O

k. malonová
pyridin

NaOH, 
nebo N2H4

Obrázek 4.8: Dvě metody využívající šestičlenné kruhy pro chránění

cyklamu v polohách 1,11

4.2.3 trans-1,8-derivatizace

Zdá se, že na rozdíl od cyklenuiii) neumožňuje cyklam přípravu trans-di-

substituovaných derivátů pomocí alkylace za vhodného pH. Přímá tosyla-

ce cyklamu do druhého stupně poskytuje také, na rozdíl od cyklenu, malé

výtěžky izomeru trans (30 %). Přesto byl 1,8-bis(Ts)cyklam využit řadou

autorů.28 Slabou stránkou tohoto chránění je také fakt, že odchránění tosyl-

amidů probíhá za velmi drastických podmínek (konc. H2SO4 za zvýšené tep-

loty). Této potíži se lze vyhnout použitím 1,8-bis(Boc)cyklamu, jehož syntéza

je popsána výše.

Další možností je využít bisaminalů cyklamu. Jednou z variant je bis-

aminal získaný reakcí cyklamu s glyoxalem. Vzniklou tetracyklickou slouče-

ninu lze mimo jiné dvojnásobně alkylovat benzylbromidem(což ovšem vyža-

duje velmi dlouhé reakční časy) a získat tak biskvarterní sůl převeditelnou na

1,8-dibenzyl-cyklam. Větší pozornost glyoxalovému aminalu cyklamu bude

věnována v kapitole 4.3.2.54

Pravděpodobně nejvýhodnější cestou, jak dosáhnout syntézy trans-disubsti-

tuovaného cyklamu, je metodika využívající formaldehydového bisaminalu

cyklamu,iv) viz Obrázek 4.9.55 Tento lze připravit buďto reakcí cyklamu s vod-

ným formaldehydem, nebo reakcí cyklamu s dichlormethanem v bazickém

iii)1,4,7,10-tetraazacyklododekan
iv)1,4,8,11-tetraazatricyklo[9.3.1.14,8]hexadekan
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Chránění cyklamu

prostředí NaOH. Vzniklý bisaminal poté reaguje s alkylačním činidlem (nej-

častěji benzylbromidem) v acetonitrilu. Vznikající biskvarterní sůl je v MeCN

nerozpustná a lze ji tedy snadno izolovat, a po bazické hydrolýze poskytuje

ve vysokém výtěžku (86 % z cyklamu) 1,8-dibenzylcyklam.

N N

NN

NH HN

HNNH

(CH2O)n; H2O nebo

NaOH; CH2Cl2

N N

NN

MeCN

RX

R

R

N HN

NNH

R

R

NaOH

Obrázek 4.9

Poslední z principiálního hlediska poměrně zajímavou metodikou, jak zís-

kat 1,8-dibenzylcyklam, je reakce cyklamu s benzaldehydem v THF za vzniku

směsi 15,16-difenyl-1,4,8,11-tetraazatricyklo[9.3.1.14.8]hexadekanu (látka A

na Obrázku 4.10) a 15,16-difenyl-1,5,8,12-tetraazatricyklo[10.2.1.15.8]hexa-

dekanu (látka B na Obrázku 4.10) v poměru 1:2. Tuto směs lze redukovat

NaBH4 ve vroucím EtOH za vzniku 1,8-dibenzylcyklamu s výtěžkem 31 %.
56

N N

NN

NH HN

HNNH

Ph

Ph

N N

NN

PhPh

N HN

NNH

Bn

Bn

NaBH4

EtOH

PhCHO

A B

Obrázek 4.10

4.3 1,8-různoskupinová funkcionalizace a

ortogonální chránění

Cílem této diplomové práce je především příprava derivátů cyklamu se dvěma

různými skupinami v polohách 1 a 8; takovéto látky jsou v literatuře málo

časté. Ještě méně častá (de facto se touto tématikou zabývá pouze jediný

článek57) je pak metodika ortogonálního chránění těchto dvou poloh.
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4.3.1 Inzerce izokyanátů do vazby N–Zr

NH N

NHN

Zr

OR

RO

Bn

Bn

N N

NHN

Zr OR

RO

Bn

Bn

O

i-PrN N N

HNN

Bn

Bn

O

i-PrN
i -PrNCO H2O

Obrázek 4.11

Velmi neobvyklou variantou získání 1,8-heterodifunkcionalizovaného derivátu

je inzerce jednoho ekvivalentu i-PrNCO do vazby N–Zr v komplexu [(1,8-

Bn2CAM)Zr](RO)2v) a následná hydrolýza komplexu vodou přítomnou v chlo-

roformu. Tím vznikne výsledný 1,8-dibenzylcyklam sN-izopropylmočovinovou

skupinou na atomu dusíku N4 cyklamu, viz Obrázek 4.11.58

4.3.2 Využití bisaminalů cyklamu

Alkylací methylenového,59,60 či glyoxalového54 bisaminalu cyklamu vzniká

postupně jeho mono a poté biskvarterní sůl. Především u glyoxalového bis-

aminalu (dolní část Obrázku 4.12) je markantní rozdíl rychlostí kvarternizací

do prvního a do druhého stupně, čehož lze využít, izolovat monokvarterní

sůl a poté jiným alkylačním činidlem provést alkylaci do druhého stupně.

Nejčastěji bývá jedním ze substituentů methyl, jelikož rozměrnější skupiny

příliš znesnadňují alkylaci do druhého stupně (není to však podmínkou60).

Po hydrolýze biskvarterní soli je získán 1,8-heterodisubstituovaný cyklam.

Tato metodika je ovšem dobře použitelná i jiným způsobem. Bazickou

hydrolýzou methyl monokvarterní soli formaldehydového bisaminalu lze při-

pravit 1-methyl-4,8-aminal cyklamu,59 což je de facto způsob, jak získat 1,11-

heterodisubstituované deriváty. Redukcí formaldehydové biskvarterní soli za

pomoci NaBH4 lze aminalové můstky převést na methyly v polohách 4,11.
60

Redukcí monokvarterní soli glyoxalového bisaminalu lze získat tzv. alkyl-

side-bridged-cyklam, čili 1,4 ethylenem přemostěný cyklam s alkylem v poloze

8.61

v)R = i-Pr či t-Bu
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Chránění cyklamu

Redukcí biskvarterní soli glyoxalového bisaminalu vede cesta k dialkyl-

cross-bridged-cyklamu, čili 1,8-ethylenem přemostěnému cyklam s (různými)

alkyly v polohách 4,11,62 viz Obrázek 4.12.
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R1

R2

NaOH

N N

NN
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X

X 2X
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Obrázek 4.12: Různé varianty reakcí se základními bisaminaly cyklamu

4.3.3 Využití 1,8 chráněného cyklamu

K 1,8-heterodisubstituovaným derivátům vede cesta také alkylací trans-chrá-

něného cyklamu, nejčastěji 1,8-dibenzylcyklamu jedním ekvivalentem alky-

lačního činidla.63

Další možností je metoda popsaná Denatem,64,65 která využívá trans-

dioxocyklamuvi) (tedy v podstatě také chránění poloh 1,8) a atom dusíku

N4 je chráněn zavedením Boc skupiny. Poloha 11 je pak volná pro další

reakce, po nichž je možné odchránit Boc skupinu, substituovat polohu 4 a

redukcí převést amidy na cyklu na aminy (viz Obrázek 4.13). Alkylací je

vi)trans-dioxocyklam = 5,12-dioxocyklam
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1,8-heterodisubstituovaného cyklamu dosaženo také ve článku Gonga.66 Zde

je ale jedno z alkylačních činidel fixováno na povrch částic silikagelu, což

zvětšuje jeho sterickou náročnost.

NH HN

HNNH

O

O

N HN

HNNH

O

O

Boc
N HN

NNH

O

O

Boc

R1

N HN

NNH

R2

R1

Obrázek 4.13

4.3.4 Triamid vs. tetraamid

Jediným článkem, který se zabývá cíleně ortogonálním chráněním cyklamu, je

práce Chartrese,57 který nejprve převádí 1,8-dibenzylcyklam na 1,8-di(Boc)-

cyklam. Ten poté reakcí s (Troc)Clvii) převádí na 1,8-di(Boc)-4-(Troc)cyklam

(viz Obrázek 4.14) s průměrným výtěžkem (46 %). Takto substituovaný cyk-

lam je možné považovat za 1,8-ortogonálně chráněný a v uvedené publikaci

byl dále využíván k syntéze polymakrocyklů.

N N

NN

Bn

Bn

Boc

Boc

NH N

HNN

Bn

Bn

N HN

NNH

Boc

Boc

N HN

NN
Troc

Boc

Boc

(Boc)2O

CH2Cl2

Pd/C H2

MeOH

TrocCl

Et3N/CH2Cl2

Obrázek 4.14

Tento způsob využívá zajímavé vlastnosti popsané částečně již v kapitole

4.1.31 Zdá se totiž, že obecně existuje relativně velká energetická bariera mezi

cyklamem se třemi amidovými dusíky a čtyřmi amidovými dusíky (částečně

to potvrzují i vlastnosti různých oxocyklamů). Tato vlastnost zajisté hraje

roli také v metodě využívající oxocyklamu popsané v předchozí podkapitole.

V této práci jsem se rozhodl využít možnosti podobných reakcí a prověřit

platnost této hypotézy.

vii)2,2,2-Trichlorethoxycarbonyl chlorid
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Podobným způsobem je řešeno chránění i ve článku Lachkara,67 který ale

používá kombinaci 1,8-dis(Ts)-4-Boc, kterou nelze úplně považovat za chrá-

nění, jelikož v publikaci není uveden žádný způsob odchránění tosylátových

skupin (obvykle se totiž jedná o nejproblematičtější krok syntéz využívajících

tosylamidy).
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Kapitola 5

Syntetický záměr

5.1 Předchozí výsledky

V bakalářské práci řešitele2 bylo ověřeno, že velmi vhodným kandidátem na

bifunkční pendantní skupinu je p-aminobenzylfosfinová skupina připojená

na cyklam přes methylenovou spojku (příprava této látky je v shrnuta na

Obrázku 5.1). Uvedenou skupinu lze na cyklam vcelku jednoduše připojit

reakcí Mannichova typu s p-nitrobenzylfosfinovou kyselinou a paraformalde-

hydem (podle způsobu provedení se tato reakce také nazývá Kabachnikova-

Fieldsova, popřípadě Pudovikova).68

Bylo prokázáno, že p-aminobenzylová skupina je vhodná pro izothiokya-

nátový kapling, například na jednoduché aminocukry, aminocyklodextriny,

či dendrimery.69,70 Zároveň ligand obsahující toto pendantní raménko má

vhodné pH99 pro komplexy se dvojmocnou mědí a vytváří s ní dostatečně

rychle velmi inertní komplexy (vůči kyselé hydrolýze).2

Ligand připravený v bakalářské práci ale trpí zásadním nedostatkem a tím

je přítomnost dvou stejných bifunkčních skupin, což komplikuje připojení

na targetingové molekuly. Může docházet k přemosťování systémů a změně

jejich biodistribuce. Lze také předpokládat, že budou-li obě skupiny navázány

na velké targetingové molekuly, může dojít ke snížení rychlosti komplexace,

jelikož tyto skupiny mohou bránit rychlé reorientaci koordinujících skupin.

