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ABSTRAKT 

Látky schopné selektívne sa viazať na štruktúry DNA a prípadne aj ovplyvňovať jej 

funkcie sú niekoľko desaťročí centrom záujmu mnohých výskumníkov. Miestom 

pôsobenia týchto látok je malý žliabok DNA. Distamycin A, netropsin, Hoechst 33258 

a mnohé ďalšie zlúčeniny sú látkami, ktoré majú potenciál špecificky interagovať so 

sekvenciami DNA bohatými najmä na A•T páry báz. Táto práca je zameraná práve na 

vyhľadávanie a syntézu molekúl štruktúrne a funkčne podobných týmto látkam. Syntézami 

rôznych zlúčenín bol vykonávaný určitý skríning s cieľom nájsť látku požadovaných 

vlastností a metódu, ktorá by najlepšie viedla k jej formulácii. Pri jednotlivých syntézach 

boli využité rôzne postupy, a preto metodika práce nie je úplne jednotná. Spoločným 

znakom však bola príprava jednotlivých látok v roztoku. Na konečnú syntézu bolo potreba 

vykonať množstvo čiastkových reakcií, ktoré neboli vždy úplne úspešné. Úspešne sa však 

podarilo syntetizovať štyri zlúčeniny, u ktorých boli následne vykonané molekulárno-

biologické testy na zvýšenie teploty topenia, ktoré odhalili nízku aktivitu týchto látok. 

Najperspektívnejšou sa javí molekula N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((diamino-

metylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu), pretože poskytla najlepšie výsledky. 



ABSTRACT 

Substances which can bind selectively to the DNA structures and modify its' 

functions are in the center of study of many researchers for several decades. A place of 

their action is the minor groove of DNA. Distamycin A, netropsin, Hoechst 33258 and 

many other compounds are substances with a potential to interact with DNA sequences, 

especially with A•T base pairs rich ones. My thesis is focused on searching and 

synthesizing of molecules structurally and functionally similar to compounds mentioned 

above. In order to find the structure with required properties as well as the method for the 

synthesis, screening by preparation of various compounds has been made. Each synthesis 

was performed using various methods confirming that the methodology is not entirely 

uniform. Common required result of each synthesis was preparation of final compound in 

a water soluble salt. Many partial reactions were not always successful, but necessary for 

terminal synthesis of required compounds. Syntheses of four compounds were successful, 

which were tested by molecular biology methods for increasing the melting temperature. 

The performed tests have shown low activity of the prepared compounds. N,N'-(1,3-

phenylenebis(methylene))bis(4-((diaminomethylene)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-

carboxamide) seems to be the most perspective molecule due to the best properties 

obtained by testing. 



OBSAH 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK ................................................................9 

ZOZNAM KÓDOVÝCH ZNAČIEK ZLÚČENÍN ........................................... 11 

ÚVOD.................................................................................................................. 13 

1 TEORETICKÁ ČASŤ ................................................................................. 14 

1.1 Charakteristika DNA ............................................................................... 14 

1.1.1 Chemické zloženie DNA ................................................................... 14 

1.1.2 Primárna štruktúra DNA .................................................................. 15 

1.1.3 Sekundárna štruktúra DNA .............................................................. 16 

1.2 Látky viažuce sa do malého žliabku DNA (MGB) ................................... 17 

1.2.1 Biológia žliabkov DNA a ich rozdiely ............................................... 18 

1.2.2 Rozpoznávanie sekvencií v malom žliabku DNA ............................... 20 

1.2.3 Využitie MGB ................................................................................... 21 

1.2.3.1 MGB v terapii vírusových ochorení ........................................... 22 

1.2.3.2 MGB v terapii bakteriálnych ochorení ....................................... 23 

1.2.3.3 MGB v terapii parazitárnych ochorení ....................................... 24 

1.2.3.4 MGB v terapii nádorových ochorení .......................................... 27 

1.2.3.5 MGB využívané na detekciu cieľových sekvencií DNA ............ 33 

2 CIEĽ PRÁCE .............................................................................................. 34 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ ...................................................................... 35 

3.1 Všeobecný postup deprotekcie t-boc chrániacej skupiny.......................... 36 

3.2 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(2-(dietylamino)etyl)-1-metyl-

pyrol-2-karboxamidu .............................................................................. 37 

3.2.1 Príprava kyseliny 11-azidoundekánovej ........................................... 37 

3.2.2 Príprava metyl 4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu
,
 ..................................................................................... 38 



3.2.3 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(2-(dietylamino)etyl)-1-metyl-

pyrol-2-karboxamidu ....................................................................... 39 

3.3 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((2-(dietylamino)etyl)-

karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu ................. 40 

3.3.1 Príprava metyl 4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxylátu ....................................... 40 

3.3.2 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((2-(dietylamino)etyl)-

karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu ........... 42 

3.4 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((5-((2-(dietylamino)etyl)-

karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-

metylpyrol-2-karboxamidu ...................................................................... 43 

3.4.1 Príprava metyl 4-(4-(4-((terc-butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu ...................................................................................... 43 

3.4.2 Príprava metyl 4-(4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu ...................................................................................... 45 

3.4.3 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((5-((2-(dietylamino)etyl)-

karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-

metylpyrol-2-karboxamidu ............................................................... 46 

3.4.4 Príprava 2-(4-(4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-N,N-dietyletánaminium chloridu................................ 48 

3.5 Syntéza N,N'-(1,4-fenylén)bis(4-((diaminometylén)amino)-1-metylpyrol-2-

karboxamidu) .......................................................................................... 49 

3.5.1 Príprava di-terc-butyl (5,5'-((1,4-fenylénbis(azandiyl))bis(karbonyl))-

bis(1-metylpyrol-5,3-diyl))dikarbamátu ............................................ 49 

3.5.2 Príprava N,N'-(1,4-fenylén)bis(4-((diaminometylén)amino)-1-metyl-

pyrol-2-karboxamidu) ...................................................................... 51 

3.6 Syntéza 4,4'-(bis-(4-diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-karbonyl)-

amino)benzanilidu .................................................................................. 52 



3.6.1 Príprava 4,4´-(bis(4-(terc-butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-

karbonylamino)benzanilidu .............................................................. 52 

3.6.2 Príprava 4,4'-(bis-(4-diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-

karbonyl)amino)benzanilidu ............................................................. 54 

3.7 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-(N,N-di-terc-butoxy-

karbonyl)diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-karboxamidu) .............. 55 

3.7.1 Príprava N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((terc-butoxy-karbonyl)-

amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu)............................................... 55 

3.7.2 Príprava N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-(N,N-di-terc-butoxy-

karbonyl)diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-karboxamidu) ........ 57 

3.7.3 Príprava N,N'-(1,3-fenylénebis(metylén))bis(4-((diaminometylén)-

amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu)............................................... 59 

3.8 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(pyridín-2-amínu) .................. 60 

3.9 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))dinikotínamidu ........................... 61 

4 MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÁ ČASŤ................................................. 62 

4.1 Stanovenie vplyvu látok na zvýšenie teploty topenia duplexu DNA......... 62 

4.2 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-13 .................................... 63 

4.3 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-17 .................................... 64 

4.4 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-20 .................................... 65 

4.5 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-24 .................................... 66 

5 DISKUSIA ................................................................................................... 67 

ZÁVER ............................................................................................................... 71 

POUŽITÁ LITERATÚRA ................................................................................. 72 

 



9 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AA kyselina octová 

AC acetón 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome (syndróm získanej 

 imunitnej nedostatočnosti) 

BAM Benzoic Acid Nitrogen Mustard (dusíkatý yperit kyseliny 
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ÚVOD 

DNA je jednou z najdôležitejších molekúl ľudského tela a v dnešnej dobe aj jednou 

z najpozorovanejších. Do jej štruktúry sú zakódované všetky procesy prebiehajúce 

v organizme človeka. Ovplyvnenie týchto procesov má následne mnohokrát pozitívny 

vplyv na zdravie človeka.  

Súčasný výskum bol zameraný najmä na syntézu látok, ktoré by sa dokázali 

špecificky viazať na štruktúry DNA, čím by mohli ovplyvňovať jej funkcie. Objektom 

záujmu sa stal predovšetkým malý žliabok DNA, pretože je miestom, kam sa 

nekovalentnou väzbou viaže viacero menších molekúl. Tieto látky by svojou špecifickou 

väzbou mohli slúžiť ako potenciálne liečivá či prípadne molekulové sondy. Medzi tieto 

molekuly patria MGB (Minor Groove Binders) – látky viažuce sa do malého žliabku DNA. 

Zlúčeniny charakterizované vysokým stupňom špecifickosti väzby na určité sekvencie 

DNA, ktoré okrem iného vykazujú aj vlastnú biologickú aktivitu. Vlastnosti, ktorými MGB 

disponujú môžu viesť k antibakteriálnym, antivírusovým, antifungálnym či 

antiprotozoálnym liečebným účinkom. Niektoré z nich majú aj protinádorové účinky a 

v dnešnej dobe sú používané ako cytostatika. 

Ďalšou oblasťou využitia MGB je diagnostika. MGB sú schopné viazať sa veľmi 

selektívne na konkrétne sekvencie DNA a sú preto využiteľné pri sekvenováni DNA. Táto 

charakteristika môže veľmi významne ovplyvniť včasnú diagnostiku ochorenia a následne 

aj jeho liečbu. V dnešnej dobe existuje niekoľko molekúl, ktoré sa s výhodou využívajú 

ako molekulárne sondy. V každom prípade sú MGB veľmi sľubnými štruktúrami, ktoré 

budú v budúcnosti pravdepodobne patriť k špičkovým či už diagnostickým, alebo 

terapeutickým látkam. 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

Všetky živé systémy na našej planéte obsahujú v každej bunke svojho tela 

genetickú informáciu uloženú v podobe nukleovej kyseliny, ktorej úlohou je zabezpečenie 

správneho fungovania celého organizmu a zachovanie ďalších generácií. Na to, aby táto 

nukleová kyselina mohla účelne plniť svoju funkciu, je dôležité zachovanie jej určitej 

štruktúry. 

1.1 Charakteristika DNA 

DNA – deoxyribonukleová kyselina je biologická makromolekula, ktorá slúži ako 

nosič genetickej informácie v takmer všetkých bunkových aj nebunkových organizmoch, 

okrem RNA-vírusov. Je uložená v jadre každej eukaryotickej bunky a v cytoplazme každej 

prokaryotickej bunky. Život závisí na jej uchovávaní, prepise, preklade do štruktúry 

proteínov, replikácii a predávaní z generácie na generáciu. 

1.1.1 Chemické zloženie DNA 

Základnou stavebnou jednotkou DNA je nukleotid. V DNA rozoznávame 4 typy 

nukleotidov, ktoré sa líšia príveskom dusíkatej bázy, a to dATP, dGTP, dCTP, dTTP. 

Každý nukleotid je zložený z troch zložiek: 

 deoxyribóza – cukrová zložka, ktorá obsahuje 5 uhlíkov usporiadaných do 

cyklickej furanózovej štruktúry. 

Jednotlivé atómy uhlíka sú označené 

číslami 1', 2' až 5', pričom na uhlíky 3' a 

5' sú naviazané 2 fosfátové skupiny a na 

uhlík 1' je naviazaná niektorá 

z dusíkatých báz. (Obr. 1) 

 zvyšok kyseliny fosforečnej – fosfátová 

zložka viažuca sa esterovou väzbou na uhlík 5' deoxyribózy. Tento fosfát je 

súčasne druhou esterovou väzbou viazaný na 3' uhlík ďalšej deoxyribózy za 

Obr. 1   Deoxyribóza 
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vzniku tzv. cukor-fosfátovej kostry DNA. 

Záporný náboj na fosforečnane je príčinou 

celkového negatívneho charakteru DNA. 

(Obr. 2) 

 dusíkatá báza – bázická zložka tvorená vždy 

jednou zo 4 heterocyklických zlúčenín, a to adenínom (A), tymínom (T), 

cytozínom (C) a guanínom (G). Cytozín s tymínom sú deriváty pyrimidínu 

a adenín s guanínom sú deriváty purínu. (Obr. 3) V každom nukleotide sa 

dusíkatá báza viaže N-glykozidovou väzbou na 1' uhlík deoxyribózy. Práve 

existencia týchto štyroch dusíkatých báz je zásadným rysom, ktorý dáva 

DNA také skvelé informačné vlastnosti. Okrem uvedených štyroch báz je 

možné v niektorých nukleových kyselinách nájsť v nízkom počte aj bázy 

iné, tzv. minoritné bázy. Patria k nim metylované deriváty, ako 5-

metylcytozín, 1-metylcytozín, 1-metylguanín, či hypoxantín (6-

oxopurín).
1,2,3,4

 

1.1.2 Primárna štruktúra DNA 

Primárnou štruktúrou DNA sa rozumie presné poradie nukleotidov, v akom sú 

v DNA usporiadané. Jednotlivé nukleotidy sú vzájomne pospájané esterovou väzbou 

pomocou fosfátovej skupiny, pričom sa fosfátová skupina vždy viaže na 3' a 5' uhlíky 

deoxyribózy, a tak vzniká tzv. cukor-fosfátová kostra. V osi polynukleotidového reťazca sa 

potom strieda kyselina fosforečná a pentóza a dusíkaté bázy naviazané na 1' uhlík cukru 

Obr. 3   Dusíkaté bázy 

Obr. 2   Fosfát 
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od tejto osi odstupujú. Polynukleotidový reťazec je „polarizovaný“, na jednom jeho konci 

je fosfátová skupina (tzv. 5'-koniec) a na druhom konci je deoxyribóza (tzv. 3'-koniec).
1,2,3

 

Molekula DNA je spravidla tvorená dvomi polynukleotidovými reťazcami 

prebiehajúcimi vedľa seba, okrem niektorých vírusov, ktorých DNA tvorí jeden 

polynukleotidový reťazec. Tieto reťazce sú navzájom spojené vodíkovými väzbami 

vznikajúcimi medzi dusíkatými bázami, ktoré odstupujú od cukor-fosfátovej kostry. Bázy 

sa môžu spolu párovať len v prípade, že sú oba reťazce voči sebe antiparalelné, tzn. že 

polarita jedného reťazca je opačná voči polarite druhého reťazca.
1,2,3,4 

Párovanie báz sa riadi podľa pravidla komplementarity. Navzájom 

komplementárnymi sú vždy jedna pyrimidínova báza a jedna purínová báza. Je to 

podmienené stérickou štruktúrou molekuly pyrimidínu a purínu. Jeden komplementárny 

pár je potom tvorený adenínom a tymínom, druhý cytozínom a guanínom.
1
 (Obr. 4) 

1.1.3 Sekundárna štruktúra DNA 

Všetky spomínané charakteristiky primárnej štruktúry DNA dávajú predpoklady na 

jej sekundárne usporiadanie, ktorým je dvojzávitnica. Jednotlivé polynukleotidové reťazce 

sa navzájom obtáčajú okolo seba tak, že hydrofilná, cukor-fosfátová kostra sa nachádza na 

vonkajšej strane a dusíkaté bázy vystupujúce z kostry sú uzavreté vnútri dvojzávitnice. 