Oba tyto problémy je možné řešit nahrazením jednoho bifunkčního ra-

ménka jinou skupinou koordinující se k centrálnímu atomu, která nebude

mít bifunkční vlastnosti. Jako tato druhá skupina byl zvolen methylfosfonát

a tím vznikl návrh molekuly 1, viz Obrázek 5.2.
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Syntetický záměr
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2

TE2PABn

Obrázek 5.1: Syntetické výsledky z bakalářské práce

5.2 Rozbor syntézy hlavního produktu

Pro syntézu cílového produktu 1 jsem se rozhodli využít již částečně popsané

chránění cyklamu v polohách 1,8 následované ochráněním polohy 4 s využitím

selektivní acylace popsané v kapitole 4.3.4. Syntetický rozbor problematiky je

demonstrován na Obrázku 5.2. Přímé chránění 1,8-dibenzylcyklamu acylací,

nevykazovalo, dle předběžných výsledků, dostatečnou selektivitu pro mono-

acylovaný derivát.
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Obrázek 5.2
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Výchozí látkou syntézy bude 1,8-dibenzyl cyklam 2, jehož syntéza je dobře

popsána z cyklamu s využitím formaldehydového bisaminalu, viz kapitola

4.2.3. Acylací a redukcí bude převeden na 1,8-dibenzoylcyklam 3. Před-

pokládáme, že bude možné zavést selektivně trifluor acetyl pouze do polohy 4,

čímž jednoduše získáme doposud nepopsané ortogonální chránění cyklamui).

Na volnou polohu 11 bude následně připojena fosfonomethylová skupina a po

odchránění trifluoracetylu bude navázáno P-(p-nitrobenzyl)fosfinomethylové

pendantní raménko. Celá syntéza pak bude dokončena redukcí nitroskupiny

na aminoskupinu a odchráněním benzoylových skupin.

5.3 Rozbor syntézy fluorovaných ligandů

Jak již bylo rozebráno dříve, je součástí této práce také příprava několika dal-

ších derivátů cyklamu, které jsou synteticky blízké hlavní cílové látce 1, nebo

některému z prekurzorů. Základním strukturním motivem všech těchto slou-

čenin je trifluorethylová skupina vázaná na dusík cyklu. Tyto látky by měly

později sloužit jako ligandy v kontrastních látkách pro 19F-MRI, nebo alespoň

jako modelové molekuly pro ověření fyzikálních a fyzikálně-chemických po-

žadavků a možností této metody. Navíc zavedení silně elektronakceptorních

skupin na dusíky cyklamu povede ke snížení jejich bazicity a tím pravděpo-

dobně ke zvýšení rychlosti vzniku komplexů mědi i při nižším pH.

Motiv trifluorethylové skupiny lze v podstatě získat třemi různými postupy

(viz Obrázek 5.3).

NH

R'

R CF3CHO N

R'

R
CF3 N

R'

R
CF3

red

CF3CH2X

X = halogen, OTf, etc.

N

R'

R
CF3

O
CF3COX' red

Obrázek 5.3: X a X’ jsou vhodné odstupující skupiny

i)Trifluoracetyl lze v přítomnosti benzoylu odchránit mírnou aminolýzou čpavkem.
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Syntetický záměr

Nejpřímočařejší variantou je přímá alkylace s využitím trifluorethyl iodidu

nebo jiného alkylačního činidla. Zde ale lze předpokládat potíže se sníženou

reaktivitou alkylačních činidel díky výraznému indukčnímu efektu fluorů.71

Druhou metodou je reduktivní aminace za pomoci trifluoracetaldehydu za

současné redukce kyanoborohydridem, nebo jiným mírným redukčním čini-

dlem. Trifluoracetaldehyd (fluoral) je ale plyná látka a manipulace s ní není

jednoduchá. Jeho vodný roztok lze považovat spíše ze geminální diol a je

otázkou, zde bude reakcí s aminem poskytovat iminiový kationt, který by

bylo následně možné redukovat.72

Poslední možností je příprava trifluoracetamidů a jejich následná redukce

na aminy. Tu lze provádět různými redukčními činidly, jako např. tetra-

hydridoboritany, tetrahydridohlinitany (např. LAH) či diboranem.73,74

V okamžiku, kdy bude optimalizována reakce pro zavádění trifluorethy-

lové skupiny, jsou již syntézy cílových produktů relativně přímočaré a jsou

demonstrovány na Obrázku 5.4.
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Obrázek 5.4

38



Část II

Výsledky a diskuze
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Kapitola 6

Syntéza bifunkčního ligandu

6.1 Chránění cyklamu

Předběžné výsledky ukázaly, že převedení na 1,8-dibenzoylcyklam je nutné,

jelikož 1,8-dibenzylcyklam s ethyltrifluoracetátem nereaguje s výraznou

selektivitou pro 4-trifluoracetyl-1,8-dibenzylcyklam. Proto byl seletivně chrá-

něný cyklam 4 připraven následujícím způsobem:

N N

HNN

O

O

F3C

O

N N

NN

O

O

CF3COOEt

Et3N

NH N

HNN

   BzCl (2,5 ekv.)

   Et3N (3,5 ekv.)

2

3

4

Pd/C; H2[R = Bn] R = H
5

R

R

Obrázek 6.1

Nejprve byl 1,8-dibenzyl cyklam převeden na 1,8-dibenzoyl cyklam ve dvou

krocích se souhrnným výtěžkem 82 %. Redukce látky 5 byla prováděna ve

směsi EtOH/AcOH/H2O = 5/1/4 vodíkem za katalýzy Pd/C. Reakci lze

sledovat na TLC a v případě potřeby přidat další dávku katalyzátoru.

Následující krok má pro celou syntézu zásadní význam. Zavedení trifluor-

acetylové skupiny na atom dusíku N4 probíhá v podstatě kvantitativně. Přes
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veškerou snahu se nepodařilo izolovat produkt v jiné formě než jako ztuhlou

pěnu. Ani převedení na hydrochlorid (jak vodným HCl, tak HCl v bezvodém

MeOH) a následné srážení nevedlo ke vzniku izolovatelné krystalické látky.

Podle 19F-NMR a elementární analýzy lze předpokládat, že produkt v této

formě je sůl a částečně solvát trifluoroctové kyseliny. V takovéto podobě ale

produkt ve vodu obsahujícím prostředí (a to včetně nedokonale vysušeného

oleje po chromatografii) podléhá hydrolýze trifluoracetylové skupiny. Po do-

konalém odpaření z bezvodého EtOH je ale produkt možné skladovat v led-

nici bez rozkladu víceméně neomezeně dlouho. Výtěžek lze vzhledem k formě

produktu obtížně určit, ale s ohledem na elementární analýzu se pohybuje

okolo 95 %.

6.2 Zavedení fosfonátové skupiny

N N

HNN

O

O

F3C

O

NH N

NN
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O P

O

OEt
OEt

N N

NN

O

O

F3C

O

P

O

OEt
OEt

(EtO)3P

(CH2O)n

4 14 6

NH3 (aq)

Obrázek 6.2

Na volný atom dusíku N11 byla zavedena fosfonomethylová skupina, respek-

tive její diester, pomocí Pudovikovy reakce. Při ní je reakcí aminu s aldehy-

dem (v tomto případě formaldehydem) generována shiffovská báze, která je

atakována volným elektronovým párem trialkylfosfitu (v tomto případě tri-

ethylfosfitu) a vzniká (dialkyl/ethyl)fosfonomethylamin. Nejlépe se v tomto

případě osvědčilo použít jako rozpouštědlo přímo triethylfosfit, který je díky

tomu ve velkém nadbytku a schiffovská báze s ním ihned reaguje bez rizika její

redukce na methyl. Triethylfosfit je poté výhodné co možná nejlépe odstranit

oddestilováním za sníženého tlaku. Produkt by pravděpodobně bylo možné

v tomto kroku přečistit od zbytků triethylfosfitu a vedlejších produktů re-

akce (diethylfosfit, diethyl hydroxymethylfosfonát atd.) pomocí kationtového
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Syntéza bifunkčního ligandu

iontoměniče. Výhodnější ale je nejprve definovaně ammonolýzou odstranit

trifluoracetylové chránění a až poté produkt přečistit pomocí iontoměniče.

Volná aminoskupina cyklu totiž zvyšuje afinitu produktu k iontoměniči a

dělení je efektivnější.

Hlavním rizikem reakce je vznik 1,8-dibenzoyl-4,11-bis(diethoxyfosfono-

methyl)cyklamu, který ale lze v případě potřeby oddělit chromatografií na

SiO2. Tato látka jinak prochází všemi dalšími kroky reakce a vzniká z ní

TE2P, který při závěrečné separaci produktu 1 způsobuje velké problémy,

jelikož má velmi podobné acidobazické chování jako cílový produkt.

6.3 Zavedení p-nitrobenzylfosfinátové

skupiny a dokončení syntézy
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Obrázek 6.3

Tento krok byl proveden Fieldsovou-Kabachnikovou reakcí látky 6 s p-nitro-

benzylfosfinovou kyselinou a formaldehydem v prostředí 99% kyseliny octové.

Ukázalo se, že v tomto prostředí dochází zároveň k hydrolýze ethylesterů fos-

fonátu na atomu dusíku N4. Obvykle jsou hydrolyzovány obě ethylové sku-

piny. V některých případech je v části produktu jedna odstraněna, zatímco

druhá nikoli. Ta je ale hydrolyzována v posledním kroku společně s benzoy-

lovým chráněním.
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Přes veškerou snahu optimalizovat podmínky reakce se nepodařilo najít

způsob, jak látku 1 připravit v dostatečné čistotě bez celé řady ztrátových

separačních kroků. Na rozdíl od produktu TE2PABn připravenho v bakalář-

ské práci řešitele, je meziprodukt 15 v reakční směsi rozpustný, a tak není

reakce řízena rozpustností produktu. Jako relativně přijatelné řešení se uká-

zalo provádět reakci při zvýšené teplotě (70 °C) s nadbytkem NBPin a po-
stupnými přídavky menších množství paraformaldehydu, a sledovat průběh

reakce prostřednictvím 31P-NMR (ubývání charakteristického signálu NBPin

δ(ppm) = 31,2(dt; 1JHP = 574Hz; 1JHP = 19Hz)).

Hlavními zdroji potíží v této reakci je 11-methyl derivát látky 6. Vzniku

této nečistoty lze do jisté míry zabránit snížením reakční teploty. Na druhou

stranu zvýšením teploty na 85 °C se tato „nečistotaÿ stane prakticky jedi-
ným produktem reakce. Komplikace také přináší TE2P vzniklý hydrolýzou

nečistoty z předchozí reakce, viz výše.

Odchránění benzoylových skupin se poté provádí kyselou hydrolýzou.