Táto konformácia molekuly DNA vzniká automaticky, pretože tak zaujíma stav s najnižšou 

voľnou energiou. Je stabilizovaná vnútromolekulárnymi silami, a to vodíkovými mostíkmi 

medzi komplementárnymi bázami a hydrofóbnymi interakciami.
1,2,3,4

 

Obr. 4   Párovanie dusíkatých báz 
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Najčastejšie sa dvojzávitnica DNA vyskytuje ako pravotočivá a má dve trochu 

odlišné formy: B-formu (častejšia) a A-formu. Niektoré úseky tvorené opakujúcimi sa 

purínmi a pyrimidínmi (GCGCGCGC), majú dvojzávitnicu ľavotočivú a označujeme ju 

ako Z-forma.
1
  

Rovnobežný priebeh reťazcov a ich vzájomné obtočenie vytvára na dvojzávitnici 

dva žliabky. Širší alebo vonkajší žliabok – major groove a užší alebo vnútorný – minor 

groove. Jedna obrátka pritom obsahuje 10 – 10,5 párov báz.
3,5,6

 (Obr. 5) 

1.2 Látky viažuce sa do malého žliabku DNA – Minor 

groove binders (MGB) 

V dnešnej dobe je známe, že existujú látky, ktoré majú schopnosť určitým 

spôsobom interagovať s DNA. Sú to obvykle aromatické látky s nízkou molekulovou 

hmotnosťou nesúce kladný náboj.
7
 

Obr. 5   Sekundárna štruktúra DNA6 
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Minor groove binders (MGB) sú chemické zlúčeniny s malou molekulou, ktoré 

majú schopnosť selektívne sa viazať do malého žliabku DNA. (Obr. 6) Prvé izolované 

zlúčeniny mali polypyrolovú štruktúru spojenú amidovými väzbami a kosákovitý tvar.
8
 

Dnešné molekuly sa už tak striktne tohto usporiadania nedržia, no predsa len kosákovitý 

charakter molekuly poskytuje lepšie 

predpoklady na väzbu v malom 

žliabku DNA. 

Sily, ktoré sa podieľajú na 

udržaní sa MGB v malom žliabku 

DNA majú charakter neväzbových 

interakcií. Sú to vodíkové väzby 

medzi ligandom a DNA, van der 

Waalsove väzby, elektrostatické sily 

medzi nabitými skupinami ligandu 

a DNA a hydrofóbne interakcie. 

Špecifická väzba na určité sekvencie 

DNA sa najčastejšie prisudzuje 

vodíkovým väzbám vznikajúcim 

medzi pármi dusíkatých báz 

a molekulou MGB. Výhodou je, 

vzhľadom na anionický charakter 

natívnych reťazcov DNA, bazicita 

molekúl MGB.
7,9

 

1.2.1 Biológia žliabkov DNA a ich rozdiely 

Usporiadanie vodíkových väzieb medzi komplementárnymi bázami v molekule 

DNA a následné špecifické postavenie týchto báz spôsobuje, že cukorné zložky DNA z nej 

vytŕčajú pod uhlom 120° namiesto prirodzenejších 180°. Tieto štrukturálne parametre 

DNA potom vedú k formovaniu dvoch žliabkov: veľkého žliabku a malého žliabku.
10

 

Obr. 6   Princíp väzby MGB
27
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Veľký žliabok, ako už naznačuje aj jeho pomenovanie, je širší a hlbší ako malý 

žliabok. Jeho šírka je približne 24 Å (2,4 nm) a hĺbka 8,5 Å (0,85 nm). Na druhej strane 

malý žliabok je užší a menej hlboký, so šírkou približne 10 Å (1,0 nm) a hĺbkou 8,2 Å 

(0,82 nm).
10,11

 

Na okraji veľkého žliabku sa nachádza viac donorov a akceptorov vodíkových 

väzieb, a preto je tam viacero príležitostí na prichytenie sa väčších molekúl, liečiv či iných 

ligandov. Naproti tomu malý žliabok svojou veľkosťou a počtom väzbových miest 

nedovoľuje väzbe väčších molekúl a zároveň má výhodu v tom, že býva len zriedkavo 

obsadený, a preto je výborne prístupný pre malé molekuly. V malom žliabku je navyše 

veľký rozdiel v postavení dusíkatých báz. Komplementárny pár dusíkatých báz G•C 

obsahuje exocyklickú aminoskupinu, ktorá vytŕča do žliabku. Táto skupina potom vytvára 

odlišné stérické a elektrónové prostredie v žliabku ako pár A•T, čo dáva príležitosť na 

rozpoznávanie sekvencií a následnú špecifickú väzbu ligandov na určitú sekvenciu 

DNA.
11,12

 (Obr. 7) 

Obr. 7   Charakteristika veľkého a malého žliabku DNA
12
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1.2.2 Rozpoznávanie sekvencií v malom žliabku DNA 

Pozorovaním bolo zistené, že MGB sa špecificky viažu na isté sekvencie malého 

žliabku DNA. Zistilo sa, že za túto špecifickú väzbu sú zodpovedné polypeptidy zložené 

z troch heterocyklov: N-metylpyrolu (Py), N-metylimidazolu (Im) a N-metylhydroxypyrolu 

(Hp).
13,14,15,16,17,18,19

 

Každý pár dusíkatých báz umiestnený v malom žliabku DNA vytvára okolo seba, 

v závislosti na jeho postavení, charakteristické prostredie, ktoré môže byť rozpoznávané 

vyššie spomínanými štruktúrami. Páry A•T a C•G sa od seba navzájom odlišujú počtom 

voľných elektrónových párov, pričom v okolí A•T sa nachádzajú 3 voľné elektrónové páry 

a v okolí C•G sa nachádzajú len 2 voľné elektrónové páry. (Obr. 4) Komplementárny pár 

C•G navyše obsahuje exocyklickú aminoskupinu, ktorá vytŕča do žliabku a je zároveň 

zodpovedná za rozpoznávanie párov C•G od G•C.
12,17,18,19

 (Obr. 7) Toto prostredie je 

natoľko odlišné, že je jednoducho rozpoznateľné. U párov báz A•T sú oproti párom T•A 

akceptory vodíkových atómov na N3 adenínu a O2 tymínu umiestnené podobne a preto sú 

takmer nerozoznateľné. Avšak prítomnosť asymetricky umiestnenej štrbiny, na povrchu 

malého žliabku, medzi O2 tymínu a H2 adenínu dáva predpoklad na rozpoznávanie párov 

báz A•T oproti T•A, podporené skôr spomínaným počtom voľných elektrónových párov na 

O2 tymínu a N3 adenínu.
12,13,17,18,19

 

V pomere 1:1 s molekulou DNA sa N-metylimidazol špecificky viaže na všetky 

typy párov báz, N-metylpyrol rozpoznáva sekvencie obsahujúce A a T a N-

metylhydroxypyrol selektívne rozpoznáva pár báz A•T.
19

 (Tab. 1) 

V pomere 2:1 sa MGB na molekulu DNA viažu nasledujúcim spôsobom: 

1. kombinácia N-metylimidazolu spolu s N-metylpyrolom (Im/Py) špecificky 

rozpoznáva G•C pár báz  

 A•T T•A C•G G•C 

Im + + + + 

Py + + - - 

Hp + - - - 

Tab. 1   Rozpoznávanie párov báz pri väzbe MGB na DNA v pomere 1:1 
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2. kombinácia N-metylpyrolu spolu s N-metylimidazolom (Py/Im) špecificky 

rozpoznáva C•G pár báz 

3. dve N-metylpyrolové jadrá rozpoznávajú sekvencie obsahujúce A a T, ale 

nie sú schopné rozlíšiť, či sa jedná o pár báz A•T alebo T•A 

4. kombinácia N-metylhydroxypyrolu spolu s N-metylpyrolom (Hp/Py) je 

schopná rozpoznávať sekvencie T•A 

5. kombinácia N-metylpyrolu a N-metylhydroxypyrolu (Py/Hp) naopak 

rozpoznáva sekvencie A•T
14,15,16,17,18,19

 (Tab. 2) 

1.2.3 Využitie MGB 

MGB, ako už bolo spomínané, majú schopnosť vsunúť sa a viazať v malom žliabku 

DNA, a tak zvyšovať pevnosť väzby komplementárnych reťazcov. Vďaka tejto väzbe 

dochádza k zvýšeniu teploty topenia vznikajúceho duplexu. Väzbou v malom žliabku 

dvojzávitnice DNA sú MGB schopné do istej miery blokovať realizáciu genetickej 

informácie. Svojou prítomnosťou znemožňujú naviazanie transkripčných proteínov, a tak 

blokujú transkripciu a  následne aj transláciu. Tým zabraňujú množeniu nežiaducich 

buniek či tkanív.
20

 

Hlavným zámerom syntézy veľkého množstva analógov MGB, ktoré sa v prírode 

voľne vyskytujú, bola snaha vytvoriť zlúčeninu, ktorá by mala vedúce postavenie 

v protirakovinovej a protivírusovej terapii.
21

 Okrem toho boli syntetizované látky viažuce 

sa v malom žliabku DNA používané v terapii bakteriálnych a protozoálnych infekcií. 

Avšak nie všetky MGB sa využívajú len ako terapeutiká. Sekvenčne špecifické molekuly 

 A•T T•A C•G G•C 

Im/Py - - - + 

Py/Im - - + - 

Py/Py + + - - 

Hp/Py - + - - 

Py/Hp + - - - 

Tab. 2   Rozpoznávanie párov báz pri väzbe MGB na DNA v pomere 2:1 
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sa s výhodou využívajú napríklad pri analyzovaní chromozómov. Iné molekuly MGB 

inhibujú kondenzáciu chromozómov počas mitózy a pod.
10

  

Relatívne novšou cestou využitia MGB je ich potenciál stabilizovať duplexy 

nukleových kyselín, vznikajúce pri molekulárne biologických a genetických metódach, 

využívaných na detekciu cieľovej sekvencie DNA, mutácií, apod. Na tieto účely sú 

využívané deriváty a analógy distamycinu.
22,23

 

1.2.3.1 MGB v terapii vírusových ochorení 

Distamycin A a jeho deriváty. Distamycin A je antibiotikum prírodného pôvodu 

známe už od roku 1962.
24

 Bol izolovaný z kultúry bakteriálnych buniek druhu 

Streptomyces distallicus a stal sa modelovou molekulou pre syntézu ďalších MGB.
25,26,27

 

Taktiež bola popísaná jeho celková chemická syntéza, a to jednak v roztoku, ako aj na 

pevnej fáze.
24

 Využitie nachádza v protivírusovej terapii ako látka pôsobiaca proti DNA 

vírusom: Herpes simplex virus, Herpes zoster virus a Vaccinia virus, pričom nepôsobí 

proti RNA vírusom.
24

 U Vaccinia vírusu inhibuje replikáciu DNA
28

 a špecificky podporuje 

formovanie funkčných komplexov na promotore, a tým aktivuje iniciáciu transkripcie.
25

 

Distamycin A vykazuje aktivitu taktiež proti G
+
 baktériám

26
 a  proti protozoám kmeňa 

Plasmodium falciparum.
24

 Jeho molekula je kosákovitého tvaru, zložená z troch N-

metylpyrolových kruhov spojených amidovými väzbami a v postrannom reťazci obsahuje 

neutrálnu formamidovú skupinu a pozitívne nabitú amidinovú skupinu, ktorá sa podieľa na 

elektrostatických interakciách s dvojzávitnicou DNA.
11,27

 Okrem elektrostatických 

interakcií sa na väzbe distamycinu A v malom žliabku DNA podieľajú tiež vodíkové a Van 

der Waalsove väzby.
24

 Distamycin A sa špecificky viaže na sekvencie obsahujúce A a T, 

pričom tieto molekuly musia byť zložené aspoň zo štyroch nukleotidov A/T. Zdá sa, že ak 

je za sebou zaradených viac rovnakých nukleotidov (napr. AATT), tak sa na ne distamycin 

A viaže oveľa efektívnejšie ako na sekvencie nukleotidov, ktoré sa striedajú (napr. ATAT). 