V případě, že je odchránění prováděno na nitrobenzylovém derivátu, dochází

k současnému odtržení celé p-nitrobenzylfosfinové skupiny, a to jak v pří-

padě použití vodné 15% HCl, tak i HBr v bezvodé AcOH. Naopak v případě

použití hydrazinolýzy 80% vodným roztokem hydrazinu za varu nedocházelo

k odstranění chránění dostatečně rychle (po měsíci zahřívání bylo pozorováno

odpadnutí pouze jednoho benzoylu (dle MS)).

Tento problém se nakonec podařilo vyřešit díky faktu, že p-aminobenzyl-

fosfinomethylová skupina je hydrolyticky stálejší než její nitro prekurzor.

Proto se jako optimální postup ukázala redukce na Pd/C katalyzátoru ná-

sledovaná kyselou hydrolýzou v HCl.

Získanou směs je ale potřeba složitě čistit kombinací srážení a chromato-

grafie na iontoměniči, které vedou k velkým ztrátám. V budoucnu je potřeba

provést důslednou optimalizaci všech kroků této části syntézy, má-li být vy-

užitelná pro přípravu větších množství produktu 1.

Přesto se podařilo cílový produkt připravit v množství dostačujícím (cca

4mg) pro kompletní NMR a MS charakterizaci.
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Kapitola 7

Syntéza trifluorethylových
derivátů

7.1 Optimalizace připojení trifluorethylové

skupiny

CF3CH(OH)2

CF3CH2X

X = halogen, OTf

NH N

HNN

N N

NN CF3

O

F3C

O

TFAA 1) red. amidu

2) Pd/C; H2

CF3

CF3

1,8-Bn2CAM

2

7 9

Obrázek 7.1

7.1.1 Zavádění alkylací

Zavádění trifluorethylu alkylací trifluorethyliodidem bylo nejprve testováno

na formaldehydovém bisaminalu cyklamu (viz kapitola 4.3.2) v bezvodém

MeCN bez jakýchkoli pozitivních výsledků. Poté byla testována alkylace

dibenzylcyklamu a cyklamu tímto činidlem v bezvodém DMF a bezvodém
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MeCN a to s použitím K2CO3, Et3N a v případě DMF také Cs2CO3 jako

báze. Veškeré tyto experimenty nevykazovaly dle MS žádný pozitivní výsle-

dek. Stejně tak předběžné experimenty s triflátem trifluorethanolu nevedly

dle MS ke chtěnému produktu. Zdá se tedy, že záporný indukční efekt trifluor-

ethylu, společně se zvýšenou sterickou náročností cyklamového skeletu a níz-

kou teplotou varu alkylačního činidla, znemožňují provedení reakce za běž-

ných podmínek. S ohledem na jiné varianty bylo od experimentů s alkylacemi

upuštěno.

7.1.2 Zavádění reduktivní aminací

Reduktivní aminace s využitím fluoralu (2,2,2-trifluoracetaldehyd; ve formě

hydrátu) a NaBH(AcO)3 byla testována na 1,8-dibenzyl cyklamu 2. Nej-

prve v „one-potÿ provedení v azeotropickém EtOH při laboratorní teplotě

se 3 ekvivalenty fluoralu a 20 ekv. redukčního činidla. Po kyselé hydrolýze

HCl a extrakci byl izolován výchozí 1,8-dibenzyl cyklam. Negativní výsledky

poskytovala podobně provedená reakce i s volným cyklamem. Druhou tes-

tovanou metodikou byl postup popsaný Schultzem,75 při němž byla reakce

aminu 2 s fluoralem provedena v bezvodém toluenu a voda, která by měla

vznikat při tvorbě iminia, byla oddestilovávána pomocí Dienovy-Starkovy

aparatury. Po ochlazení byla provedena redukce pomocí NaBH(AcO)3. Ani

v tomto případě nebyla pozorována žádná reakce.

V případě tohoto postupu je ale velmi diskutabilní fakt, že použitý mono-

hydrát fluoralu má teplotu varu přibližně 105 °C, což je pod teplotou varu
toluenu a fluoral může být oddestilován dříve, než vůbec začne reagovat.

Příčiny neúspěchu nebyly hlouběji studovány, ale lze předpokládat, že za

ním stojí kombinace vysoké stability fluoralu v hydratované formě a zvýšené

sterické náročnosti substrátu.

7.1.3 Trifluoracetylace následovaná redukcí

Acylace 1,8-dibenzylcyklamu 2 na 7 probíhá velmi dobře s TFAA jako acylač-

ním činidlem v dostatečných výtěžcích (80 %) s jednoduchou možností čištění

produktu krystalizací z MeOH. Touto metodou byly získány také krystaly

vhodné pro rentgenostrukturní analýzu, viz Obrázek 7.2.
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Syntéza trifluorethylových derivátů

N1

N4

O1

F1

F2

F3

Obrázek 7.2: Molekulová struktura látky 7 získaná rentgenostrukturní ana-

lýzou

Redukce trifluoracetylovaného derivátu 7 na trifluorethylovaný cyklam 8

byla nejprve testována pomocí velkého nadbytku LAH v bezvodém THF, což

ale vedlo k odštěpení celých trifluoracetylových skupin a uvolnění výchozího

aminu 2. Dále byly testovány následující kombinace BH–4 redukčních činidel:

NaBH4 (5 ekv.) v THF, LiBH4 (5 ekv.) v THF, LiBH4 (5 ekv.) s bezvodým

AlCl3 (3 ekv.) v THF a také LiBH4 (5 ekv.) s CeCl3 · 7H2O (2 ekv.) ve
směsi H2O/EtOH = 1/1, ve všech případech za laboratorní teploty. V případě

borohydridů bez aditiv bylo pozorováno štěpení trifluoracetylových skupin

(dle MS a TLC). V prostředí s přídavkem CeCl3, popřípadě s přídavkem

bezvodého AlCl3, také nebyl pozorován vznik produktu (dle MS a TLC).

Další variantou popsanou v literatuře byla redukce pomocí boranů.73,74

Byl testován BH3 · Me2S v bezvodém THF při lab. teplotě v Ar atmosféře
a BH3 · THF ve vroucím bezvodém THF v Ar atmosféře. V prvním případě
nebyla pozorována žádná reakce, ve druhém případě byla pozorována de-

acetylace. Aby byla zvýšena reaktivita redukčního činidla, byla další redukce

provedena pomocí B2H6 in situ generovaného pomocí I2 z NaBH4 v prostředí

diglymu při zvýšené teplotě. Po vodném zpracování byly opět pozorovány

produkty deacetylace.
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Vzhledem k tomu, že trifluoracetylová skupina je nestálá především vůči

bazické hydrolýze, došli jsem k závěru, že deacetylace může být způsobena

zbytkovou vlhkostí v rozpouštědle. Ta hydrolyzuje NaBH4 na NaOH, který

hydrolyzuje substrát. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro generování di-

boranu pomocí BF3 · Et2O, který by případnou vlhkostí hydrolyzoval na
HF, jenž udržuje kyselé prostředí. Navíc byla věnována zvýšené pozornost

přípravě bezvodého diglymu a udržení inertní atmosféry v reakční nádobě.

V tomto provedení při 120 °C probíhá redukce velmi dobře. Po následném
odstranění zbytků diboranu a borohydridu zředěnou HCl, odpaření a zpraco-

vání extrakcí mezi 5% NaOH a CHCl3 byl izolován produkt 8 jako volný amin

s výtěžkem 76 %. Získané krystaly byly vhodné pro rentgenovou difrakci, viz

Obrázek 7.3.

N1

N4

F1

F2
F2

Obrázek 7.3: Molekulová struktura látky 8 získaná rentgenostrukturní

analýzou

Tato metodika byla poté použita pro zavádění trifluorethylové skupiny

(TFE) do všech dalších derivátů.

Látka 8 byla následně na Pd/C katalyzátoru pomocí H2 redukována na

1,8-bis(trifluorethyl)cyklam 9 izolovaný ve formě trihydrochloridu. Výtěžek

redukce se pohybuje okolo 70 %.
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Syntéza trifluorethylových derivátů

7.2 Příprava tetrakis(trifluorethyl)cyklamu

N N

NN

O

F3C CF3

O

CF3

O

F3C

O

NaBH4 (20 ekv.)

BF3 ⋅ Et2O (20 ekv.)

N N

NN

F3C CF3

CF3F3C

NH HN

HNNH Et3N 6 ekv.

TFAA 5 ekv.

10 11

Obrázek 7.4

Tetrakis(trifluoracetyl)cyklam 10 byl připraven velmi jednoduše reakcí cyk-

lamu s TFAA v bezvodém CHCl3 s Et3N. Čištění reakční směsi extrakcí

vodou a solankou vedlo k vysrážení produktu na rozhraní obou fází. Pro-

dukt byl tedy ze směsi pouze odfiltrován a rekrystalizován z horkého MeOH.

Výtěžek je ucházejících 64 %. Krystal pro rentgenostrukturní analýzu byl

nalezen v NMR kyvetě po několikatýdenním stání za horka rozpuštěného

vzorku produktu v d6-DMSO, viz Obrázek 7.5.

F1F3

F2
N4

N1

O2O1

F4

F5 F6

Obrázek 7.5: Molekulová struktura látky 10 získaná rentgenostrukturní

analýzou krystalu solvátu 10 · DMSO
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Redukce na látku 11 byla provedena také in situ generovaným diboranem

v diglymu, jak je popsáno v předchozí kapitole. Produkt byl vyčištěn re-

krystalizací z horkého MeOH, čím byl zároveň získán vzorek vhodný pro

rentgenovou difrakci, viz Obrázek 7.6. Výtěžek reakce byl 73 %.

N1

N4

F1
F2

F3

F4

F5

F6

Obrázek 7.6: Molekulová struktura látky 11 získaná rentgenostrukturní

analýzou

7.3 Zavedení fosfonomethylových skupin na

volné dusíky látky (9)

N HN

NNH CF3

F3C

P(OEt)3 50 ekv.

(CH2O)n 4 ekv.
N N

NN CF3

F3C

P
EtO

O

OEt

P
OEt

O

OEt

N N

NN CF3

F3C

P
HO

O

OH

P
OH

O

OH
1) TMSBr;
   MeCN

2) H2O

9 12 13

Obrázek 7.7

Stejně jako při přípravě látky 6 (viz kapitola 6.2) byla i při syntéze látky

12 využita Pudovikova reakce a po přečištění byl izolován produkt 12 ve

výtěžku 62 %. Jako deesterifikační činidlo by zvolen trimethylsilylbromid
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Syntéza trifluorethylových derivátů

v bezvodém MeCN, který se pro deesterifikace fosfonátů osvědčil lépe, než

bazická či kyselá hydrolýza. Reakci je vhodné provádět v alobalem zakryté

baňce, čímž se omezí generování bromu a vedlejší reakce radikálové povahy.

Souhrnný výtěžek obou reakcí se pohybuje okolo 40 %.
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Kapitola 8

Charakterizace NMR
spektroskopií

Na rozdíl od běžných organických molekul má NMR spektroskopie makro-

cyklů svá specifika, která mohou ovlivnit výsledné spektrum natolik, že se

stane naprosto „nerozluštitelnýmÿ i přesto, že se jedná o relativně malé sy-

metrické organické molekuly.