Preferencia väzby klesá v poradí AATT > TAAT = TTAA = ATAT > TATA.
7
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Veľkou snahou bolo vytvoriť aj analógy či deriváty distamycinu ktoré by sa dali 

efektívne využívať v terapii vírusových ochorení. Nanešťastie sa zatiaľ nenašiel derivát či 

analóg, ktorý by efektívne spĺňala túto funkciu. V roku 1995 boli popísané molekuly zo 

série N-alkylpyrolových a pyrazolových dimérov s naftalénsulfátovými a fosfátovými 

skupinami, ktoré vykazovali aktivitu proti HIV. Nakoniec sa však zistilo, že nepôsobia ako 

MGB, väzbou do malého žliabku DNA, ale že ich účinok je zabezpečený rozrušovaním 

spojení medzi vírusom a cieľovou bunkou.
29

 Ďalším pozorovaním bolo zistené, že niektoré 

analógy distamycinu obsahujúce pyroly, imidazoly a tiazoly inhibujú reverznú 

transkriptázu HIV vírusov, ale žiadne z nich sa neviažu do malého žliabku DNA.
30

 

1.2.3.2 MGB v terapii bakteriálnych ochorení 

Netropsin a jeho deriváty. Netropsin je, podobne ako distamycin A, antibiotikum 

prírodného pôvodu. Prvýkrát bol izolovaný z kultúry baktérií druhu Streptomyces 

netropsis. Má antibakteriálne, antifungálne, antivírusové vlastnosti a inhibuje DNA a RNA 

nádorové vírusy v bunkách cicavcov.
31,32

 Molekula netropsinu má charakter tripeptidu a je 

tvorená dvomi pyrolovými kruhmi spojenými peptidovou väzbou a dvomi amidinovými 

skupinami na oboch koncoch molekuly. Kryštalografickou analýzou bolo preukázané, že 

väzba netropsinu v malom žliabku DNA je sprostredkovaná vodíkovou väzbou NH 

amidových skupín s atómami N3 adenínu a O2 tymínu
11

 a taktiež Van der Waalsovými 

interakciami s cukor-fosfátovou kostrou na okrajoch žliabku.
33

 Štruktúrne sú netropsin 

spolu s distamycinom A veľmi podobné a patria do rovnakej skupiny MGB – lexitropínov. 

Obr. 8   Distamycin A 
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Preto sú aj ich vlastnosti navzájom veľmi blízke. Podobne ako u distamycinu A aj 

u netropsinu bola pozorovaná sekvenčne špecifická väzba na páry báz A•T.
7
  

Syntetizované boli aj deriváty netropsinu, u ktorých sa zistila aktivita proti 

meticilin rezistentnému Staphylococcus aureus (MRSA) a proti vankomycin rezistentnému 

Enterococcus (VRE).
34,35

 

1.2.3.3 MGB v terapii parazitárnych ochorení 

Berenil. Berenil je aromatický diamidin používaný vo veterinárnom lekárstve 

na terapiu parazitárnych ochorení.
24

 Je to syntetická látka, ktorá sa už od roku 1955 

používa na liečbu trypanozomiázy dobytka a v dnešnej dobe je liečivom prvej voľby 

u tohto ochorenia.
36,37

 Pôsobí tiež proti babeziózam a má aj baktericídne účinky.
24,37

 

Mechanizmus jeho účinku spočíva vo väzbe na kinetoplastovú DNA. Kinetoplast je úsek 

mitochondrie prvokov zo skupiny Kinetoplastea, ako sú napr. trypanozómy, v ktorom sa 

nachádza veľké množstvo DNA v podobe veľkých a malých kruhových molekúl. Táto 

väzba následne spôsobí kompletnú a ireverzibilnú stratu kDNA určitých reťazcov 

trypanozóm.
24,36,38

 Predpokladá sa, že berenil môže pôsobiť aj ako jed na topoizomerázu 

II.
39

 Berenil nie registrovaný na liečbu ľudských ochorení, pretože už pri testoch na 

zvieratách boli pozorované závažné vedľajšie účinky, ako napr. zvracanie, tras, kŕče 

a nízke hladiny krvného tlaku.
36

 Novšie sa používa aj ako ligand na purifikáciu pDNA 

z lyzátov baktérie Escherichia coli za pomoci pseudo-afinitnej chromatografie.
40

 Molekula 

berenilu je zložená z dvoch benzénových cyklov spojených prostredníctvom troch dusíkov, 

pričom na oboch koncoch molekuly sa nachádzajú amidinové skupiny. Footprinting štúdie 

Obr. 9   Netropsin 
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preukázali, že sa berenil preferenčne viaže na páry báz A•T prostredníctvom vodíkových 

väzieb amidinových skupín s O2 tymínu alebo N3 adenínu. Niekoľko štúdií dokazuje, že 

sa berenil môže viazať aj na páry C•G, najmä na úsekoch bohatých na C•G sekvencie.
41

 

DAPI. 4',6-diamidino-2-fenylindol (DAPI) je syntetická látka chemicky príbuzná 

berenilu. Prvýkrát bol syntetizovaný Dannom a kol. v roku 1971 na základe výskumu 

nových a lepších antitrypanozomálnych liečiv.
21

 Bolo preukázané, že DAPI má výborné 

antitrypanozomálne vlastnosti proti Trypanosoma congolense.
24

 Tiež sa zistilo, že má aj 

radu ďalších biologických účinkov, vrátane antifungálnych, antibakteriálnych 

a antivírusových.
42

 Mechanizmus jeho trypanocídneho účinku je založený na inhibícii 

DNA a RNA polymerázy a na špecifickej väzbe na A•T sekvencie dvojzávitnice DNA. 

Klinické použitie DAPI ako trypanocídneho liečiva je však limitované, pretože sa u neho 

vyskytli závažné vedľajšie účinky.
24

 Oveľa významnejšie využitie má DAPI, vďaka svojej 

flourescenčnej schopnosti, ako DNA sonda. Často sa využíva pri prietokovej cytometrii, na 

farbenie chromozómov pri ich detekcii, na identifikáciu chromozomálnych abnormalít pri 

neopláziach, na vizualizáciu a kvantifikáciu DNA, ako prostriedok v molekulárnej biológii 

pri mikroskopovaní a tiež ako farebné činidlo pri gélovej elektroforéze. Zistilo sa, že 

farbenie pomocou DAPI je mnohonásobne citlivejšie ako farbenie pomocou etidium 

bromidu s menším výskytom farebnej kontaminácie.
21,24,42

 Molekula DAPI pozostáva 

z dvoch spojených cyklov: benzénového a indolového a dvoch amidinových skupín 

nachádzajúcich sa na okrajoch molekuly. Väzba DAPI na DNA je silne závislá na 

sekvencii, na ktorú sa viaže.
43

 Je sprostredkovaná interakciami medzi koncovými 

amidinovými skupinami a C2 a N3 atómami adenínu a O2 atómom tymínu.
24

 Röntgenovou 

štruktúrnou analýzou bolo zistené, že DAPI sa viaže na oligomér DNA pozostávajúci zo 

sekvencie CGCGAATTCGCG v jeho centrálnej AATT oblasti, preto sa predpokladá, že na 

väzbu je potrebná prítomnosť štyroch postupných AT/TA sekvencií. Avšak ďalšie štúdie 

Obr. 10   Berenil 
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preukázali, že v prítomnosti oligoméru so sekvenciou CGCGAATTCG je väzba 

necentrálna. Predpokladá sa, že u oligoméru so sekvenciou bez postupných A•T párov báz, 

či sekvenciou pozostávajúcou len z párov C•G dochádza k interkalácii DAPI medzi páry 

dusíkatých báz C•G.
43

  

Pentamidin. Pentamidin je aromatická zlúčenina patriaca, podobne ako berenil 

a DAPI, do skupiny diamidinov a je už viac ako 50 rokov používaný ako antiprotozoálne 

liečivo. Zo skupiny diamidinov si jedine pentamidin našiel svoje uplatnenie aj v klinickej 

praxi.
24,44,45

 Zistilo sa, že účinkuje proti Trypanosoma brucei gambiense, Plasmodium 

falciparum, Leishmania donovani, Pneumocystis carinii a Pneumocystis 

jirovecii.
10,24,45,46,47

 Ako antiprotozoálna látka sa používa na liečbu včasnej fázy africkej 

trypanozomiázy a na liečbu leishmaniózy rezistentnej na antimón.
47

 Perorálne použitie 

pentamidinu je však neúčinné
44

, a preto sa na liečbu týchto ochorení podáva vo forme 

injekcií pod komerčným názvom Pentam 300®. Injekčne sa tiež používa na liečbu 

pneumónie spôsobenej hubami Pneumocystis carinii a Pneumocystis  jirovecii u pacientov 

s AIDS, ktorí netolerujú použitie co-trimoxazolu.
24,47

 Ako preventívne liečivo u HIV 

pozitívnych pacientov s vysokým rizikom infekcie Pneumocystis carinii sa pentamidin 

podáva, okrem injekčného podania, aj vo forme inhalácií pod komerčným názvom 

Nebupent®.
24

 Nanešťastie boli u neho zistené závažné vedľajšie účinky ako napr. 

zhoršenie funkcie pečene, hypotenzia, nefrotoxicita, kardiotoxicita, hypoglykémia 

s možným progresom až do diabetu mellitu závislému na inzulíne, ktoré použitie liečiva 

limitujú.
44

 Okrem antiprotozoálnych vlastností bolo u pentamidinu zistené, že má aj 

cytotoxický účinok na rakovinové bunky. Inhibuje onkogénovú PRL fosfatázu, čo je 

vlastne proteín, ktorý sa podieľa na vzniku mnohých nádorov.
10

 Momentálne je pentamidin 

v druhej fáze klinického testovania zameraného proti refraktórnemu melanómu.
47

 

Molekula pentamidinu pozostáva z dvoch benzénových cyklov spojených navzájom 

Obr. 11   DAPI 
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pentyldioxylovým mostíkom. Na oboch okrajoch molekuly sa, ako v prípade berenilu 

a DAPI, nachádzajú amidinové skupiny. Preferenčne sa pentamidin viaže na sekvencie 

pozostávajúce zo štyroch postupných AT/TA párov báz, podobne ako to bolo zistené 

u DAPI či berenilu a na väzbe sa tiež podieľajú podobné interakcie.
44

  

V snahe nájsť liečivá s lepším protirakovinovým účinkom boli syntetizované aj 

určité deriváty pentamidinu.
47

  

1.2.3.4 MGB v terapii nádorových ochorení 

Hoechst 33258. Hoechst 33258, tiež známy aj ako Pibenzimol,
24

 je syntetická 

zlúčenina, derivát bis-benzimidazolu, ktorá bola v 70-tych rokoch minulého storočia 

vyvinutá spoločnosťou Hoechst Pharmaceutical Co.
48

 Má antibakteriálne a protirakovinové 

vlastnosti.
49

 Pri testoch in vivo bolo zistené, že má cytotoxický účinok na leukemické 

bunky typu L1210, ale nepôsobí na bunky typu P388.
24

 Predpokladá sa, že jeho 

protirakovinový účinok je spojený s inhibíciou topoizomerázy a DNA helikázy, čím dôjde 

k zabráneniu replikácie molekuly DNA.
24,50

 Oveľa významnejšie je použitie molekuly 

Hoechst 33258 ako fluorescenčného farbiva v molekulárnej biológii. Jeho fluorescenčné 

vlastnosti sa prejavia až po naviazaní na molekulu DNA, a preto sa využíva na 

fluorimetrickú kvantifikáciu jednovláknovej ssDNA a dvojvláknovej dsDNA v roztoku 

a na značenie chromozómov pri mikroskopickom zobrazovaní.
49,51

 Používa sa tiež na 

vizualizáciu novovzniknutých molekúl DNA vďaka 5-bromouridínu zakomponovanému 

v chromozómoch, ktorý pôsobí ako tzv. quencher (zhášač) fluorescencie. Výskumy 

potvrdili, že Hoechst 33258 funguje aj ako protektor pred radiáciou navodeným 

poškodením reťazcov.
48

 Molekula Hoechst 33258 sa skladá z dvoch benzimidazolových 

kruhov, na ktorých je pripojený N-metylpiperazín na jednom konci a fenol na konci 

druhom. Pomocou röntgenovej štruktúrnej analýzy a NMR bolo zistené, že sa Hoechst 

Obr. 12   Pentamidin 
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33258 preferenčne viaže na oblasti bohaté na A•T páry báz, predovšetkým na sekvencie 

pozostávajúce zo štyroch až piatich postupných AT/TA párov báz. Footprinting štúdia 

ďalej preukázala, že najpreferovanejšou sekvenciou na väzbu je sekvencia AATT.
48

 Avšak 

pri ďalších štúdiách sa zistilo, že v kryštálových štruktúrach, kde sa Hoechst 33258 viaže 

na oligonukleotid pozostávajúci zo sekvencie 5'-GAATTC-3', je možná väzba molekuly 

ako na sekvencie AATT, tak na sekvencie GAAT a ATTC.
49

  

Talimustin. Talimustin je syntetická látka, ktorá bola ako jedna z prvých 

synetetizovaná ako derivát distamycinu A. Talimustin je alkylačné činidlo a patrí do 

skupiny dusíkatých yperitov v angličtine označovaných „benzoic acid nitrogen mustards 

(BAM)“.
21,52

 Spája v sebe DNA-poškodzujúce vlastnosti alkylačných činidiel a schopnosti 

špecificky sa viazať na reťazce DNA, ako to pozorujeme u MGB.
10

 Boli u neho zistené 

antineoplastické účinky proti myšacím solídnym nádorom a ľudským hetero-

transplantátom
24,52

 a cytotoxické účinky proti viacerým nádorovým bunkovým líniám 

rezistentným voči alkylačným činidlám.
52,53

 Pri testoch in vivo bola u neho objavená 

aktivita proti bunkám L1210 rezistentým na melfalan
53

 a aktivita proti myšacím 

leukémiám (Gross, P388, L1210).
54

 Jeho ďalším benefitom je, že nemá skríženú 

rezistenciu s alkylačným činidlom melfalanom.
21

 Oproti ostatným alkylačným činidlám, 

ktoré alkylujú guanín-N7, talimustin túto schopnosť nemá.
53

 Naopak, vďaka svojej 

špecifickej väzbe na sekvencie 5'-TTTTGA-3' alkyluje 3'-adenín-N3 na tejto sekvencii 

v malom žliabku DNA.
24,52,54

 Navyše interaguje so sekvenciami TATA, tzv. TATA 

boxom, a inhibuje tak proteíny, ktoré sa na TATA box viažu.
21

 Vďaka svojim skvelým 

protinádorovým účinkom sa dostal talimustin až do druhej fázy klinického testovania. 