Především makrocykly rigidizované přítomností amidického dusíku v cyklu

mohou zaujímat (E) a (Z) konformace na částečně dvojné vazbě uhlík–dusík,

viz Obrázek 8.1. Vzájemné přechody mezi různými izomery pak vedou k roz-

šíření signálů. Z kvalitativního hlediska byl tento fenomén studován u 1,8-

dibenzoylcyklamu 3 a 1,8-dibenzyl-4,11-trifluoracetylcyklamu 7.

NH N

HN

CF3

O

NH N

HN

O

CF3

(E) (Z)

NH N

HN

CF3

O

Obrázek 8.1
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Charakterizace NMR spektroskopií

V případě amidu 7 se jedná o izomerii na amidických vazbách trifluora-

cetylů, které mohou zaujímat konformaci buď (Z)(kyslík směřuje k ethyle-

novému můstku cyklu), nebo (E)(kyslík směřuje k propylenovému můstku

cyklu), viz Obrázek 8.1.

Teoreticky se mohou vyskytovat následující izomery: (4E, 11E), (4Z, 11Z)

a (4Z, 11E). První dva jsou symetrické vůči C2 rotaci a poskytují každý jeden

signál v 19F-NMR a po jednom signálu od každého atomu uhlíku C2, C3, C5,

C6 a C7 v 13C{1H}-NMR. Třetím izomerem je nesymetrický (4Z, 11E), který
poskytuje dvojnásobný počet signálů s poloviční relativní intenzitou. Je ale

třeba si uvědomit, že zastoupení izomerů v roztoku není nutně ekvimolární

a je pravděpodobně závislé na celé řadě proměnných, jako je teplota, roz-

pouštědlo, etc. Vzhledem k časovým možnostem dostupných spektrometrů

se podařilo pouze identifikovat veškeré očekávané signály v 13C{1H}-NMR a
19F-NMR spektru. Určení konkrétní konfigurace na amidických vazbách jed-

nolivých izomerů by vyžadovalo změření NOESY spektra mezi jádry 13C a
19F nebo 1H a 19F, což jsou bohužel experimenty na dostupných spektrome-

trech neproveditelné. V případě 1H-NMR je celý problém ještě komplikován

výrazným překryvem signálů, především H3 a H5, jejichž rozlišení by bylo

pro přiřazení signálů jednotlivým izomerů nezbytné.

To, že se skutečně jedná o izomery se zpomalenou výměnou a ne o zcela

jiné chemické látky, je možno prokázat také změřením spekter při různých

teplotách. Teplotní závislosti tvaru 19F-NMR a 1H-NMR spekter jsou de-

monstrovány na Obrázku 8.2. Krystalizací ochlazením z horkého MeOH byl

izolován krystal izomeru (4Z, 11Z), viz Obrázek 7.2.

Podobný experiment byl proveden i s dibenzoyl derivátem 3. Zde ale nelze

použít relativně snadno interpretovatelné spektrum 19F-NMR. Závislost části
1H-NMR spektra (oblast CH2 vodíků) na teplotě je vynesena na Obrázku 8.3.

Nejlépe je možné změnu spektra s teplotou pozorovat u relativně izolovaného

signálu CH2 skupiny na uhlíku C6 (δ = 2,12 ppm při 85 °C). Vidíme, že ke
koalescenci dvou signálů těchto vodíků dochází při cca 55 °C.

Podobné vlastnosti vykazují i všechny ostatní připravené amidy. Nepříjem-

ným důsledkem tohoto chování je nutnost měření spekter při zvýšení teplotě.

Chybně zvolená teplota blízká teplotě koalescence ale naopak signály ještě

rozšiřuje. Navíc úplné přiřazení signálů při teplotě nad 50 °C nebylo možné,
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Obrázek 8.2: Závislost tvaru spektra amidu 7 na teplotě v d6-DMSO s per-

fuorbenzenem jako vnitřním standardem

jelikož žádná z dostupných NMR sond neumožňuje měření heteronukleárních

spekter nad touto teplotou.

Ani to, že cyklus není derivatizován žádnou amidickou skupinou, není

ještě zárukou snadno interpretovatelného spektra. Deriváty cyklamu se totiž

chovají jako relativně silné protonové houby a již v mírně bazickém prostředí

vytvářejí pevný systém intramolekulárních vodíkových vazeb, který mole-

kulu rigidizuje. Tím dojde k silnému rozšíření signálů podobně jako v případě

amidických derivátů. Toto chování bylo pozorováno například u aminu 9 po

přidání TFA ke vzorku volné báze v CDCl3.
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Obrázek 8.3: Ukázka závislosti tvaru alifatické části 1H-NMR spektra

1,8-dibenzoylcyklamu 3 na teplotě (měřeno v D2O při

pH = 2,4)
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Kapitola 9

Příprava komplexů a relaxační
měření

N1

N4

Cu

O

F1

F2

F3

Obrázek 9.1: Molekulová struktura komplexu [Cu{9}(H2O)2]
2+ získaná

strukturní analýzou krystalu látky [Cu{9}(H2O)2]Cl2
Komplex Cu2+ s trifluorethylovým ligandem 9 byl připraven jednoduše ve

vodném roztoku při pH 6,3 a teplotě 60 °C. Po ochlazení na laboratorní
teplotu byly získány drobné fialové krystaly. Pomalým ochlazením horkého

vodného roztoku byly získány krystaly vhodné pro rentgenostrukturní ana-

lýzu.
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Kov je v komplexu koordinován cyklamem v konformaci trans(III) (dle

nomenklatury zavedené v ref. 76) a dvěma molekulami H2O v apikálních

polohách s mírným jahnovským-tellerovským prodloužením vazebných vzdá-

leností, viz Obrázek 9.1.

Vazby: |N1Cu| = 1,995 Å; |N4Cu| = 2,144 Å; |OCu| = 2,472 Å

Úhly: |^N1CuN4| = 87◦; |^N1CuO| = 91◦; |^N4CuO| = 94◦

Příprava Ni2+ komplexu s ligandem 13 – [Ni{(TFE)2TE2P}] byla provedena
obdobným způsobem (pH 10,1; teplota 75 °C). Produkt byl izolován chro-
matografií na SiO2 a následným srážením acetonem. Pomalou difuzí acetonu

do vodného roztoku komplexu byl také získán krystal vhodný pro rentgeno-

strukturní analýzu, podle níž se jedná o trans(III) izomer76 s koordinovanými

fosfonáty v apikálních polohách, viz Obrázek 9.2.

Jednotlivé molekuly komplexu jsou mezi sebou vázány vodíkovou vazbou

mezi kyslíky O13 a O23 přes vodík označený na Obrázku 9.2 černě. Vzdále-

nost atomů kyslíku je |O13O23| = 2,466 Å a úhel vazby |^O13HO23| = 175◦.

Vazby: |N1Ni| = 2,109 Å; |N4Ni| = 2,221 Å; |N11Ni| = 2,093 Å;
|N14Ni| = 2,229 Å; |O11Ni| = 2,061 Å; |O21Ni| = 2,102 Å

Úhly: |^N1NiN4| = 85◦; |^N1NiN8| = 178◦; |^N1NiN11| = 94◦;
|^N1NiO11| = 87◦; |^N1NiO21| = 96◦; |^N4NiN8| = 94◦;
|^N4NiN11| = 179◦; |^N4NiO11| = 91◦; |^N4NiO21| = 91◦;
|^N8NiN11| = 87◦; |^N8NiO11| = 92◦; |^N8NiO21| = 86◦;
|^N11NiO11| = 89◦; |^N11NiO21| = 89◦; |^O11NiO21| = 177◦

Měření T1 relaxačního času bylo provedena u komplexu [Ni{(TFE)2TE2P}]
metodou inversion recovery. Byla zjištěna hodnota 2,4(1)ms. Takto vysoká

rychlost T1 relaxace není ve shodě s výše uvedeným modelem (kapitola 2.3.1),

jelikož vzdálenost Ni–F se dle rentgenové struktury pohybuje mezi 5,1 a

5,5 Å (podle toho o který atom F z CF3 se jedná), což by mělo vést k relaxač-

ním časům minimálně o řád delším. Zdá se tedy, že některý z relaxačních

mechanismů zanedbatelných pro kontrastní látky na bázi lanthanoidů nelze

pro komplexy Ni2+ zanedbat.
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Příprava komplexů a relaxační měření

N1

N4

Ni

P1

O11

O12

O13

F1

F2

F3

N8
N11

P2

O21

O23

O22

F6

F4

F5

Obrázek 9.2: Molekulová struktura komplexu [Ni{(TFE)2TE2P}]− získaná
z rentgenové struktury krystalu nestechiometrického solvátu

NH4[Ni{(TFE)2TE2P}] s 3–4 disorderovanými molekulami
vody
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Kapitola 10

Závěr

V rámci této diplomové práce se podařilo dosáhnout následujících cílů:

• V teoretické části byly shrnuty doposud popsané metodiky chránění
různých kombinací dusíků cyklamu.

• Byla navržena a ověřena nová metodika chránění cyklamu umožňující
přípravu 1,8-nesymetricky substituovaných derivátů cyklamu.

• Tato metodika byla v praxi ověřena syntézou látky 1, které má před-
pokládaný potenciál selektivního ligandu pro dvojmocnou měď. Tato

syntéza ale vyžaduje další optimalizaci.

• Byla vytvořena metodika zavedení trifluorethylové skupiny na dusíky
cyklamu.

• Celkem bylo identifikována a připraveno 17 nových látek. Z toho 2
komplexy přechodných kovů a 4 neizolované meziprodukty. Od šesti

připravených látek byl získán monokrystal a byla naměřena a vyhod-

nocena rentgenostrukturní data.

• Byla studována metodika NMR charakterizace makrocyklických slou-
čenin rigidizovaných přítomností amidických dusíků v cyklu.

• U komplexu [Ni{(TFE)2TE2P}] byla změřena rychlost T1 relaxace.

Rychlost této relaxace je velmi vysoká, čímž se zvyšuje potenciál vy-

užití tohoto komplexu pro 19F-MRI.
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Část III

Experimentální část
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Obecné informace

Není-li řečeno jinak, byla použitá činidla a rozpouštědla v kvalitě p.a. nebo

vyšší. Bezvodá rozpouštědla byla buďto zakoupena od certifikovaného vý-

robce, nebo přípravena z p.a. rozpouštědel standardním postupem dle litera-

tury.77 Cyklam byl zakoupen od firmy CheMatech, nebo připraven postupem

popsaným v ref. 32. 1,8-Dibenzylcyklam 2 (ve formě 2 · 4H2O · 4HCl) byl
připraven z cyklamu postupem popsaným v ref. 2; p-nitrobenzylfosfinová

kyselina (NBPin) byla připraven postupem popsaným také tam.2 Jedná se

o modifikované postupy z literatury.55 resp. 78

Tabulka 10.1

Jádro
MHz VNMRS300 INOVA 400 AVANCE-III 600
1H 299,94 399,95 600,17
13C 75,4 100,6 150,91
19F 282,19 376,28 –a

31P 121,4 161,9 –a

aKryosondu nelze naladit na jiný kanál než 1H a 13C

Paraformaldehyd byl získán ze starého vodného formaldehydu v podobě

kalu, který byl odfiltrován a usušen v exsikátoru.

Není-li řečeno jinak, byla NMR spektra měřena při laboratorní teplotě na

spektrometru VNMRS300, VarianUNITY INOVA 400 a Bruker AVANCE-III

600 vybaveném kryosondou. Rezonanční frekvence jednotlivých jader jsou

uvedeny v Tabulce 10.1. Chemické posuny δ jsou uvedeny ve škále ppm.

V případě 1H-NMR spekter jsou posuny uvedeny s přesností na dvě dese-

tinná místa a interakční konstanty (v Hz) s přesností na jedno desetinné

místo. Posuny ve spektrech ostatních jader jsou uvedeny s přesností na jedno
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(v případě velmi dobře odlišených signálů na dvě) desetinná místa a inter-

akční konstanty obvykle s přesností na jednotky Hz.

Spektra 1H- a 13C{1H}-NMR byla referencována na signál tetramethyl-
silanu, t-BuOH, popřípadě zbytkový signál lehkého rozpouštědla dle litera-

tury.79 Spektra 19F-NMR jsou referencována buď na TFA (δ = −76,6 ppm),
nebo perfluorbenzen (δ = −164,3 ppm). Spektra 31P-NMR jsou referenco-
vána na externí standard 85% H3PO4 v H2O. Je-li nějaký signál v zápisu

NMR spektra označen dvěma různými atomy oddělenými lomítkem (např.

H1/H2), nebylo možné na základě získaných NMR dat určit, kterému z těchto

dvou atomů signál náleží.

Charakterizace hmostností spektrometrií byla provedena na přístoji Bruker

ESQIRE 3000 s iontovou pastí. Jako metoda ionizace byl použit elektrosprej.

Elementární analýza uhlíku, vodíku a dusíku byla měřena automatickým

analyzátorem Perkin Elmer, kterým disponuje Ústav makromolekulární che-

mie AVČR v.v.i. Data jsou uváděna v hmotnostních procentech.

Pro tenkovrstvou chromatografii byly použity destičky Silica gel 60F254
od firmy Merck (UV-luminoforem modifikovaný silikagel pojený sádrou na

hliníkových deskách). K vyvolání bylo využito buďto zhášení fluorescence lu-

minoforu při 254 nm, 0,5% roztok ninhydrinu v EtOH, 10% roztok CuSO4
v H2O, nebo zabarvení párami I2, popřípadě vlastní barevnost některých

látek (především komplexů). Je-li uvedena teplota, při níž byla reakce prová-

děna, jedná se o teplotu olejové lázně, do které byla reakční nádoba ponořena.

Poměry jednotlivých složek mobilních fází a směsných rozpouštědel jsou

uvedeny v objemových procentech, popřípadě objemových dílech.
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Kapitola 11

Syntéza potenciálních ligandů

11.1 Příprava 1,8-dibenzoylcyklamu (3)

3

N N

N
33

22

N

77

66

55

O

O

NH N

HNN

   BzCl (2,5 ekv.)

   Et3N (3,5 ekv.)

2

3

Pd/C; H2R = Bn R = H
5

R

R

Obrázek 11.1

Výchozí 1,8-Bn2CAM (2 · 4HCl · 4H2O) 4,0 g (6,7mmol) byl extrahován
ze 100 ml 5% NaOH 3× do 100 ml CHCl3. Organická fáze byla vysušena
bezvodým síranem sodným, odpařena, rozpuštěna ve 100 ml CHCl3 a po vy-

chlazení na cca 0 °C bylo přidáno 1,6 ml (16,8mmol; 2,5 ekv.) BzCl a 3,2 ml
(23,5mmol; 3,5 ekv.) Et3N. Reakční nádoba byla vyjmuta z chladící lázně a

směs byla ponechána k doreagování přes noc. Směs byla extrahována vždy

100 ml 5% NaOH (3×), vodou (1×), 5% kyselinou citronovou (3×) a nakonec
2× vodou. Organická fáze byla odpařena do sucha. Produktu 5 byl izolován
ve formě viskozního oleje.

MS: 589 [M + H]+

TLC: MF = EtOH/NH3(aq) = 50/1; Rf = 0,7
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Veškerý izolovaný materiál byl rozpuštěn ve 100 ml EtOH/AcOH/H2O =

5/1/4. Poté bylo přidáno půl lžičky (cca 200mg) 10% Pd/C, reakční baňka

byla evakuována, naplněna Ar, znovu evakuována, připojena na balonek s H2
a ponechána k reagování za intenzivního míchání při teplotě 50 °C. Po dvou
dnech byl vyměněn vodík v balonku a byla přidána další dávka (také cca

200mg) Pd/C. Po dalších 12 h byl katalyzátor odfiltrován na papírovém fil-

tru a matečný louh byl odpařen na RVO. Odparek byl rozpuštěn v malém

množství 15% HCl, znovu odpařen, rozpuštěn v minimálním množství vody

na za stálého míchání nakapán do směsi THF/EtOH(abs.) = 3/2. Sraženina

byla odfiltrována na fritě S3, promyta THF a dosušena ve vakuu. Výtěžek

činil 2,8 g ve formě přibližně 3 · 2,5HCl · 0,5H2O (tzn. cca 82 % vzhledem
k hydrochloridu výchozí látky 2).

Elementární analýza: C: 56,49 %; H: 6,38 %; N: 10,87 %

(teoreticky Bz2CAM · 2,5 HCl · 0,5H2O = C24H35,5Cl2,5N4O2,5 odpovídá
C: 55,67 %; H: 7,03 %; N: 11,01 %)

MS: 409 [M + H]+

TLC: MF = 1/50 = NH3(aq)/EtOH; Rf = 0,3
1H-NMR (300MHz) [D2O; 80

◦C; pH = 2,4]: 2,12 (bs; 4H; H6); 3,21 (bs;

4H; H7/H5); 3,43 (bs; 4H; H2/H3); 3,60 (bs; 4H; H5/H7); 3,89 (bs; 4H; H3/H2);

7,56 (bs; 10H; fenyl)

11.2 Příprava 1,8-dibenzoyl-4-trifluoracetyl-

cyklamu (4)

Dibenzoylcyklam 3 · 2,5HCl · 0,5H2O (5,0 g; 9,8mmol) byl extrahován mezi
150 ml 5% NaOH a 150 ml CHCl3 (3×), organické fáze byly spojeny, vysušeny
bezvodým Na2SO4, odpařeny a ještě jednou odpařeny s bezvodým MeOH.

Poté byl odparek rozpuštěn ve 200 ml bezvodého MeOH a pomalu bylo přes

septum přidáno 12,6 ml ethyl trifluoracetátu (98mmol; 10 ekv.) a 4,0 ml Et3N

(29mmol; 3 ekv.). Reakce probíhala 2 dny při 55 °C. Následně byla reakční
směs odpařena na RVO, 2× odpařena s MeOH a přečištěna na sloupci SiO2
(500 g) s MeOH jako MF. Produkt je dobré hned použít v další reakci, neboť

se v řádu dnů začíná rozkládat zpět na výchozí látku. Pro účely dlouhodobého
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Syntéza potenciálních ligandů

skladování je vhodné produkt pečlivě dosušit odpařením s bezvodým EtOH

a uchovávat v lednici (minimálně několik měsíců nebyla dle TLC pozorována

žádná degradace). Dle elementární analýzy, 19F-NMR a 1H-NMR obsahuje

produkt cca 35 % trifluoroctové kyseliny a zbytky EtOH. Výtěžek 7,6 g

(>95 %) ve formě tuhého oleje.

55

N N
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O
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Et3N

Obrázek 11.2

Spektrum 1H-NMR a 13C{1H}-NMR je vzhledem k porušené symetrii mole-
kuly a přítomnosti tří amidických vazeb značně nepřehledné, a ani při zvýšení

teplotě (80 °C) nelze jednotlivé signály jednoznačně přiřadit. Lze ale identifi-
kovat typické signály příslušející zbytkového ethanolu. Ve spektru 19F-NMR

poskytuje surová látka 4 při 85 °C v d6-DMSO dva signály, z nichž jeden
je velmi úzký singlet TFA (δ = −75,7 ppm) a pak široký singlet produktu
(δ = −70,3 ppm), který se při laboratorní teplotě štěpí na 4 široké singlety
δ = (−70,2 ppm;−70,5 ppm;−70,7 ppm;−71,2 ppm).
Elementární analýza: C: 46,85 %; H: 4,23 %; N: 6,94 %

(teoreticky 4 · 2,5TFA = C31H33,5F10,5N4O8 odpovídá C: 47,15 %; H: 4,28 %;
N: 7,10 %)

MS: 505 [M + H]+; 527 [M + Na]+; 543 [M + K]+; −539 [M + Cl]−

TLC: MF = MeOH; Rf = 0,7
19F-NMR (282MHz) [d6-DMSO; 25 ◦C]: −70,2 (bs); −70,5 (bs);
−70,7 (bs); −71,2 (bs); −75,7 (s, TFA)
19F-NMR (282MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: −70,4 (bs); −75,7 (s, TFA)
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11.3 Syntéza 1,8-dibenzoyl-4-(diethoxy-

fosfonomethyl)cyklamu (6)
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Obrázek 11.3

Ke 2,3 g (3,2mmol) 4 (solvát s 35 % TFA) bylo přidáno 38 ml (EtO)3P

(>50 ekv.) a 200 mg paraformaldehydu (6,4mmol; 2 ekv.) a směs byla

míchána 1 den při 70 °C. Poté bylo přidáno dalších 200 mg (6,4mmol;
2 ekv.) paraformaldehydu a směs byla míchána při stejné teplotě do úplného

odreagování výchozí látky (dle TLC), většinou další cca 3 dny. Poté byla

směs odpařena. Meziprodukt 14 (1,8-dibenzoyl-4-(diethoxyfosfono-methyl)-

11-trifluoracetylcyklam) nebyl izolován, byl pouze potvrzen TLC a MS a

ihned byl proveden další krok.

MS: 676 [M + Na]+

TLC: MF = EtOH; Rf = 0,6

V dalším kroku bylo 80 % surového produktu 14 z předchozí reakce hydroly-

zováno cca 100 ml směsi EtOH/NH3(aq) = 1/1 za míchání při lab. teplotě po

dobu cca 12 h. Reakční směs byla poté odpařena na RVO, nanesena na cca

60 ml silného kationtového iontoměniče v H+-cyklu v azeotropickém EtOH.

Kolona byla poté propláchnuta 250 ml EtOH a směs obohacená o produkt

byla vypláchnuta směsí EtOH/NH3(aq) = 5/1 (vyplachování bylo prováděno

dokud frakce po odpaření obsahovaly vážitelné množství látky, celkem cca

250 ml). Produkt byl dočištěn na koloně SiO2 s MeOH jako mobilní fází.

Celkem bylo izolováno 970 mg produktu.