Nanešťastie klinické testy preukázali, že jeho vedľajším účinkom je závažná myelotoxicita, 

ktorá nedovoľuje podanie talimustinu v náležitých terapeutických dávkach, a preto boli 

Obr. 13   Hoechst 33258 
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klinické testy ukončené.
24,55

 Molekula talimustinu je podobne ako molekula distamycinu 

A zložená z troch N-methylpyrolových kruhov navzájom spojených amidovými 

väzbami s amidinovou skupinou v postrannom reťazci. U talimustinu je však formamidová 

skupina, vyskytujúca sa u distamycinu A, nahradená skupinou dusíkatých yperitov. Keďže 

je talimustin derivátom distamycinu A, zachováva si jeho A•T sekvenčnú špecificitu.
52

  

Bolo syntetizované aj početné množstvo derivátov talimustinu. Testami in vitro a in 

vivo sa zisťovala ich cytotoxická a antileukemická aktivita na bunkové línie L1210.   

Niektoré z nich boli rovnako účinné ako talimustin, ale boli aj také ktorých účinnosť bola 

vyššia.
56

 

Brostalicin. Brostalicin (PNU-166196) je syntetická látka s protirakovinovým 

účinkom derivovaná z hlavnej zlúčeniny PNU-151807, ktorá pôvodne vykazovala, 

vzhľadom na jej väzbu na reťazce DNA, aktivitu proti cyklin-dependentnej kináze. Obe 

tieto zlúčeniny patria do skupiny derivátov distamycinu A.
10

 Brostalicin má široké 

spektrum účinku zahŕňajúce nádory rezistentné voči klasickým alkylačným činidlám 

a kamptotecinu. Navyše je efektívnejší v indukcii apoptózy ako talimustin.
57

 Pri testoch in 

vitro bola zistená jeho účinnosť na široké spektrum nádorových bunkových línií. V testoch 

in vivo pôsobil navyše proti nádorovým hetero-transplantátom a tiež bola u neho 

Obr. 14   Talimustin 
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pozorovaná zvýšená aktivita voči myšacím leukemickým bunkám typu L1210 

rezistentným na melfalan.
10,24,58

 Brostalicin tvorí v prítomnosti enzýmu glutation-S-

trasferáza (GST), ktorý je v nádorových bunkách exprimovaný vo veľkom množstve, 

vysoko reaktívne komplexy s glutationom (GSH). Tento komplex sa následne viaže do 

malého žliabku DNA. Brostalicin je prvou protirakovinovou látkou, ktorá si zachováva 

svoje cytotoxické účinky aj v prítomnosti GSH, na rozdiel od ostatných, ktoré tieto 

vlastnosti strácajú.
10,57,59

 Jeho účinok nezávisí na fungovaní mismatch repair systému 

(MMR), mechanizmu ktorý opravuje nesúlad v reťazcoch. Preto je možné jeho použitie aj 

u nádorov, ktoré MMR nemajú a sú tak rezistentné voči rôznym protirakovinovým 

látkam.
10

 Výhodou brostalicinu je, že nespôsobuje tak závažnú myelotoxicitu a 

celkovo pomer cytotoxicita/myelotoxicita je výrazne priaznivejší, čo umožňuje 

brostalicinu dosiahnuť potrebné terapeutické hladiny.
10,57

 Vďaka týmto predpokladom sa 

dostal až do fázy klinických testov. Momentálne sa nachádza v druhej fáze klinického 

testovania na mnohočetný myelom a sarkóm mäkkých tkanív.
60

 Brostalicin je chemicky 

derivát α-bromakrylamido-tetrapyrolu. Jeho molekula pozostáva zo štyroch N-

metylpyrolových kruhov spojených navzájom amidovou väzbou, na koncoch ktorých sa 

nachádza α-bromakrylamidová skupina a guanidinová skupina.
57

 Na reťazce DNA sa viaže 

podobne ako distamycin A, špecificky na sekvencie obsahujúce páry A•T, no pritom nemá 

schopnosť alkylovať reťazce DNA.
59

 

Obr. 15   Brostalicin 
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CC-1065 a jeho deriváty. CC-1065 je prírodná látka, ktorá bola v roku 1978 

izolovaná spoločnosťou Upjohn Company z bakteriálneho druhu Streptomyces zelensis.
21

 

Je to látka s veľmi silnými protirakovinovými a tiež antibakteriálnymi účinkami, 

potvrdenými jednak testami in vitro, ako aj in vivo na pokusných zvieratách. Prvé štúdie 

preukázali, že CC-1065 dokáže už v pikomolárnych množstvách inhibovať rast myšacích 

leukemických buniek, čo značí, že je 100 – 400 násobne účinnejší než doxorubicin.
10,61

 

Mechanizmus účinku molekuly CC-1065 je odlišný od iných protinádorových liečiv. Viaže 

sa do malého žliabku dvojzávitnice DNA, kde alkyluje 3 '-adenín-N3.
61,62,63

 Po naviazaní sa 

v malom žliabku, dusík adenínu atakuje cyklopropán na ľavej strane molekuly, čo vedie 

k otvoreniu cyklopropánového kruhu, aromatizácii chinónu a vzniku kovalentnej väzby. 

Táto väzba následne zamedzí replikácii DNA a následnému množeniu buniek.
64

 CC-1065 

tiež inhibuje transkripciu, na základe interakcií s proteínmi viažucimi sa na sekvencie 

TATA, tzv. TATA box.
61

 Nanešťastie prvými toxikologickými preklinickými štúdiami na 

myšiach a králikoch sa zistilo, že CC-1065 má už v terapeutických dávkach hepatotoxické 

účinky, a tým spôsobuje oneskorenú smrť pokusných zvierat. Preto je použitie látky CC-

1065 ako liečiva vylúčené.
10,21,61,62,63,64,65

 Táto hepatotoxicita je pravdepodobne spôsobená 

prítomnosťou dvoch metylénových skupín v centrálnej a pravej časti molekuly.
63

 Ďalšími 

testami sa však preukázalo, že hepatotoxicite sa dá odstránením týchto skupín predísť.
64

 

Molekula CC-1065 má polmesiačikovitý tvar a unikátnu štruktúru, ktorá pozostáva z troch 

opakujúcich sa pyrolindolových podjednotiek, pričom jedna z nich obsahuje 

cyklopropylovú skupinu, a tvorí tak reaktívnu cyklopropyl-pyrolindolovú podjednotku 

(CPI), schopnú alkylovať DNA. Zvyšné dve podjednotky sa potom podieľajú na 

nekovalentných väzbách na reťazce DNA. CC-1065 sa viaže, podobne ako ostatné MGB, 

špecificky na sekvencie obsahujúce A•T páry báz. Preferovaným miestom alkylácie DNA 

sú sekvencie 5'-TTA*.
21,65
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Syntetizované boli štyri potenciálne deriváty CC-1065: adozelesin, carzelesin, 

bizelesin a KW-2189. Vďaka svojim dobrým protirakovinovým vlastnostiam sa dostali až 

do fázy klinického skúšania. Nanešťastie bola u nich zistená závažná myelotoxicita, ktorá 

uvedeniu týchto látok ako liečiv zabránila.
63

  

Antramycin. Antramycin je prírodná protirakovinová látka, ktorá bola v roku 1965 

Leimgruberom a kol. izolovaná z termofilného bakteriálneho kmeňa Streptomyces 

refuineus subsp. thermotolerans.
66,67

 Patrí do skupiny štruktúrne príbuzných zlúčenín 

nazývaných pyrolo(1,4)benzodiazepíny (PBDs).
24,68

 Pôsobí proti rôznym typom 

transplantovaných nádorov, napr. Ehrlichov solídny karcinóm, sarkóm 180, ľudský 

epidermálny karcinóm a leukémia buniek L1210 a získal si aj použitie v klinickej praxi.
24

 

Mechanizmus účinku antramycinu je založený na vzniku kovalentnej väzby na 

exocyklickú aminoskupinu guanínu, guanín-N2, prostredníctvom C11 uhlíku 

antramycinu.
66,69

 Nanešťastie sa ďalším výskumom zistilo, že antramycin spôsobuje 

závažné vedľajšie účinky, ako kardiotoxicita a nekrózy v mieste vpichu po injekčnom 

podaní, pre ktoré je ďalšie použitie tohto liečiva vylúčené.
68

 Molekula antramycinu je 

zložená z pyrolbenzodiazepínovej kostry a dienamidovej skupiny spojenej s dusíkom 

v pyrolidinovom kruhu.
67

 Antramycin sa špecificky viaže na sekvencie obsahujúce 

purínové dusíkaté bázy, najmä sekvencie Pu-G-Pu. Preferenčná špecificita klesá v poradí 

AGA-5' > AGG-5' = GGA-5' > GGG-5'.
69

 

Obr. 16   CC-1065 
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1.2.3.5 MGB využívané na detekciu cieľových sekvencií DNA 

Niektoré molekuly MGB majú schopnosť viazať sa veľmi presne a špecificky na 

určité sekvencie DNA. Túto väzbu potom zároveň spevňujú a zvyšujú tak teplotu topenia. 

Na tento účel je patentované využitie prírodných látok typu distamycinu a jeho derivátov či 

iných oligoamidických molekúl.
20

 Publikované boli aj duplex stabilizujúce konjugáty 

oligonukleotidov s analógmi farbiva Hoechst 33258 alebo DAPI.
70

 

Obr. 17   Antramycin 
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2 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom mojej diplomovej práce bola syntéza látok ovplyvňujúcich interakcie 

reťazcov nukleových kyselín, štruktúrne odvodených od antibiotika distamycinu A a od 

ďalších podobných molekúl. Mojou snahou bolo vytvoriť určité spektrum potenciálne 

aktívnych látok za účelom skríningu ich aktivity a následnej využiteľnosti v praxi. 

Nezameral som sa preto len na syntézu jedného štruktúrneho typu zlúčeniny, ale na 

syntézu analógov či derivátov štruktúrne rozličných molekúl s cieľom vytvoriť čo najširšie 

spektrum potenciálne využiteľných látok. Účelom týchto látok je konjugácia 

s oligonukleotidmi a následné zvýšenie stability väzby oligonukleotidov na reťazce 

nukleových kyselín. 
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Všetky využívané chemické látky boli objednávané od certifikovaných 

dodávateľov Sigma-Aldrich, Acros, Merck a v reakciách použité v pôvodnom stave. 

 

Priebeh reakcií, čistota produktov, ako aj medziproduktov bola vyhodnocovaná 

pomocou tenkovrstvovej chromatografie na doskách Merck Silikagel 60 F254. Pri analýze 

bolo použité žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm. Sústavy, ktoré boli používané na vyvíjanie 

sú uvedené zvlášť pri každej reakcii. 

 

Niektoré medziprodukty boli čistené pomocou stĺpcovej chromatografie, ktorá 

prebiehala za pomoci silikagelu Merck Kieselgel 60 (0,040 – 0,063 mm). 

 

Niektoré medziprodukty, ako aj výsledné produkty syntéz boli čistené pomocou 

„flash-chromatografie“, ktorá sa vykonávala na prístroji CombiFlash Rf od výrobcu 

Teledyne Isco, Inc. (Lincoln, Nebraska, USA). 

 

Reakcie, ktoré prebiehali za pomoci mikrovlnného žiarenia boli uskutočňované 

v chemickom mikrovlnnom prístroji CEM Discover s autosamplerom Explorer 24 

(Matthews, North Carolina, USA). 

 

Infračervené spektrá boli merané pomocou spektrometru Nicolet 6700 od výrobcu 

Thermo Scientific. 

 

Výsledná štruktúra medziproduktov a produktov bola zisťovaná pomocou 
1
H-NMR 

a 
13

C-NMR spektrometrie na prístroji Varian Mercury Vx BB 300 NMR Spectrometer. 
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3.1 Všeobecný postup deprotekcie t-boc chrániacej 

skupiny
71

 

 

 

Látka chránená t-boc chrániacou skupinou (1 mmol) bola rozpustená vždy v 10 

ml 50% roztoku kyseliny triflouroctovej (TFA) a dichlormetánu (DCM). Zmes sa následne 

miešala pri laboratórnej teplote po dobu 5 minút. Po uplynutí času miešania sa na vákuovej 

odparke odparili prchavé rozpúšťadlá a zvyšok sa znova rozpustil v 50% roztoku TFA 

v DCM. Zmes sa potom miešala na magnetickej miešačke pri laboratórnej teplote, no teraz 

po dobu 20 minút. Potom sa prchavé rozpúšťadlá odparili. Zvyšok sa následne premiešal 

s 10 ml 10% roztoku trietylamínu (TEA) v DCM, čím sa mal vytlačiť požadovaný 

odchránený amín. Na magnetickej miešačke bola potom reakčná zmes miešaná pri 

laboratórnej teplote po dobu 10 minút. Po premiešaní sa prchavé rozpúšťadlá odparili na 

vákuovej odparke. 
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3.2 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(2-(dietyl-

amino)etyl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu 

3.2.1 Príprava kyseliny 11-azidoundekánovej
72

 

 

 

Bolo odvážených 3,64 g (13,48 mmol) kyseliny 11-brómundekánovej, ktorá sa 

následne rozpustila v 45 ml dimetylformamidu (DMF). Do roztoku sa pridalo 3,91 g 

(60 mmol) NaN3 a zmes sa miešala na magnetickej miešačke pri laboratórnej teplote po 

dobu 2 dní. Po dokončení miešania bola zmes nariedená vodným roztokom KHSO4 

s koncentráciou 0,5 mol.l
-1

. Kyselina 11-azidoundekánová bola potom extrahovaná 

3 x 80 ml lekárskeho benzínu. Extrahované frakcie benzínu boli vysušené malým 

množstvom bezvodého Na2SO4. Síran sodný sa odfiltroval a čistá kyselina 11-

azidoundekánová sa získala odparením benzínu na vákuovej odparke. Kyselina 11-

azidoundekánová bola priehľadná a mala olejovitú konzistenciu. Na základe skúseností 

z predchádzajúcich reakcií na pracovisku bola bez ďalšieho čistenia použitá v ďalších 

krokoch syntézy. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1709 (C=O), 2096 (azid), 2856, 2929 

(alif.). 
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3.2.2 Príprava metyl 4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu
73,74

 

 

 

V 5 ml DMF bolo rozpustených 308,34 mg (1,21 mmol) metyl 4-amino-1-

metylpyrol-2-karboxylátu (Z-1) Do roztoku bolo potom pridaných 258 mg (2 mmol; 

347,7 μl) N,N-diisopropyletylamínu (DIPEA). Zmes sa zamiešala a následne bolo do nej 

pridaných 681,9 mg (3 mmol; 682 μl) kyseliny 11-azidoundekánovej, 766,8 mg (4 mmol) 

N-(3-dimetylaminopropyl)-N'-etylkarbodiimid hydrochloridu (EDCI) a 610,85 mg 

(5 mmol) 4-dimetylaminopyridínu (DMAP). Zmes bola po pridaní všetkých zložiek 

umiestnená na magnetickú miešačku, kde sa miešala pri laboratórnej teplote po dobu 1 

noci.  

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1) a paralelne s ňou aj zmes benzínu, etyl-acetátu a DIPEA taktiež 

v pomere 20:10:1 (BEN:EAC:DIPEA 20:10:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou stĺpcovej chromatografie. 

Získalo sa 404,8 mg (1,1132 mmol) metyl 4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu (Z-2), čo predstavuje výťažok 92%. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1686 (C=O), 2097 (azid), 2861, 2932 

(alif.)., 3305 (NH amid). 

Zápis NMR-analýzy: 
1
H-NMR ((CH3)2CO) δ: 1.30 – 1.36 (14H, m, CH2), 1.54 – 

1.64 (4H, m, CH2), 2.24 – 2.27 (2H, t, CH2), 3.73 (3H, s, OCH3), 3.86 (3H, s, CH3), 6.73 – 

6.74 (1H, d, ArH), 7.37 – 7.38 (1H, d, NH), 8.99 (1H, s, ArH). 
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3.2.3 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(2-(dietylamino)etyl)-1-

metylpyrol-2-karboxamidu
75

 

 

 

Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(2-(dietylamino)etyl)-1-metylpyrol-2-

karboxamidu (Z-3) sa uskutočnila za pomoci laboratórneho mikrovlnného prístroja a bez 

prítomnosti rozpúšťadla. V špeciálnej skúmavke určenej na reakcie v mikrovlnnom 

prístroji bolo zmiešaných 20 mg (0,055 mmol) Z-2, 820 mg (7,0568 mmol; 1 ml) N,N-

dietyletyléndiamínu (DEEA) a 3 mg (0,0165 mmol) triazabicyklodecenu (TBD). Do 

skúmavky bolo ponorené malé magnetické miešadlo a skúmavka bola vložená do prístroja. 

Reakcia prebiehala pri teplote 160°C a výkone 150 W po dobu 30 minút. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes etyl-acetátu, benzínu a trietylamínu v pomere 20:10:3 (EAC:BEN:TEA – 

20:10:3). Na TLC bolo pozorované zmiznutie škvrny látky, z ktorej sa vychádzalo a nová 

škvrna s nižšou hodnotou Rf. Produkt reakcie bol rozpustný vo vode po okyslení. 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

18,46 mg (0,0413 mmol) Z-3, čo predstavuje výťažok 75%. 

Táto príprava bola vykonaná ako modelová reakcia pre ďalšie syntézy.  
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3.3 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((2-(dietyl-

amino)etyl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-

metylpyrol-2-karboxamidu 

3.3.1 Príprava metyl 4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxylátu
73,74

 

 

 

Príprava metyl 4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-

metylpyrol-2-karboxylátu (Z-6) vychádzala z metyl 4-(4-((terc-butoxykarbonyl)amino)-1-

metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxylátu (Z-4), ktorý bolo najskôr potreba 

odchrániť. Deprotekcia t-boc skupiny prebehla podľa postupu, ktorý bol popísaný 

v kapitole 3.1. Na deprotekciu sa použilo 192 mg (0,5106 mmol) Z-4 a získalo sa 

128,25 mg (0,46 mmol, 91%) metyl 4-(4-amino-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-

metylpyrol-2-karboxylátu (Z-5). Z-5 sa potom najskôr rozpustil v 5 ml DMF. Následne 

bolo do roztoku pridaných 161 mg (1,2457 mmol; 217 μl) DIPEA, potom 425 mg (1,8703 

mmol; 425 μl) kyseliny 11-azidoundekánovej, 477,5 mg (2,4909 mmol) EDCI a 380 mg 

(3,1104 mmol) DMAP. Zmes bola následne miešaná pri laboratórnej teplote po dobu 12 

hodín. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1). 
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Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou stĺpcovej chromatografie. 

Získalo sa 205,49 mg (0,4232 mmol) Z-6, čo predstavuje výťažok 92%. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1692 (C=O), 2098 (azid), 2886, 2929 

(alif), 3306 (NH amid). 
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3.3.2 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((2-(dietylamino)-

etyl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-

karboxamidu
75

 

 

 

Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((2-(dietylamino)etyl)karbamoyl)-1-

metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu (Z-7) sa uskutočnila, podobne ako príprava 

Z-3. Reakcia prebiehala v špeciálnej skúmavke určenej na reakcie v mikrovlnnom prístroji, 

v ktorej sa zmiešalo 50,8 mg (0,1046 mmol) (Z-6), 820 mg (7,0568 mmol) DEEA a 4,37 

mg (0,0314 mmol) TBD. Nakoniec sa do skúmavky pridalo miešadlo, aby bolo možné 

zmes miešať a skúmavka bola umiestnená do laboratórneho mikrovlnného prístroja. 

Reakcia prebiehala pri teplote 160°C a výkone 150 W po dobu 45 minút. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1). Na TLC bolo pozorované zmiznutie škvrny látky, z ktorej sa 

vychádzalo a nová škvrna s nižšou hodnotou Rf. Produkt reakcie bol rozpustný vo vode po 

okyslení. 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

58,85 mg (0,091 mmol) Z-7, čo predstavuje výťažok 87%. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1688 (C=O), 2097 (azid), 2977, 2889, 

2929 (alif), 3305 (NH amid). 
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3.4 Syntéza 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((5-((2-

(dietylamino)etyl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-

yl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-

karboxamidu 

3.4.1 Príprava metyl 4-(4-(4-((terc-butoxykarbonyl)amino)-1-

metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-

metylpyrol-2-karboxylátu
73,74

 

 

 

Prvým krokom syntézy bola deprotekcia t-boc chrániacej skupiny Z-4. Na 

deprotekciu bolo použitých 250 mg (0,6642 mmol) Z-4 a po jej skončení bolo získaných 

168,82 mg (0,611 mmol, 92%) Z-5. Celé množstvo tejto látky bolo okamžite rozpustené 

v 5 ml DMF. Do roztoku bolo následne pridaných 159,48 mg (0,6645 mmol) 4-((terc-

butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-karboxylovej kyseliny (Z-8), 254,58 mg (1,328 

mmol) EDCI a 305 mg (1,644 mmol) DMAP. Reakcia prebiehala na magnetickej miešačke 

pri laboratórnej teplote po dobu 1 noci.  

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a trietylamínu v pomere 20:10:1 (BEN:EAC:TEA – 

20:10:1). 
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Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

251 mg (0,5035 mmol) metyl 4-(4-(4-((terc-butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxylátu (Z-9), čo 

predstavuje výťažok 82%. 

Zápis NMR-analýzy: 
1
H-NMR ((CH3)2CO) δ: 1.45 (9H, s, CH3), 3.75 (3H, s, 

OCH3), 3.90 – 3.92 (9H, t, CH3), 6.76 (1H, s, ArH), 6.91 (2H, d, ArH), 6.97 (1H, d, ArH), 

7.21 (1H, d, ArH), 7.48 (1H, d, ArH), 8.10 (1H, s, NH), 9.21 – 9.24 (2H, d, NH). 
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3.4.2 Príprava metyl 4-(4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-

2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxylátu
73,74

 

 

 

Zo získaného Z-9 bola najskôr odstránená t-boc chrániaca skupina. Po deprotekcii 

sa získalo 186,55 mg (0,4682 mmol, 93%) metyl 4-(4-(4-amino-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxylátu (Z-10), ktorý bol 

potom rozpustený v 5 ml DMF. Do roztoku bolo pridaných 228,6 mg (1,006 mmol; 229 μl) 

kyseliny 11-azidoundekánovej. Ďalej sa tam pridalo 65 mg (0,503 mmol; 87,6 μl) DIPEA, 

192,9 mg (1,006 mmol) EDCI a 153,62 mg (1,2575 mmol) DMAP. Zmes bola na 

magnetickej miešačke miešaná pri laboratórnej teplote a reakcia prebiehala 12 hodín. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

253,23 mg (0,4167 mmol), čo predstavuje objem 89%. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1678 (C=O), 2099 (azid), 2886, 2927 

(alif), 3304 (NH amid). 
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3.4.3 Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((5-((2-(dietyl-

amino)etyl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)karbamoyl)-1-

metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu
75

 

 

 

Príprava 4-(11-azidoundekánamido)-N-(5-((5-((2-(dietylamino)etyl)karbamoyl)-1-

metylpyrol-3-yl)karbamoyl)-1-metylpyrol-3-yl)-1-metylpyrol-2-karboxamidu (Z-12) sa 

uskutočnila, podobne ako príprava Z-3 a Z-7, a to za pomoci laboratórneho mikrovlnného 

prístroja a bez prítomnosti rozpúšťadla. Preto sa v špeciálnej skúmavke určenej na reakcie 

v laboratórnom mikrovlnnom prístroji zmiešalo 72 mg (0,119 mmol) metyl 4-(4-(4-(11-

azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-

metylpyrol-2-karboxylátu (Z-11), 820 mg (7,0568 mmol; 1 ml) DEEA, a 5,6 mg (0,0357 

mmol) TBD. Do skúmavky bolo pridané ešte magnetické miešadlo, a skúmavka bola 

následne umiestnená do laboratórneho mikrovlnného prístroja. Reakcia prebiehala pri 

teplote 160°C a mikrovlnnom výkone 150 W po dobu 1 hodiny. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes etyl-acetátu, metanolu a trietylamínu v pomere 10:1:1 (EAC:MeOH:TEA 

– 10:1:1). Na TLC bolo pozorované zmiznutie škvrny látky, z ktorej sa vychádzalo a nová 

škvrna s nižšou hodnotou Rf. Produkt reakcie bol rozpustný vo vode po okyslení. 
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Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

69,16 mg (0,0999 mmol) Z-12, čo predstavuje výťažok 84%. 

Výsledky IR-spektrometrie: IR νmax (cm
-1

): 1680 (C=O), 2100 (azid), 2885, 2923 

(alif), 3307 (NH amid). 
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3.4.4 Príprava 2-(4-(4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-N,N-dietyletánaminium chloridu 

 

 

2-(4-(4-(4-(11-azidoundekánamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-1-metylpyrol-2-

karboxamido)-1-metylpyrol-2-karboxamido)-N,N-dietyletánaminium chlorid (Z-13) bol 

pripravený za účelom ďalšieho testovania. Na tieto testy je potrebný roztok 

s koncentráciou 1 mmol.l
-1

. Roztok s koncentráciou 1 mmol.l
-1

 sa pripraví rozpustením 

0,7 mg Z-13 v 1 ml pufru. Príslušné množstvo Z-13 sa pripravilo zmiešaním 2 ml 10% HCl 

so 65,6 mg Z-12. Zmes sa 10 minút miešala pri laboratórnej teplote, aby prebehla reakcia 

a vznikol tak hydrochlorid. Po uplynutí času miešania sa roztok prefiltroval a voda 

následne opatrne odsala na vákuovej odparke. Po odparení vody sa získalo 27,2 mg Z-13. 

0,7 mg Z-13 nebolo možné navážiť, a tak sa zlúčenina rozpustila v 2 ml metanolu 

a z roztoku bolo odpipetovaných 50 μl. Po odparení metanolu na vákuovej odparke sa 

získalo 0,7 mg Z-13 ktorý sa použil priamo pri molekulárno-biologických testoch. 

Zápis NMR-analýzy (časť spektra odčítaná z tlačenej verzie): 
1
H-NMR (CHCl3) δ: 

7.00 – 7.20 (6H, m, Ar-H), 8.20 (1H, s, NH), 8.80 (2H, s, NH), 10.80 (1H, s, NH). 
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3.5 Syntéza N,N'-(1,4-fenylén)bis(4-((diaminometylén)-

amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) 

3.5.1 Príprava di-terc-butyl (5,5'-((1,4-fenylénbis(azandiyl))-

bis(karbonyl))bis(1-metylpyrol-5,3-diyl))dikarbamátu
73,74

 

 

 

Navážilo sa 50 mg (0,4625 mmol) fenyléndiamínu a 222 mg (0,925 mmol) Z-8. 

Dané zlúčeniny boli následne rozpustené v 15 ml DCM. K zmesi bolo ešte pridaných 

354,6 mg (1,85 mmol) EDCI a 226 mg (1,85 mmol) DMAP. Reakcia prebiehala za 

neustáleho miešania pri laboratórnej teplote po dobu 12 hodín. Po ukončení miešania sa 

v reakčnej banke vyzrážala požadovaná látka, a preto aby bola látka detekovateľná, bol 

DCM odparený na vákuovej odparke a zrazenina bola rozpustená v chloroforme. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1). 
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Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Reakciou 

sa získalo 178,91 mg (0,3237 mmol) di-terc-butyl (5,5'-((1,4-fenylénbis(azandiyl))-

bis(karbonyl))bis(1-metylpyrol-5,3-diyl))dikarbamátu (Z-15), čo predstavuje výťažok 

70%. 