Látka se při 25 °C v d6-DMSO vyskytuje ve více konformačních izome-
rech, které jsou při zvýšené teplotě (80 °C) v rychlé výměně, což je patrné
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Syntéza potenciálních ligandů

z 1H- a 31P-NMR spekter. Charakteristické dva pásy (při 80 °C) vodíků H6

(δ = 1,65 ppm), respektive H13 (δ = 1,87 ppm) se při teplotě 25 °C změní
na 4 píky s posuny δ = (1,54; 1,70; 1,78; 1,95) ppm. Obdobně v 31P-NMR

spektru je při 80 °C jediný pík (δ = 25,5 ppm), který je při 25 °C změní na
dva.

MS: 559 [M + H]+

TLC: MF = MeOH; Rf = 0,6
1H-NMR (400MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: 1,21 (t; 6H; CH3;

3JHH =

7,1Hz); 1,65 (bs; 2H; H6/H13; J = 7,9Hz); 1,87 (bs; 2H; H13/H6); 2,50–

2,52 (překryt DMSO – identifikován pomocí 1H-COSY; H12/H14/H5/H7);

2,57 (bs; 2H; H12/H14/H5/H7); 2,71 (bs; 2H; H2/H3/H9/H10); 2,75–2,85 (bm;

4H; H18 a H2/H3/H9/H10); 4,35–3,55 (bm; 8H; H18 a 2×H12/H14/H5/H7 a
2×H2/H3/H9/H10); 3,97 (p; 4H; H16; J = 7,5Hz); 7,25–7,52 (m; 10H; arom.)
31P-NMR (162MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: 25,5 (s)

11.4 1-(fosfonomethyl)-8-(P -(p-amino-

benzyl)fosfinomethyl)cyklam (1)
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Obrázek 11.4

Přibližně 350mg (0,6mmol) surového produktu 6 bylo rozpuštěno v 10ml

99% kyseliny octové a bylo přidáno 380mg (1,9mmol) NBPin a poté 30mg
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(1,0mmol) paraformaldehydu. Reakční směs byla za míchání zahřívána při

70 °C 3 dny, během niž bylo ve dvou dávkách přidáno dalších 90mg (3,0mmol)
paraformaldehydu. Průběh reakce byl sledován 31P-NMR (ubývání charak-

teristického dubletu NBPin). Poté byla reakční směs odpařena na RVO, dva-

krát odpařena s H2O, rozpuštěna ve směsi EtOH/H2O = 1/1 a nanesena

na silný kationtový iontoměnič (cca 50ml) v H+-cyklu v EtOH/H2O = 1/1.

Kolona byla vyplachována touto směsí až do okamžiku, kdy odparek jednot-

livých frakcí neobsahoval žádné látky (cca 200ml).

Následně byl surový produkt vyplachován směsí EtOH/H2O/NH3 = 1/1/1,

také do té doby, než odparek jednotlivých frakcí neobsahoval žádný produkt.

Veškerá takto získaná látka bylo rozpuštěna v 70ml směsi EtOH/H2O/AcOH

= 5/4/1, bylo přidáno 30mg 10% Pd/C a byla provedena redukce vodíkem

(v balonku) při teplotě 50 °C cca 10 h. Výsledek této reakce byl sledován
pomocí MS.

Po odfiltrování katalyzátoru byla reakční směs odpařena, rozpuštěna v 15%

HCl (50ml) a zahřívána k varu pod zpětným chladičem 12 h. Reakční směs

byl odpařena, z koncentrovaného vodného roztoku vysrážena 99% EtOH a

dočištěna pomocí chromatografie na silném kationovém iontoměniči v NH+4
cyklu jako stacionární fází a gradientem NH3 v H2O (0,03–0,15 % vol.) jako

mobilní fází. V čisté formě bylo získáno pouze velmi malé množství produktu

(cca 4mg).

Vzorek látky se při pH 8,5 v D2O vyskytuje pravděpodobně ve formě

zwittriontu v relativně stabilní konformaci a jeho 1H-NMR je značně ne-

přehledné z důvodu rozšíření signálů a jejich překrytí. Zhruba ale lze určit

polohu vodíkových signálů z 2D-NMR korelací. Multidimenzionálními tech-

nikami lze také od sebe odlišit některé protony v CH2 skupinách cyklu. V 1D
1H-NMR spektru lze tento jev pozorovat pouze u vodíků H6, nelze ale bohu-

žel přiřadit, který z nich je axiální a který ekvatoriální, proto jsou ve spektru

označeny zcela obecně „aÿ a „bÿ.

MS: +479 [M + H]+; −477 [M − H]−
31P{1H}-NMR (121MHz) [D2O; pH = 8,5; 25 ◦C]:

21,2 (s;1P;CH2PO(OH)2); 37,1 (s;1P;CH2PO(OH)CH2)
31P-NMR (121MHz) [D2O; pH = 8,5; 25

◦C]: 21,2 (s; 1P; CH2PO(OH)2;
2JHP = 10,7Hz); 37,1 (s; 1P; CH2PO(OH)CH2;

2JHP = 16,1Hz)
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Syntéza potenciálních ligandů

1H-NMR (600MHz) [D2O; pH = 8,5; 25
◦C]: 1,62–1,81 (bm; 3H; H13;

H6a ); 1,93–2,02 (bm; 1H; H6b); 1,26–3,16 (bm; 22H; ostatní CH2); 6,84 (d;

HA3; 3JHH = 8,3Hz); 7,16 (dd; HA2; 3JHH = 8,4Hz; J = 2,3Hz)
13C{1H}-NMR (151MHz) [D2O; pH = 8,5; 25 ◦C]: 23,8 (s; C13);

24,2 (s; C6); 37,6 (d; C16; 1JPC = 84Hz); 45,9 (s; C3); 46,3 (s; C10); 48,1 (s;

C12); 48,9 (s; C5); 51,6 (d; C15; 1JPC = 108Hz); 53,2 (d; C17; 1JPC = 153Hz);

54,4 (bm; C2,C9); 58,2 (s; C14); 59,3 (s; C7); 117,5 (s; CA1); 126,1 (s; CA2);

131,3 (s; CA4); 145,2 (s; CA3)

11.5 1,8-dibenzyl-4,11-bis(trifluoracetyl)-

cyklam (7)
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Obrázek 11.5

Dibenzylcyklam (1 g; 1,6mmol) (2 · 4H2O · 4HCl) byl extrahován 3× mezi
75ml 5% NaOH a 75ml CHCl3, organické fáze byly spojeny, vysušeny Na2SO4
a odpařeny. Odparek byl rozpuštěn v 50ml bezvodého CHCl3, a pomalu

bylo přidáno 930 µl (6,4mmol; 4 ekv.) trifluoracetanhydridu (TFAA) a 1,1ml
(8,0mmol; 5 ekv.) Et3N. Reakce probíhala při laboratorní teplotě 3 h. Poté

byla reakční směs odpařena na RVO a produkt izolován rekrystalizací ochla-

zením z vroucího azeotropického EtOH. Bylo izolováno 750mg produktu ve

formě bílého prášku, což odpovídá výtěžku 78 %.

Kompletní přiřazení NMR signálů je komplikované, jelikož se látka vysky-

tuje v řadě izomerů, viz diskuze v kapitola 8. Spektrum 1H-NMR má navíc

značně široké signály, které se navzájem překrývají, a často není možné jed-

noznačně identifikovat, z jakých signálů se daný multiplet skládá. Například
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tři triplety s posuny 2,40, 2,44 a 2,47 náleží podle korelačních 2D spekter

vodíkům H7 a H7’, avšak namísto očekávaných 4 signálů 3 možných izomerů,

dochází k překryvu a lze pozorovat pouze 3×t, ale s celkovou integrální inten-
zitou odpovídající 4 vodíkům.i)

Elementární analýza: C: 58,32 %; H: 6,17 %;N: 9,55 %

(teoreticky 7 = C28H34F6N4O2 odpovídá C: 58,73 %; H: 5,99 %; N: 9,78 %)

MS: +573 [M + H]+

TLC: MF = NH3(aq.)/EtOH = 1/50; Rf = 0,7
19F-NMR (282MHz) [d6-DMSO; 25 ◦C]: −70,37; −70,45; −70,48;
−70,51
19F-NMR (282MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: −70,31
1H-NMR (600MHz) [d6-DMSO; 25 ◦C]: 1,70–1,81 a 1,81–1,92 (2×bm;
4H; H6 a H6

′
); 2,40, 2,44 a 2,47 (3×t; 4H; H7 a H7′ ;3JHH = 6,0Hz, 3JHH =

6,4Hz a 3JHH = 6,4Hz); 2,59 a 2,65 (2×t; 4H; H2 a H2
′
) 3,46–3,60 (bm; 12H;

H3, H3
′
, H5, H5

′
, H8, H8

′
6,96–7,72 (bm; fenyl)

13C{1H}-NMR (151MHz) [d6-DMSO; 25 ◦C]: 23,8, 23,9, 25,8, 26,0

(4×s; C6, C6′); 45,8, 45,9, 46,2-bs, 46,3, 46,4, 46,9, 47,0 (6×s, bs; C3, C3′ a C5,
C5

′
); 50,7, 51,0, 51,2-bs, 51,47, 51,52, 51,7, 52,6 (6×s, bs; C2, C2′ a C7, C7′);

59,1, 59,2, 59,5, 59,6 (4×s; C8, C8′); 116,3 (q; CF3; 1JFC = 288Hz); 127,0,
127,1, 128,1, 128,6, 128,8, 129,0 (6×s, fenyl); 138,6-bs, 138,9, 139,0 (bs, 4×s;
fenyl kvarterní uhlík); 155,4 (q; CO či CO’; 2JFC = 35Hz); 155,5 (q; CO či

CO’; 2JFC = 35Hz); 155,6 (q; CO či CO’; 2JFC = 35Hz)

11.6 1,8-bis(trifluorethyl)cyklam (9)

Ve trojhrdlé baňce opatřené chladičem, přikapávačkou a argonovou atmosfé-

rouii) bylo v 50ml bezvodého diglymu suspendováno 4,6 g (122mmol; 10 ekv.)

NaBH4 a pomalu bylo přikapáno 7,0 g (12,2mmol) amidu 7 suspendova-

ných ve 100ml bezvodého diglymu. Následně bylo pomalu přikapáno 14ml

(122mmol; 10 ekv.) BF3 · Et2O ve 100ml bezvodého diglymu, přičemž se
i)Čárkou(’) jsou označeny atomy v polohách původně symetrických k neočárkovaným,

u nichž je ale tato symetrie v případě izomeru (4Z, 11E) porušena.
ii)Plyn vycházející bublačkou z aparatury byl veden do promývačky se směsí 5% NaOH

a 10% H2O2 na oxidaci unikajícího diboranu. Pozor, tato promývačka se může začít silně

zahřívat probíhající reakcí, proto je vhodné ji chladit vodou.
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Obrázek 11.6

z reakční směsi začal uvolňovat plynný diboran. Baňka byla ponořena do

olejové lázně zahřáté na 120 °C a zahřívána přes noc – průběh sledován
19F-NMR a MS. Poté byla směs ochlazena na lab. teplotu a bylo pomalu

přidáno 10ml směsi HCl(35 %)/H2O = 1/1. Po úniku všech plynů (pozor,

může probíhat i velmi prudce!) bylo rozpouštědlo oddestilováno za sníženého

tlaku (olejová vývěva, cca 60 °C v lázni). Odparek byl extrahován 3× mezi
100ml 5 % NaOH a 100ml CHCl3. Organické fáze byly odpařeny a produkt

dočištěn krystalizací z horkého CHCl3. Bylo izolováno 5,1 g (76 %) produktu

ve formě jemných bílých krystalků látky 8 jako volného aminu.