Zápis NMR-analýzy: 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 1.45 (18H, s, CH3), 3.79 (6H, s, 

CH3), 6.90 – 6.92 (4H, d, ArH), 7.61 (4H, s, ArH), 9.12 (2H, s, NH), 9.73 (2H, s, NH). 
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3.5.2 Príprava N,N'-(1,4-fenylén)bis(4-((diaminometylén)amino)-1-

metylpyrol-2-karboxamidu)
76

 

 

 

Získaný  Z-15 z predchádzajúcej reakcie sa najprv podrobil deprotekčnej reakcii, 

ktorou sa odstránili dve t-boc chrániace skupiny. Na túto reakciu bolo použitých 55 mg 

(0,1 mmol) Z-15 a získalo sa následne 35,07 mg (0,0995 mmol, 99%) N,N'-(1,4-

fenylén)bis(4-amino-1-metylpyrol-2-karboxamidu) (Z-16). Toto množstvo bolo rozpustené 

v 10 ml DCM. K roztoku bolo ešte pridaných 57 mg (0,2973 mmol) EDCI, 64,5 mg 

(0,5 mmol; 65 μl) DIPEA a 40 mg (0,5255 mmol) tiourey. Reakčná zmes bola na 

magnetickej miešačke miešaná pri laboratórnej teplote za súčasnej analýzy priebehu 

reakcie. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes acetónu a trietylamínu v pomere 10:1 (AC:TEA – 10:1).  

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. 

Získaných bolo 29,53 mg (0,0676 mmol) N,N'-(1,4-fenylén)bis(4-

((diaminometylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) (Z-17), čo predstavuje výťažok 

68%. 
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3.6 Syntéza 4,4'-(bis-(4-diaminometylénamino-1-metyl-

pyrol-2-karbonyl)amino)benzanilidu 

3.6.1 Príprava 4,4´-(bis(4-(terc-butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-

2-karbonylamino)benzanilidu
73,74

 

 

 

V 15 ml DCM bolo rozpustených 23 mg (0,1012 mmol) 4,4'-diaminobenzanilidu. 

Do roztoku sa potom pridalo 48,5 mg (0,2024 mmol) Z-8, 77,6 mg (0,4048 mmol) EDCI 

a 49,5 mg (0,4048 mmol) DMAP. Zmes sa následne 12 hodín miešala na magnetickej 

miešačke.  
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Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes benzínu, etyl-acetátu a kyseliny octovej v pomere 20:10:1 

(BEN:EAC:AA – 20:10:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Reakciou 

sa získalo 64,47 mg (0,0959 mmol) 4,4´-(bis(4-(terc-butoxykarbonyl)amino)-1-

metylpyrol-2-karbonylamino)benzanilidu (Z-18), čo predstavuje výťažok 95%. 

Zápis NMR-analýzy: 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 1.45 (18H, s, CH3), 3.80 (3H, s, 

CH3), 3.82 (3H, s, CH3), 6.91 – 7.00 (4H, m, ArH), 7.65 – 7.70 (4H, m, ArH), 7.85 – 7.87 

(2H, d, ArH), 7.92 – 7.94 (2H, d, ArH), 9.11 (1H, s, NH), 9.15 (1H, s, NH), 9.76 (1H, s, 

NH), 10.02 (1H, s, NH), 10.08 (1H, s, NH). 
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3.6.2 Príprava 4,4'-(bis-(4-diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-

karbonyl)amino)benzanilidu
76

 

 

 

Najskôr boli na Z-18 odstránené t-boc chrániace skupiny. Na deprotekciu sa 

použilo celé množstvo Z-18 a deprotekciou bolo získaných 42,54 mg (0,0902 mmol, 94%) 

4,4'-(bis-(4-amino-1-metylpyrol-2-karbonyl)amino)benzanilidu (Z-19), ktorý bol potom 

rozpustený v 15 ml DCM. Do roztoku sa pridalo 57 mg (0,2973 mmol) EDCI, 64,5 mg 

(0,5 mmol; 65 μl) DIPEA a 40 mg (0,5255 mmol) tiourey. Reakčná zmes bola na 

magnetickej miešačke miešaná pri laboratórnej teplote za súčasnej analýzy priebehu 

reakcie.  

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes acetónu a trietylamínu v pomere 10:1 (AC:TEA – 10:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

38,09 mg (0,0686 mmol) 4,4'-(bis-(4-diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-

karbonyl)amino)benzanilidu (Z-20), čo predstavuje výťažok 76%. 
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3.7 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((diamino-

metylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) 

3.7.1 Príprava N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((terc-butoxy-

karbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu)
73,74

 

 

 

V 15 ml DCM bolo rozpustených 68 mg (0,4993 mmol; 65,9 μl) m-xyléndiamínu. 

Do roztoku bolo potom pridaných 264 mg (1,1 mmol) Z-8, 285 mg (1,4867 mmol) EDCI, 

122 mg (0,9986 mmol) DMAP a 74,2 mg (0,5741 mmol; 100 μl) DIPEA. Reakčná zmes sa 

miešala pri laboratórnej teplote po dobu 12 hodín. Po ukončení reakcie bol DCM odparený 

a produkt bol následne rozpustený v 5 ml etanolu. K roztoku bolo pridaných 5 ml vody 

a zo vzniknutej zmesi bol etanol následne odparený. K zvyšku bolo znova pridaných 5 ml 

vody a požadovaný produkt vypadol zo zmesi v podobe bielej zrazeniny. Nakoniec bola 

zrazenina odsatá.  

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes etyl-acetátu a benzínu v pomere 3:2 (EAC:BEN – 3:2). 

  



56 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

202,95 mg (0,3495 mmol) N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((terc-

butoxykarbonyl)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) (Z-21), čo predstavuje výťažok 

70%. 

Zápis NMR-analýzy: 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 1.43 (18H, s, CH3), 3.74 (6H, s, 

CH3), 4.30 – 4.32 (4H, d, CH2), 6.96 (2H, s, ArH), 6,83 (2H, s, ArH), 7.11 – 7.26 (4H, m, 

ArH), 8.49 – 8.53 (2H, t, NH), 9.03 (2H, s, NH). 
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3.7.2 Príprava N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-(N,N-di-terc-

butoxykarbonyl)diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-

karboxamidu)
77

 

 

 

Prvým krokom bola deprotekcia, na ktorú sa spotrebovalo 73 mg (0,126 mmol) Z-

21 a získalo sa 44,45 mg (0,1169 mmol) N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-amino-1-

metylpyrol-2-karboxamidu) (Z-22). Ten bol potom rozpustený v 3 ml DCM. K roztoku 

bolo následne pridaných 108 mg (0,2772 mmol) 1,3-di-boc-2-

(trifluorometylsulfonyl)guanidinu. Zmes sa zľahka zamiešala a ďalej sa k nej ešte pridalo 

36,28 mg (0,3585 mmol; 50 μl) TEA. Reakcia prebiehala na magnetickej miešačke pri 

laboratórnej teplote a súčasne bola vykonávaná analýza priebehu reakcie, a to pomocou 

TLC, pričom mobilnú fázu tvorila zmes etyl-acetátu a benzínu v pomere 3:2 (EAC:BEN – 

3:2). Reakčná zmes sa miešala tak dlho, pokým nevymizla škvrna Z-22 na detekčnej 

doske. Následne boli do zmesi pridané ďalšie 3 ml DCM a zmes bola potom premytá 2M 

vodným roztokom NaHSO4, nasýteným roztokom NaHCO3 a cca 10% vodným roztokom 

NaCl. Z deliaceho lievika sa získala organická vrstva, ktorá bola ešte vysušená bezvodým 

Na2SO4 a DCM sa nakoniec odparil na vákuovej odparke.  
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Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Nakoniec 

bolo získaných 78, 87 mg (0,0912 mmol) N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-(N,N-di-

terc-butoxykarbonyl)diaminometylénamino-1-metylpyrol-2-karboxamidu) (Z-23), čo 

predstavuje výťažok 78%. 

Zápis NMR-analýzy (odčítané z tlačenej verzie spektra): 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 

1.45 (36H, s, CH3), 3.7 (6H, s, CH3), 4.30 (4H, d, CH2), 6.85 – 6.95 (4H, m, ArH-pyrrol), 

7.10 – 7.25 (4H, m, ArH-benzen), 8.5 (2H, s, NH). 
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3.7.3 Príprava N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-((diamino-

metylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) 

 

 

Posledným krokom syntézy bola deprotecia chrániacich skupín za vzniku N,N'-

(1,3-fenylénebis(metylén))bis(4-((diamino-metylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu) 

(Z-24), ktorá prebiehala podľa všeobecného postupu deprotecie, popísaného v kapitole 3.1. 

Látka, však už následne nebola čistená, pretože extrémne bázický charakter jej molekuly 

tento proces neumožňuje. Vzhľadom na doposiaľ vždy kvantitatívny priebeh deprotekcie 

nebola robená u molekuly Z-24 ani 
1
H-NMR analýza a látka bola po prevedení na 

hydrochlorid odoslaná na molekulárno-biologické testy. 
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3.8 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(pyridín-2-

amínu) 

 

 

V reakčnej banke bolo zmiešaných 136 mg (1 mmol; 131,8 μl) m-xyléndiamínu 

a 348 mg (2,2025 mmol; 210 μl) 2-brompyridínu. Syntéza N,N'-(1,3-

fenylénbis(metylén))bis(pyridín-2-amínu) (Z-25) prebiehala za stáleho miešania zmesi na 

magnetickej miešačke pri teplote 170°C. Priebeh reakcie trval 8 hodín. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes chloroformu, metanolu a trietylamínu v pomere 10:1:1 

(CHCl3:MeOH:TEA – 10:1:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

145,18 mg (0,5 mmol), čo predstavuje výťažok 50%. 

Zápis NMR-analýzy (odčítané z tlačenej verzie spektra): 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 

4.10 (4H, d, CH2), 6.8 (2H, m, NH), 7.0 – 7.30 (12H, m, ArH). 
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3.9 Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))dinikotín-

amidu
73,74

 

 

 

K 20 ml DCM bolo pridaných 136 mg (1 mmol; 131,8 μl) m-xyléndiamínu. Zmes 

sa dôkladne premiešala a následne k nej bolo pridaných 348 mg (2,8267 mmol) pyridín-3-

karboxylovej kyseliny (niacin), 399 mg (2,0814 mmol) EDCI, 122 mg (0,9986 mmol) 

DMAP a 74,2 mg (0,5741 mmol; 100 μl) DIPEA. Reakčná zmes bola následne miešaná na 

magnetickej miešačke. Syntéza N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))dinikotínamidu (Z-26) 

prebiehala pri laboratórnej teplote po dobu 12 hodín. 

Detekcia bola stanovená na základe tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Mobilnú 

fázu tvorila zmes chloroformu, metanolu a trietylamínu v pomere 10:1:1 

(CHCl3:MeOH:TEA – 10:1:1). 

Pripravená látka bola nakoniec vyčistená pomocou flash-chromatografie. Získalo sa 

225,15 mg (0,65 mmol), čo predstavuje výťažok 65%. 

Zápis NMR-analýzy (odčítané z tlačenej verzie spektra): 
1
H-NMR ((CH3)2SO) δ: 

4.30 (4H, d, CH2), 7.10 – 8.30 (12H, m, ArH), 8.80 (2H, s, NH). 
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4 MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÁ ČASŤ 

4.1 Stanovenie vplyvu látok na zvýšenie teploty topenia 

duplexu DNA 

MGB sú látky, ktoré sa viažu do malého žliabku DNA. Svojou väzbou následne 

spevňujú pripojenie reťazcov komplementárnych báz a zabraňujú ich denaturácii. 

Denaturácia je proces, pri ktorom dochádza k prerušeniu vodíkových mostíkov medzi 

komplementárnymi bázami a k oddeleniu reťazcov od seba. Tento proces prebieha pri 

extrémnych podmienkach, najmä pri zvýšenej teplote. Denaturácia duplexu DNA 

s naviazaným MGB prebieha pri vyššej teplote ako denaturácia duplexu bez naviazaného 

MGB. Teplota, pri ktorej dochádza k denaturácii sa označuje ako teplota topenia duplexu 

DNA. 

Stanovenie prebieha vo vodnom roztoku za prítomnosti pufru pre Taq polymerázu, 

ktorý sa bežne používa pri PCR. V roztoku sú prítomné dva navzájom komplementárne 

oligonukleotidy, pričom jeden z nich je značený fluorofórom na 5´-konci (FAM) a druhý 

zhášačom na 3´-konci (BHQ-1). V momente, kedy reťazce oligonukleotidov tvoria duplex, 

fluorescencia nie je pozorovateľná, pretože fluorofór je zhasnutý zhášačom. Po oddelení 

reťazcov, ku ktorému dochádza pri denaturácii, je možné pozorovať zvýšenie intenzity 

fluorescencie. Teplota topenia duplexu DNA sa stanovuje v prístroji na real-time PCR, kde 

dochádza k postupnému zvyšovaniu teploty zo stavu, kedy sú oligonukleotidy viazané 

v duplexe, až po teplotu, kedy sú oligonukleotidy denaturované. Teplota sa zvyšuje 

každých 5 sekúnd o 0,2°C a súčasne sa vykonáva detekcia fluorescencie. Výsledkom 

stanovenia je záznam, v ktorom je na osi x teplota a na osi y fluorescencia. Deriváciou 

zmeny fluorescencie podľa teploty získame graf, v ktorom maximá zodpovedajú teplote 

topenia duplexu DNA. Na jednej doske sa vyhodnocuje škála koncentrácií od 200 µM do 

32 nM. Analyzované látky sa potom dajú porovnávať podľa koncentrácií. Na analýzu sa 

používajú rôzne dvojice oligonukleotidov, pričom sa volia také sekvencie, ktoré nie sú 

komplementárne s DNA sekvenciami bežne sa vyskytujúcimi v prírode. 
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4.2 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-13 

Výsledky teploty topenia komplexu DNA s naviazanou látkou Z-13 dokumentuje 

tabuľka a graf. 

 

Tabuľka 1 

Koncentrácia Z-13 

200 μM x 

100 μM x 

20 μM 54,07 

4 μM 54,13 

800 nM 54,2 

160 nM 54,2 

32 nM 54,2 

voda 54,3 

 

Graf 1 
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4.3 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-17 

Výsledky teploty topenia komplexu DNA s naviazanou látkou Z-17 dokumentuje 

tabuľka a graf. 

 

Tabuľka 2 

Koncentrácia Z-17 

200 μM 54,13 

100 μM 53,73 

20 μM 53,47 

4 μM 53,53 

800 nM 53,2 

160 nM 53,6 

32 nM 53,6 

voda 53,53 

 

Graf 2 

 

52,6 

52,8 

53 

53,2 

53,4 

53,6 

53,8 

54 

54,2 

Z-17 

200 μM 

100 μM 

20 μM 

4 μM 

800 nM 

160 nM 

32 nM 

voda 



65 

4.4 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-20 

Výsledky teploty topenia komplexu DNA s naviazanou látkou Z-20 dokumentuje 

tabuľka a graf. 

 

Tabuľka 3 

Koncentrácia Z-20 

200 μM x 

100 μM x 

20 μM 52,73 

4 μM 53,07 

800 nM 53,33 

160 nM 53,47 

32 nM 53,33 

voda 53,53 

 

Graf 3 
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4.5 Výsledky testu teploty topenia (Tm) roztoku Z-24 

Výsledky teploty topenia komplexu DNA s naviazanou látkou Z-24 dokumentuje 

tabuľka a graf. 

 

Tabuľka 4 

Koncentrácia Z-24 

200 μM x 

100 μM 56,20 

20 μM 55,20 

4 μM 54,53 

800 nM 54,67 

160 nM 54,60 

32 nM x 

voda x 

 

Graf 4 
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5 DISKUSIA 

Vo svojej práci som sa venoval syntéze látok schopných, svojou väzbou v malom 

žliabku dvojzávitnice DNA, ovplyvňovať interakcie nukleových kyselín. 

Prvé tri syntetizované látky (Z-3, Z-7 a Z-12) sú štruktúrne odvodené od antibiotika 

distamycinu A. Syntéza všetkých troch látok prebiehala obdobným postupom. Molekuly Z-

3 a Z-7 boli syntetizované ako pokusné za účelom testovania uskutočniteľnosti metódy. 

Syntéza prebiehala v roztoku za použitia DMF ako rozpúšťadla. U chránených látok bola 

prvým krokom deprotekcia t-boc chrániacej skupiny. Nasledovalo naviazanie kyseliny 11-

azidoundekánovej, pri ktorom došlo ku vzniku amidu prostredníctvom reakcie s EDCI. 

DMAP pridávaný do reakcie slúžil ako katalyzátor reakcie a DIPEA vytvorila 

v roztoku bázické prostredie. Predtým než došlo k naviazaniu kyseliny 11-

azidoundekánovej, bola táto kyselina pripravená reakciou kyseliny 11-brómundekánovej 

s azidom sodným. Posledným krokom syntézy bolo pripojenie DEEA za vzniku 

príslušného amidu, pričom syntéza prebiehala v laboratórnom mikrovlnnom prístroji. 

Reakcia prebiehala bez účasti rozpúšťadla v prostredí DEEA a katalyzátorom bol TBD. 

Nutnosťou bolo dodržanie prísnych podmienok s teplotou 160°C a výkonom mikrovĺn 

150W. Tieto podmienky boli pre syntézu nevyhnutné, čo vyplýva z ďalších pokusných 

syntéz uskutočnených pri nižších teplotách, kedy sa nedosiahlo potrebných podmienok pre 

reakciu. Štruktúra syntetizovaných medziproduktov bola hodnotená za pomoci 
1
H-NMR 

spektrometrie. Takto boli analyzované látky Z-2 a Z-9. Výsledok analýzy ukázal, že tieto 

látky majú štruktúru, ako sa zamýšľalo, čo znamená, že metódy prípravy boli zvolené 

správne. Analýza odhalila aj jeden nedostatok, ktorým bola čistota – syntetizované látky 

obsahovali určité množstvo nečistôt. Taktiež bola overená štruktúra samotnej kyseliny 11-

azidoundekánovej, pomocou infračervenej spektrometrie. Analogicky boli vykonané aj 

testy medziproduktov, u ktorých došlo k naviazaniu kyseliny 11-azidoundekánovej, pri 

ktorých sa zisťovala najmä poloha azidu v spektre, ktorá odpovedala približne vlnočtu 

2096 cm
-1

. Konečným výsledkom bola syntéza molekuly Z-12. Biologická aktivita tejto 

látky bola následne overená stanovením teploty topenia komplexu oligonukleotid-MGB. 

Na toto stanovenie bolo potreba látku Z-12 previesť na soľ. To sa uskutočnilo reakciou 

s HCl za vzniku príslušného hydrochloridu. Vznik soli je dôležitý, pretože stanovenie 

teploty topenia prebieha v prostredí hydrofilného pufru. Výsledky testu sú 

zdokumentované v tabuľke 1 a grafe1. Látka prakticky nezvyšovala teplotu topenia. Jej 
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možné použitie v praxi je preto neuskutočniteľné. Štruktúra látky Z-13 bola potom 

s odstupom času ešte analyzovaná pomocou 
1
H-NMR spktrometrie. Z meraného spektra je 

preukázateľný čiastočný rozklad molekuly, preto je pri zápise NMR-spektra uvedená len 

oblasť vodíkov aromatickej časti molekuly, ktorá do určitej miery odpovedala zamýšľanej 

štruktúre. 

Druhým typom syntetizovaných zlúčenín boli analógy distamycinu 

A s benzénovými kruhmi v centre molekuly. Zlúčenina Z-17 štruktúrne vychádza 

z molekuly fenyléndiamínu, na ktorej sú amidovou väzbou naviazané 2 pyrolové 

podjednotky, ktoré sa tiež nachádzajú v molekule distamycinu A. Tým sa dosahuje 

potenciálne vhodné zakrivenie na väzbu v malom žliabku. Ďalej bolo cieľom na oba konce 

molekuly zaviesť guanidinové skupiny, ktoré by mali uľahčovať prichytenie molekuly 

v malom žliabku DNA. Prvým krokom syntézy bolo naviazanie 2 molekúl Z-8 k jednej 

molekule fenyléndiamínu. Táto amidačná reakcia prebiehala podľa overeného postupu, 

obdobným spôsobom, ako to bolo v prípade prvých troch látok, aktiváciou pôsobením 

EDCI a s využitím DMAP ako katalyzátoru. Reakčné prostredie tvoril DCM. Následne 

boli z oboch koncov molekuly odstránené chrániace skupiny a na voľné aminoskupiny boli 

pripojené dve molekuly tiourey za vzniku guanidínu. Posledný krok reakcie prebiehal opäť 

v prostredí DCM za prítomnosti EDCI. Štruktúra medziproduktu Z-15 bola hodnotená 

pomocou 
1
H-NMR analýzy. Analýzou bola potvrdená predpokladaná štruktúra 

medziproduktu, zo vzorky ktorého sa však nepodarilo odstrániť všetky nečistoty. Čistenie 

benzénových analógov distamycinu A prebiehalo veľmi obtiažne, vzhľadom na zlú 

rozpustnosť látok vo všetkých typoch rozpúšťadiel. Taktiež bola pomocou 
1
H-NMR 

analýzy hodnotená štruktúra výslednej látky syntézy, Z-17. Analýzou sa však nepodarilo 

preukázať prítomnosť cieľových guanidinových skupín, napriek tomu, že sa zlúčenina 

chovala ako silná zásada, bola rozpustná v 5% vodnom roztoku HCl a Rf bolo odlišné od 

Z-16. Je teda pravdepodobné, že štruktúra analyzovanej látky nezodpovedá štruktúre látky 

požadovanej. Vzhľadom na časový priebeh testov bola uskutočnená molekulárno-

biologická analýza skôr než boli získané výsledky 
1
H-NMR analýzy. Testy preukázali, že 

zlúčenina má len malú schopnosť zvyšovať teplotu topenia, čo sa dalo predpokladať 

vzhľadom na fakt, že záverečný krok syntézy látky sa pravdepodobne nepodaril. Výsledky 

molekulárno-biologických testov sú zhrnuté v tabuľke 2 a grafe2. 

Treťou syntetizovanou zlúčeninou bola molekula Z-20. Skelet tejto látky je 

analogický ako to bolo u zlúčeniny Z-17, avšak molekula Z-20 má v centre svojej štruktúry 

namiesto fenyléndiamínu 4,4'-diaminobenzanilid. Taktiež postup syntézy zlúčeniny Z-20 
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je obdobný ako bol postup syntézy zlúčeniny Z-17. 
1
H-NMR analýza vykonaná na 

medziproduktoch syntézy dokumentovala úspešnú prípravu požadovaných látok. Následná 

analýza štruktúry výslednej molekuly však nepreukázala očakávanú štruktúru, napriek 

tomu, že sa zlúčenina chovala ako silná zásada, bola rozpustná v 5% vodnom roztoku HCl 

a Rf bolo odlišné od Z-19. Molekulárno-biologickými testami sa zistilo, že zlúčenina Z-20 

podobne ako látka Z-17 zvyšuje teplotu topenia len nepatrne, čo sa dalo predpokladať 

vzhľadom na fakt, že záverečná syntéza látky sa pravdepodobne nepodarila. Tieto 

výsledky potvrdzujú aj údaje zapísané v tabuľke 3 a tiež graf 3. 

V poradí štvrtou syntetizovanou bola molekula Z-24. Táto látka je podobná 

predchádzajúcim dvom látkam. Štruktúrne vychádza z molekuly m-xyléndiamínu, no na 

rozdiel od predchádzajúcich bola výsledná molekula pripravená deprotekciou chrániacich 

skupín z chráneného bisguanidinu. Inak bol postup syntézy analogický ako postup 

v predchádzajúcich dvoch prípadoch až do syntézy predposledného a posledného kroku. 

U molekuly Z-24 bol v predposlednom kroku namiesto tiourey použitý 1,3-di-boc-2-

(trifluoromethylsulfonyl)guanidin. Tento krok prebiehal v roztoku DCM s prídavkom 

TEA, ktorý udržiaval prostredie reakcie bázické. Látka bola ale ťažko izolovateľná, a preto 

bola reakčná zmes nakoniec premytá 2M vodným roztokom NaHSO4, nasýteným 

roztokom NaHCO3 a cca 10% vodným roztokom NaCl, v ktorom zostali rozpustené všetky 

nečistoty. Látka Z-23 bola nakoniec vyčistená za pomoci flash-chromatografie. Finálna 

molekula sa potom získala deprotekciou chrániacich skupín. Vzhľadom na silne bázické 

vlastnosti produktu deprotekcie, nebol ďalej čistený, ale bol prevedený na hydrochlorid 

a ako taký ďalej testovaný. Štruktúra medziproduktu Z-21 a Z-23 bola analyzovaná 

pomocou 
1
H-NMR spektrometrie. Analýzou bola potvrdená predpokladaná štruktúra látok. 

Výsledná látka syntézy nebola po odblokovaní odoslaná na NMR-analýzu, pretože metóda 

deprotekcie t-boc chrániacich skupín bola dobre štandardizovaná a predpokladalo sa, že 

získaná látka je štruktúrne zrovnateľná s predpokladanou látkou. Molekulárno-biologické 

testy následne preukázali, že molekula Z-24 má v porovnaní s ostatnými syntetizovanými 

molekulami lepšiu schopnosť stabilizovať reťazce nukleových kyselín, a tak zvyšovať 

teplotu topenia. Zo všetkých syntetizovaných látok sa javí ako najperspektívnejšia. 

Posledné dve molekuly boli pripravené ako modelové zlúčeniny s pyridínom ako 

bázickou časťou štruktúry. Obe vychádzajú z molekuly m-xyléndiamínu, na ktorý bol 

v prvom prípade priamo nasyntetizovaný 2-brómpyridín. Reakcia prebiehala bez účasti 

rozpúšťadla a za extrémnych podmienok pri teplote 170°C. Reakčné prostredie bolo 

tvorené len 2-brómpyridínom. V druhom prípade bola ku m-xyléndiamínu pripojená 
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kyselina pyridín-3-karboxylová. Reakcia  v tomto prípade prebiehala už osvedčeným 

postupom v prostredí DCM, EDCI a DMAP. Bazicitu prostredia udržovala, podobne ako 

v predchádzajúcich syntézach, DIPEA. Štruktúra týchto látok bola následne overená 
1
H-

NMR analýzou, avšak pre nedostatok času neboli ďalej tieto látky študované. 
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ZÁVER 

Cieľom mojej práce bola syntéza niekoľkých typov molekúl schopných väzby do 

malého žliabku dvojzávitnice DNA. Táto práca bola uskutočnená formou skríningu 

rôznych štruktúr s využitím rozličných postupov a metód syntézy. Do úplnej podoby sa 

podarilo dotiahnuť štyri molekuly, u ktorých sa testovala aj ich molekulárno-biologická 

aktivita. Žiadna zo syntetizovaných látok však neposkytla výrazné pozitívne schopnosti 

ovplyvňovať interakcie nukleových kyselín. Najlepšiu vlastnosť zvýšiť teplotu topenia 

komplexu oligonukleotid-MGB vykazovala molekula N,N'-(1,3-fenylénbis(metylén))bis(4-

((diamino-metylén)amino)-1-metylpyrol-2-karboxamidu). 