Elementární analýza: C: 61,15 %; H: 7,15 %; N: 9,98 %

(teoreticky 8 = C28H38F6N4 odpovídá C: 61,75 %; H: 7,03 %; N: 10,29 %)

MS: +545 [M + H]+

TLC: MF = MeOH; Rf = 0,8
19F-NMR (282MHz) [CDCl3; 25

◦C]:−72,6 (bs)
1H-NMR (400MHz) [CDCl3; 25

◦C]: 1,67 (p; 4H; H6; 3JHH = 6,8Hz);

2,51 (t; 4H; H7; 3JHH = 7,0Hz); 2,57 (t; 4H; H2; 3JHH = 6,2Hz); 2,68 (t;

4H; H5; 3JHH = 6,9Hz); 2,77 (t; 4H; H3; 3JHH = 6,0Hz); 2,92 (q; 4H; H9;
3JFH = 9,6Hz); 3,52 (t; 4H; H8; 3JHH = 7,0Hz); 7,17–7,41 (bm; 10H; fenyl)
13C{1H}-NMR (101MHz) [CDCl3; 25 ◦C]: 24,9 (s; C6); 51,2 (bs; C7

a C2); 52,2 (s; C3); 52,5 (s; C5); 55,3 (q; C9; 2JFC = 30Hz); 59,5 (s; C8);

126,1 (q; CF3;
1JFC = 282Hz); 127,1 (s; arom); 128,3 (s; arom); 129,2 (s;

arom); 140,0 (s; arom)

Produkt z předchozí reakce (4 g; 5,5mmol) byl rozpuštěn ve směsi o složení

AcOH/EtOH/H2O =1/5/4, bylo přidáno cca 200mg 10% Pd/C a baňka

byla evakuována, naplněna Ar, znovu evakuována a připojena na balonek
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s vodíkem. Hydrogenolýza probíhala při 40 °C za intenzivního míchání cca
25 h (sledována TLC). Poté byl katalyzátor odfiltrován na papírovém fil-

tru, reakční směs odpařena, jednou odpařena s konc. HCl a triturována 99%

EtOH.iii) Bylo izolováno 2,42 g produktu 9 · 3HCl ve formě bílého prášku,
což odpovídá výtěžku 70 %.

Elementární analýza: C: 35,29 %; H: 5,69 %; N: 11,62 %

(teoreticky 9 = C14H29Cl3F6N4 odpovídá C: 35,49 %; H: 6,17 %; N: 11,83 %)

MS: +365 [M + H]+

TLC: MF =NH3(aq)/EtOH = 1/50; Rf = 0,1
19F-NMR (282MHz) [D2O; 25

◦C; pH = 2,7]: −64,9 (t,3JHF = 9,4Hz)
1H-NMR (600MHz) [D2O; 25

◦C; pH =2,7]: 1,89–2,05 (bm; 4H; H6);

2,92 (bm; 4H; H7); 3,08 (bm; 4H; H2); 3,35 (bs; 4H; H3); 3,38 (q – krajní

linie jsou překryty sousedními signály; 4H; H9; 3JFH = 9,8Hz); 3,41 (t; 4H;

H5; 3JHH = 6,4Hz)
13C{1H}-NMR (151MHz) [D2O; 25 ◦C; pH = 2,7]: 23,7 (s; C6); 45,7 (s;

C3); 47,7 (s; C5); 52,5 (s; C2); 53,5 (s; C7); 53,9 (q; C9; 2JFC = 30Hz);

126,5 (q; CF3;
2JFC = 281Hz)

11.7 1,4,8,11-tetrakis(trifluoracetyl)cyklam

(10)

NH HN

HNNH

N N

N

22

N

66

55

O

F3C CF3

O

CF3

O

F3C

O

F3C O

O

CF3

O

Et3N 6 ekv.

5 ekv.

10

Obrázek 11.7

Cyklam (1,0 g; 5,0mmol) byl rozpuštěn v 100ml bezvodého CHCl3 a za

chlazení vodou bylo přidáno 3,5ml (25mmol; 5 ekv.) trifluoracetanhydridu

(TFAA) a 4,1ml (30mmol; 6 ekv.) Et3N a reakce byla ponechána k doreago-

vání přes noc. Poté byla směs extrahována 2× nasycenou solankou a 1×
H2O. Ve vodní fázi se utvořila sraženina surového produktu. Ta byla spojena

iii)Pro tento účel se dobře osvědčila ultrazvuková lázeň.
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Syntéza potenciálních ligandů

s odparkem z organické fáze a celá směs byla rekrystalizována z horkého

MeOH. Tímto způsobem byl také získán krystal vhodný pro rentgenostruk-

turní analýzu. Výtěžek 1,86 g bílého prášku odpovídá 64 %.

Poté, co bylo zjištěno, že ve spektru 19F-NMR čisté látky je při 25 °C
v d6-DMSO celkem 12 signálůiv), bylo rozhodnuto ověřit čistotu pouze po-

mocí 1H-NMR a 19F-NMR při 80 °C. V 13C{1H}-NMR spektru při 80 °C byl
v oblasti CH2 uhlíků nalezen pouze jediný, velmi široký signál.

Elementární analýza: C: 36,99 %; H: 3,40 %;N: 9,40 %

(teoreticky 10 = C18H20F12N4O4 odpovídá C: 37,00 %;H: 3,45 %; N: 9,59 %)

MS: +607 [M + Na]+; +623 [M + K]+; −697 [M + TFA]−

TLC: MF =NH3/EtOH = 1/50; Rf = 0,7
19F-NMR (282MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: −73,2 (bs)
1H-NMR (300MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: 2,02 (bs; 4H; H6); 3,55 (bs; 4H;

H2/H5); 3,72 (bs; 4H; H5/H2)
13C{1H}-NMR (101MHz) [d6-DMSO; 80 ◦C]: 46,4 (bs; C2, C5 a C6);

116,7 (q; CF3;
1JFC = 288Hz); 156,7 (q; CO; 2JFC = 37Hz)

11.8 1,4,8,11-tetrakis(trifluorethyl)cyklam

(11)

N N

NN

O

F3C CF3

O

CF3

O

F3C

O

NaBH4 (20 ekv.)

BF3 ⋅ Et2O (20 ekv.)

N N

N

22

N

66

55
88

F3C CF3

CF3F3C

10 11

Obrázek 11.8

Amid 10 (1,86 g; 3,2mmol) byl suspendován ve 30ml bezvodého diglymu.

Do trojhrdlé 250ml baňky opatřené bublačkouv), míchadlem, chladičem a

přívodem Ar bylo naváženo 2,42g (64mmol; 20 ekv.) NaBH4. Baňka byla

iv)Teoreticky je jich možných až 16 pro celkem 7 možných izomerů.
v)Plyn z bublačky byl stejně jako v případě přípravy látky 8 veden do promývačky s 5%

NaOH a 10% H2O2 – je vhodné tuto promývačku chladit.
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sekurována opakovaným evakuováním a naplněním Ar a poté bylo přidáno

20ml bezvodého diglymu. Do vzniklé suspenze byla přikapána suspenze vý-

chozího amidu 10 a poté pomalým přikapáváním (cca 1 kapka za sekundu)

přidán roztok 7,2ml (64mmol; 20 ekv.) BF3 · Et2O v 5ml bezvodého digly-
mu. Po přidání veškerého roztoku byla přikapávačka nahrazena zátkou a

reakční směs zahřívána v lázni na 130 °C cca 24 h. Poté byla baňka vyjmuta
z lázně a po ochlazení na lab. teplotu bylo pomalu přidáno 5ml H2O, načež

byla rozpouštědla oddestilována za sníženého tlaku (olejová vývěva). Vzniklý

krystalický produkt byl přečištěn krystalizací z horkého MeOH, čímž bylo zís-

káno 1,23 g bezbarvé krystalické látky, což odpovídá výtěžku 73 %.

MS: +552 [M + Na]+

19F-NMR (282MHz) [CDCl3; 25
◦C]: −72,5 (s)

1H-NMR (300MHz) [CDCl3; 25
◦C]: 1,63 (p; 4H; H6; 3JHH = 6,4Hz);

2,74 (t; 8H; H5; 3JHH = 7,1Hz); 2,78 (s; 8H; H2); 3,08 (q; 8H; H8; 3JFH =

9,6Hz)
13C{1H}-NMR (151MHz) [CDCl3; 25 ◦C]: 25,5 (s; C6); 52,2 (s; C5);

52,7 (s; C2); 55,1 (q; C8; 2JFC = 29Hz); 125,9 (q; CF3;
1JFC = 281Hz)

11.9 1,8-bis(trifluorethyl)-4,11-(phosphono-

methyl)cyklam (13)

N HN

NNH

F3C
P(OEt)3;

(CH2O)n

N N

N
33

22

N

77

66

55
99

CF3

F3C

88

P
EtO

O

OEt

P
O

OEt

O

N N

N
33

22

N

77

66

55
99

CF3

F3C

88

P
HO

O

OH

P
OH

O

OH
1) TMSBr; 
     MeCN

2) H2O

9 12 13CF3

1010 CH3

Obrázek 11.9

Trifluorethyl derivát cyklamu 9 · 3HCl (0,5 g; 8,5mmol) byl extrahován 3×
mezi 50ml 5% NaOH a stejný objem CHCl3. Organické fáze byly spojeny,

vysušeny Na2SO4 a odpařeny. K odparku bylo přidáno 10ml (430mmol;

50 ekv.) P(OEt)3 a 140mg (34mmol; 4 ekv.) paraformaldehydu. Za stá-

lého míchání byla směs přibližně 12 h zahřívána na 70 °C. Průběh reakce byl

73



Syntéza potenciálních ligandů

sledován pomocí TLC. Poté byl triethylfosfit oddestilován za vakua (olejová

vývěva, teplota lázně cca 60 °C). Odparek byl rozpuštěn v EtOH a nanesen
na cca 50ml silného kationtového iontoměniče. Poté byla kolona promyta cca

500 ml EtOH a následně byl produkt vymyt 250 ml směsi EtOH/NH3 = 5/1.

Surový produkt v této formě byl přečištěn pomocí chromatografie na SiO2
(70 g) s MeOH jako mobilní fází.

MS: +665 [M + H]+; +688 [M + Na]+; +703 [M + K]+; −635 [M − H]−

TLC: MF = MeOH; Rf = 0,8
19F-NMR (282MHz) [d4-MeOH; 25 ◦C]: −71,0 (t,3JHF = 9,9Hz)
31P{1H}-NMR (121MHz) [d4-MeOH; 25 ◦C]: 27,2 (s)
31P-NMR (121MHz) [d4-MeOH; 25 ◦C]: 27,2 (p; 2JHP = 8,1Hz)
1H-NMR (300MHz) [d4-MeOH; 25 ◦C]: 1,29 (t; 12H; CH3;

3JHH =

7,1Hz); 1,62 (p; 4H; H6; 3JHH = 6,7Hz); 2,72 (bm; 14H; H2,H3,H5,H7);

2,91 (d; 4H; H8; 2JPH = 9,8Hz); 3,14 (q; 4H; H9; 3JFH = 9,9Hz); 4,09 (p;

8H; H10; J = 9,9Hz)
13C{1H}-NMR (101MHz) [d4-MeOH; 25 ◦C]: 16,9 (d; CH3;

4JPC =

5,8Hz); 26,0 (s; C6); 60,0 (d; C8; 1JPC = 159Hz); 53,2 (s; C2); 53,6 (s;

C7); 53,8 (d; C5; 2JPC = 7Hz); 53,9 (d; C3; 2JPC = 8Hz); 56,2 (q; C9;
2JFC = 30Hz); 63,5 (d; C10; 2JPC = 7Hz); 127,8 (q; CF3;

1JFC = 281Hz)

Veškerý produkt z předchozí reakce byl rozpuštěn v bezvodém MeCN, roztok

byl odpařen na RVO a znovu rozpuštěn ve 20ml bezvodého MeCN. Poté bylo

přidáno 1,6ml (170mmol; 20 ekv.) trimethylsilylbromidu (TMSBr), baňka

byla obalena alobalem a míchána při laboratorní teplotě přes noc. Následně

byla reakční směs odpařena, rozpuštěna v malém množství MeCN a naka-

pána do 250ml baňky s 25ml vody. Roztok byl odpařen na RVO (velmi

intenzivně pění, proto tak velká baňka). Odparek byl rozpuštěn v minimál-

ním množství MeOH a vysrážen pomalým přidáním Et2O. Vzniklá sraženina

byla odcentrifugována, matečné louhy odlity a poté byla ještě 2× promyta
Et2O. Bylo izolováno 330mg produktu 13 · 1,5HBr ve formě bílého prášku,
což odpovídá výtěžku 46 % vzhledem k 9 · 3HCl.
Elementární analýza: C: 29,30 %; H: 5,32 %;N: 7,94 %

(teoreticky 13 · 1,5HBr = C16H33,5Br1,5F6N4O6P2 odpovídá C: 28,52 %;H:
5,01 %; N: 8,32 %)

MS: −552 [M − H]−; +553 [M + H]+; +576 [M + Na]+; +592 [M + K]+

74



19F-NMR (376MHz) [D2O; 25
◦C; pH = 5,9]: −68,9 (bt,3JHF = 9,3Hz)

31P{1H}-NMR (162MHz) [D2O; 25 ◦C; pH = 5,9]: 6,2 (bs)
31P-NMR (162MHz) [D2O; 25

◦C; pH = 5,9]: 6,2 (bs)
1H-NMR (600MHz) [D2O; 25

◦C; pH = 5,9]: 2,00 (bs; 4H; H6); 2,86 (bs;

4H; H5); 3,12 (s; 4H; H3); 3,17 (d; 4H; H8; 3JPH = 11,3Hz); 3,32 (q; 4H; H9;
3JFH = 9,4Hz); 3,66 (bs; 8H; H2 a H7)
13C{1H}-NMR (151MHz) [D2O; 25 ◦C; pH = 5,9]: 23,3 (s; C6); 50,5 (s;

C3); 53,0 (d; C8; 1JPC = 127Hz); 53,5 (s; C5); 53,9 (s; C2); 54,2 (q; C9;
1JFC = 31Hz); 55,3 (s; C7); 126,6 (q; CF3;

1JFC = 282Hz)
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Kapitola 12

Příprava komplexů a relaxační
měření

12.1 Komplexace Cu2+ s 9

Do vialky bylo naváženo 50mg (0,11mmol) 1,8-bis(trifluorethyl)cyklamu ve

formě 9 · 3HCl), bylo přidáno 15mg CuCl2 · 2H2O (0,9mmol; 0,8 ekv.) a
1 ml H2O; pH roztoku bylo upraveno na 6,3 (5% roztokem NaOH). Směs

byla za stálého míchání zahřívána na 60 °C po dobu 48 h. Ochlazením vznik-
lého roztoku na laboratorní teplotu se začala vylučovat sraženina výsledného

komplexu. Pomalým ochlazením tohoto roztoku byl získán krystal vhodný

pro rentgenostrukturní analýzu.

12.2 Komplexace Ni2+ s 13

Produkt 13 · 1,5HBr (TFE)2TE2P · 1,5HBr) (50mg; 0,74mmol) byl smíchán
s 21mg (0,89mmol; 1,2 ekv.) NiCl · 6H2O a bylo přidáno 2ml H2O, pH bylo
upraveno na 10,1 a směs byla za stálého míchání zahřívána na 75 °C v olejo-
vé lázni 5 h. Poté byla voda odpařena, odparek rozpuštěn v minimálním

množství vody a nanesen na sloupec SiO2 (50 g) na němž byla provedena

chromatografie s mobilní fází EtOH/NH3 = 5/1 (Rf = 0,5). Frakce obsahující

komplex byly odpařeny a rozpuštěny v minimálním množství vody s malým

přídavkem NH3; produkt byl vysrážen acetonem a izolován centrifugací. Bylo
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získáno 38mg lehce modrého prášku NH4[Ni{(TFE)2TE2P}] · 3,5H2O, což
odpovídá výtěžku 75 %.

MS: +610 [21+Ni2+−H+]+; −608 [21+Ni2+−3H+]−

12.3 Relaxační měření

[Ni{(TFE)2TE2P}] (20mg) byl suspendován v 1ml H2O, bylo přidáno 10 µl
vodného NH3, a poté, co se rozpustil veškerý komplex, bylo 0,5ml tohoto

roztoku vneseno do NMR kyvety opatřené insertem obsahujícím D2O s 0,1m

t-BuOH, 0,1m H3PO4 a 0,1m TFA jako standardy. S tímto vzorkem bylo

proveden měření T1 relaxačního času metodou inversion recovery na 300MHz

spektrometru. Chemický posun komplexu je δ = −20,9 ppm. Délka 90° pulzu
byla nastavena na 13ms, offset pulzu na pík komplexu. Relaxační čas T1 byl

určen na (2,4± 0,1)ms.
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Přílohy
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A Rentgenostrukturní data

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané experimentální parametry

získané při rentgenostrukturních analýzách produktů.

Tabulka 1: Krystalografické parametry krystalů volných ligandů

látka 7 8 10 11

vzorec C28H34N4O2F6 C28H38N4F6 C22H32N4O6F12S2 C18H28N4F12
Mr 520,59 544,62 740,62 528,42

a/Å 8,9905(4) 5,86300(10) 8,7479(4) 5,5561(2)

b/Å 11,8310(5) Å 15,9929(4) 9,2333(4) 10,4301(4)

c/Å 13,3786(5) Å 15,1270(3) 11,0781(5) 11,1900(5)

α/° 90 90 98,267(2) 66,359(2)

β/° 104,29(2) 98,6130(10) 104,130(2) 84,523(2)

γ/° 90 90 112,194(2) 74,806(2)

U/Å3 1378,9(10) 1471,3(5) 775,19(6) 573,25(4)

Z 2 2 1 1

soustava jednoklonná jednoklonná trojklonná trojklonná

symetrie P21/c P21/c P−1 P−1
R1 0,0375 0,0380 0,0326 0,0399

wR2 0,0991 0,1032 0,0756 0,1083

Tabulka 2: Krystalografické parametry krystalů komplexů

látka [Cu{9}(H2O)2] [Ni{(TFE)2TE2P}]

vzorec C14H30N4Cl2CuF6O2 C16H39,8N5F6P2Ni1O9,4
Mr 534,86 687,38

a//Å 9,5362(8) 9,4281(4)

b//Å 9,1089(8) 16,7420(7)

c/Å 12,0586(10) 17,0428(6)

α/° 90 90

β/° 101,500(3) 90,3100(10)

γ/° 90 90

U/Å3 1026,43(15) 2690,09(19)

Z 2 4

soustava jednoklonná jednoklonná

symetrie P21/c P21/c

R1 0,0219 0,0327

wR2 0,0535 0,0905

Kde a, b, c, α, β, γ jsou mřížkové paramatry, U je objem elementární

buňky, Z je počet vzorcových jednotek v buňce. Hodnoty R faktoru R1 jsou

uvedeny pro intenzivní reflexe a wR2 jsou uvedeny pro všechny reflexe.
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B Celkový syntetický přehled
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Seznam zkratek

Boc terc-butyloxykarbonyl

CAM cyklam

CB Cross-Bridged (cyklus)

COSY COrelation SpectroscopY – homonukleární 2D-NMR technika

DD Dipol-Dipolová interakce

diglym 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan

DMF N,N-dimethylformamid

DMSO dimethylsulfoxid

DTPA diethylentriamin pentaoctová kyselina

EDTA ethylendiamin tetraoctová kyselina

EPR Enhanced Permeability and Retention efect

EtOTFA ethyltrifluoracetát

LAH lithiumaluminiumhydrid

MeOTFA methyltrifluoracetát

MF Mobilní Fáze

MRI Magnetic Resonance Imaging

NBPin p-nitrobenzylfosfinová kyselina
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NOESY Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY – NMR technika využíva-

jící přenosu polarizace Overhauserovým efektem

OC Octreotid – analog hormonu somatostatinu využívaný pro targeting

PET Positron Emission Tomography

RVO Rotační Vakuová Odparka

SOD superoxid dismutasa

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography

TE2P 1,8-bis(fosfonomethyl)cyklam

TFA trifluoroctová kyselina

TFAA trifluoracetanhydrid

TFE 2,2,2-trifluorethyl

THF tetrahydrofuran

TLC tenkovrstvá chromatografie

TMS trimethylsilyl

Troc 2,2,2-Trichlorethoxycarbonyl

Ts p-toluensulfonyl
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Abstrakt:

Deriváty 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekanu (cyklamu) mají široké pole apli-

kace v různých oblastech lidské činnosti. V medicíně jsou využívány přede-

vším jako ligandy pro radioizotopy přechodných kovů určených pro zobra-

zování a léčbu patologických tělních struktur, jako jsou nádory, hypoxické

tkáně po mozkových příhodách a další. Tato práce je zaměřena na vývoj me-

todiky přípravy nesymetricky substituovaných derivátů cyklamu a derivátů

obsahujících trifluorethylovou skupinu. Komplexy takovýchto fluorovaných

ligandů s paramagnetickými přechodnými kovy mohou díky svým krátkým

relaxačním časům nalézt aplikaci v 19F-MRI.

Abstract:

Cyclam (1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane) derivatives are widely used for

various purposes. In a medicine they are applied as ligands for radiometals

applied as diagnostic or therapeutic agents against tumours, hypoxic brain

tissues etc. In this thesis a new method for asymmetric cyclam derivati-

ves preparation was developed. New cyclam derivatives with trifluoroethyl

groups were prepared too. Paramagnetic metal complexes with these fluori-

nated ligands can be used as contrast agents for 19F-MRI.

Klíčová slova:

Cyklam; Nesymetrické chránění; Kontrastní látky; Trifluorethylaminy; Para-

magnetická relaxace; 19F-MRI.
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