V rámci práce boli vyskúšané rôzne metódy prípravy aromatických 

guanidinmodifikovaných derivátov. Ako úspešné sa ukázalo využitie 1,3-di-boc-2-

(trifluorometylsulfonyl)guanidinu ako guanidinylačného činidla. Reakcia s tioureou podľa 

výsledkov 
1
H-NMR analýzy pravdepodobne nevedie k cieľovému produktu. 



72 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

                                                
1
 NEČAS, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přeprac. vyd. Jinočany: 

H&H, 2000, 554 s. ISBN 80-86022-46-3. 

2
 ALBERTS, B. a kol.: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie 

buňky. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 2006, xxvi, 630, [110] s. ISBN 80-902906-2-0. 

3
 MCMURRY, J.: Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2007, xxv, 1176, 61, 

31 s. ISBN 978-80-214-3291-8. 

4
 KOČÁREK, E.: Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, 

biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008, 211 s. ISBN 978-80-86960-36-4. 

5
 NELSON, D. L.; COX, M. M.: Lehninger principles of biochemistry. 4. vyd. New 

York: W.H. Freeman, 2005, xxv, 1119 s. ISBN 0-7167-4339-6. 

6
 LODISH, HARVEY F.: Molecular cell biology. 7. vyd. New York: W.H. Freeman 

and Co., 2013, xxxiii, 1154, [58] s. ISBN 978-1-4292-3413-9. 

7
 LAURIA, A.; MONTALBANO, A.; BARRAJA, P.; DATTOLO, G.; ALMERICO A. M.: 

DNA Minor Groove Binders: an Overview on Molecular Modeling and QSAR Approaches. 

In: Curr. Med. Chem. vol. 14, 2007, s. 2136 – 2160. 

8
 PUYO, S.; MONTAUDON, D.; POURQUIER, P.: From old alkylating agents to new 

minor groove binders. In: Crit. Rev. Oncol. Hematol. vol. 89, 2013, s. 43 – 61. 

9
 BELL, A.; KITTLER, L.; LÖBER, G.; ZIMMER, CH.: DNA Binding Properties of 

Minor Groove Binders and their Influence on the Topoisomerase II Cleavage Reaction. In: 

J. Mol. Recogn. vol. 10, 1997, s. 245 – 255. 

10
 CAI, X.; GRAY JR., P.J.; VON HOFF, D. D.: DNA minor groove binders: Back in 

the Groove. In: Canc. Tr. Rev. vol. 35, 2009, s. 437 – 450. 

11
 KHAN, G. S.; SHAH, A.; ZIA-UR-REHMAN; BARKER, D.: Chemistry of DNA minor 

groove binding agents, In: J. Photochem. Photobiol. B, Biol. vol. 115, 2012, s. 105 – 118. 

12
 KAHNE, D.: Strategies for the design of minor groove binders: a re-evaluation 

based on the emergence of site-selective carbohydrate binders. In: Chem. Biol. vol. 2, 

1995, s. 7 - 12. 

13
 KIELKOPF, C. L.; WHITE, S.; SZEWCZYK, J. W.; TURNER, J. M.; BAIRD, E. E.; 

DERVAN, P. B.; REES, D. C.: A Structural Basis for Recognition of A•T and T•A Base Pairs 

in the Minor Groove of B-DNA. In: Science vol. 282, 1998, s. 111 – 115. 



73 

                                                                                                                                              
14

 HSU, C. F.; PHILLIPS, J. W.; TRAUGER, J. W.; FARKAS, M. E.; BELITSKY, J. M.; 

HECKEL, A; OLENYUK, B.Z.; PUCKETT, J. W.; WANG C. C. C.; DERVAN, P. B.: Completion 

of a programmable DNA-binding small molecule library. In: Tetrahedron vol. 63, 2007, s. 

6146 – 6151. 

15
 NELSON, S. M.; FERGUSON, L. R.; DENNY, W. A.: Non-covalent ligand/DNA 

interactions: Minor groove binding agents. In: Mut. Res. F. M. vol. 623, 2007, s. 24 – 40. 

16
 DERVAN, P. B.; EDELSON, B. S.: Recognition of the DNA minor groove by 

pyrrole-imidazole polyamides. In: Curr. Opin. Struc. Biol. vol. 13, 2003, s. 284 – 299. 

17
 BREMER, R. E.; SZEWCZYK, J. W.; BAIRD, E. E.; DERVAN, P. B.: Recognition of 

the DNA Minor Groove by Pyrrole-Imidazole Polyamides: Comparison of Desmethyl- and 

N-Methylpyrrole. In: Bio. Med. Ch. vol. 8, 2000, 1947 – 1955. 

18
 WHITE, S.; SZEWCZYK, J. W.; TURNER, J. M.; BAIRD, E. E.; DERVAN, P. B.: 

Recognition of the four Watson–Crick base pairs in theDNAminor Groove by synthetic 

ligands. In: Nature vol. 391, 1998, s. 468 – 471. 

19
 MELANDER, CH.; BURNETT, R.; GOTTESFELD, J. M.: Regulation of gene 

expression with pyrrole–imidazole polyamides. In: J. Biotech. vol. 112, 2004, s. 195 – 220. 

20
 MAJUMDER, P.; BANERJEE, A.; SHANDILYA, J.; SENAPATI, P.; CHATTERJEE, S.; 

KUNDU, T. K.; DASGUPTA, D.: Minor Groove Binder Distamycin Remodels Chromatin but 

Inhibits Transcription. In: PLoS ONE vol. 8, 2013, s. 1 – 9. 

21
 REDDY, B. S. P.; SONDHI, S. M.; LOWN, J. W.: Synthetic DNA minor groove-

binding drugs. In: Pharmacol. Ther. vol. 84, 1999, s. 1 – 111. 

22
 LEVINA, A.; ZAMECNIK, P. C.: Conjugates of minor groove DNA binders with 

antisense oligonucleotides. In: U.S. Patent No. 5,955.590, US5955590 A, 21.9.1999, 

Worcester Foundation For Biomedical Research 

23
 DEMPCY, R. O.; AFONINA, I. A.;  KUTYAVIN, I. V.; SINGER, M. J.: Modified 

oligonucleotides for mismatch discrimination. In:  U.S. Patent No. 6,949,367, US6949367 

B1, 27.9.2005, Epoch Pharmaceuticals, Inc. 

24
 BARALDI, P. G.; BOVERO, A.; FRUTTAROLO, F.; PRETI, D.; TABRIZI, M. A.; 

PAVANI, M. G.; ROMAGNOLI, R.: DNAMinor Groove Binders as Potential Antitumor and 

Antimicrobial Agents. In: Med. Res. Rev. vol. 24, 2004, s. 475 – 528. 

25
 MAJUMDER, P.; DASGUPTA, D.: Effect of DNA Groove Binder Distamycin A upon 

Chromatin Structure. In: PLoS ONE vol. 6, 2011, s. 1 – 9. 

https://www.google.com/patents/US5955590
https://www.google.com/patents/US6949367


74 

                                                                                                                                              
26

 BARALDI, P. G.; PRETI, D.; FRUTTAROLO, F.; TABRIZI, M. A.; ROMAGNOLI, R.: 

Hybrid molecules between distamycin A and active moieties of antitumor agents. In: Bio. 

Med. Ch. vol. 15, 2007, s. 17 – 35. 

27
 ASAGI, M.; TOYAMA, A.; TAKEUCHI, H.: Binding affinity and mode of distamycin 

A with A/T stretches in double-stranded DNA: Importance of the terminal A/T residues. In: 

Biophys. Chem. vol. 149, 2010, s. 34 – 39. 

28
 BROYLES, S. S.; KREMER, M.; KNUTSON, B. A.: Antiviral Activity of Distamycin 

A against Vaccinia Virus Is the Result of Inhibition of Postreplicative mRNA Synthesis. In: 

J. Virol. vol. 78, 2004, s. 2137 – 2141. 

29
 BARRETT, M. P.; GEMMELL, C. G.; SUCKLING, C. J.: Minor groove binders as 

anti-infective agents. In: Pharmacol. Ther. vol. 139, 2013, s. 12 – 23. 

30
 ZAKHAROVA, O. D.; BARANOVA, S. V.; RYABININ, V. A.; SINYAKOV, A. N.; 

YAMKOVOI, V. I.; TARRAGO-LITVAK, L.; LITVAK, S.; NEVINSKY, G. A.: Interaction of HIV-

1 Reverse Transcriptase with New Minor Groove Binders and Their Conjugates with 

Oligonucleotides. In: Mol. Biol. vol. 39, 2005, s. 421 – 429. 

31
 WARTELL, R. M.; LARSON, J. E.; WELLS, R. D.: Netropsin: A Specific Probe For 

A-T Regions Of Duplex Deoxyribonucleic Acid. In: J. Biol. Chem. vol. 249, 1974, s. 6719 – 

6731. 

32
 PATEL, D. J.; CANUEL, L. L.: Netropsin.poly(dA-dT) complex in solution: 

Structure and dynamics of antibiotic-free base pair regions and those centered on bound 

netropsin. In: Proc. Natl. Acad. Sci. USA vol. 74, 1997, s. 5207 – 5211. 

33
 PREMVARDHAN, L.; MAURIZOT, J.-C.: Netropsin binding in five duplex-dimer 

DNA constructs as a function of size and distance between binding sites: circular 

dichroism and absorption spectroscopy. In: Eur. Biophys. J. vol. 39, 2010, 781 – 787. 

34
 KHALAF, A. I.: Minor groove binders: Some recent research in drug 

development. In: Curr. Trends Med. Chem. vol. 6, 2009, s. 53 – 63. 

35
 DYATKINA, N. B.; ROBERTS, CH. D.; KEICHER, J. D.; DAI, Y.; NADHERNY, J. D.; 

ZHANG, W.; SCHMITZ, U.; KONGPACHITH, A.; FUNG, K.; NOVIKOV, A. A.; LOU, L.; 

VELLIGAN, M.; KHORLIN, A. A.; CHEN, M. S.: Minor Groove DNA Binders as 

Antimicrobial Agents. 1. Pyrrole Tetraamides Are Potent Antibacterials against 

Vancomycin Resistant Enteroccoci and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. In: J. 

Med. Chem. vol 45, 2002, s. 805 – 817. 



75 

                                                                                                                                              
36

 KURIAKOSE, S.; MULEME, H. M.; ONYILAGHA, CH.; SINGH, R.; JIA, P.; UZONN, J. 

E.: Diminazene Aceturate (Berenil) Modulates the Host Cellular and Inflammatory 

Responses to Trypanosoma congolense Infection. In: PLoS ONE vol. 7, 2012, s. 1 – 8. 

37
 DELESPAUX, V.; DE KONING, H. P.: Drugs and drug resistance in African 

trypanosomiasis. In: Drug. Resist. Updat. vol. 10, 2007, s. 30 – 50. 

38
 ADL, S. M.; SIMPSON, A. G. B.; FARMER, M. A.; ANDERSEN, R. A.; ANDERSON, O. 

R.; BARTA, J. R.; BOWSER, S. S.; BRUGEROLLE, G.; FENSOME, R. A.; FREDERICQ, S.; JAMES, 

T. Y.; KARPOV, S.; KUGRENS, P.; KRUG, J.; LANE, CH. E.; LEWIS, L. A.; LODGE, J.; LYNN, D. 

H.; MANN, D. G.; MCCOURT, R. M.; MENDOZA, L.; MOESTRUP, Ø.; MOZLEY-STANDRIDGE, 

S. E.; NERAD, T. A.; SHEARER, C. A.; SMIRNOV, A. V.; SPIEGEL, F. W.; TAYLOR, M. F. R. J.: 

The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of 

Protists. In: J. Eucaryot. Microbiol. vol. 52, 2005, s. 399 – 451. 

39
 PORTUGAL, J.: Berenil acts as a poison of eukaryotic topoisomerase II. In: FEBS 

Lett. vol. 344, 1994, s. 136 – 138. 

40
 CARAMELO-NUNES, C.; GABRIEL, M. F.; ALMEIDA, P.; MARCOS, J. C.; TOMAZ, C. 

T.: Negative pseudo-affinity chromatography for plasmid DNA purification using berenil 

as ligand. In: J. Chromatogr. B vol. 944, 2014, 39 – 42. 

41
 BARCELO, F.; ORTIZ-LOMBARDÍA, M.; PORTUGAL, J.: Heterogeneous DNA 

binding modes of berenil. In: Biochim. Biophys. Acta vol. 1519, 2001, s. 175 – 184. 

42
 FARAHAT, A. A.; KUMAR, A.; SAY, M.; BARGHASH, A. EL-DIN M.; GODA, F. E.; 

EISA, H. M.; WENZLER, T.; BRUN, R.; LIU, Y.; MICKELSON, L.; WILSON, W. D.; BOYKIN, D. 

W.: Synthesis, DNA binding, fluorescence measurements and antiparasitic activity of 

DAPI. In: Bioorg. Med. Chem. vol. 18, 2010, s. 557 – 566. 

43
 BANERJEE, D.; PAL, S. K.: Dynamics in the DNA Recognition by DAPI: 

Exploration of the Various Binding Modes. In: J. Phys. Chem. B vol. 112, 2008, 1016 – 

1021. 

44
 WILSON, W. D.; TANIOUS, F. A.; MATHIS, A.; TEVIS, D.; HALL, J. E.; BOYKIN, 

D. W.: Antiparasitic compounds that target DNA. In: Biochimie vol 90, 2008, 999 – 1014. 

45
 ATHRI, P.; WENZLER, T.; TIDWELL, R.; BAKUNOVA, S. M.; WILSON, W. D.: 

Pharmacophore model for pentamidine analogs active against Plasmodium falciparum. In: 

Eur. J. Med. Chem. vol. 45, 2010, s. 6147 – 6151. 

file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Berenil/Negative%20pseudo-affinity%20chromatography%20for%20plasmid%20DNA%20purification%20using%20berenil%20as%20ligand.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Berenil/Negative%20pseudo-affinity%20chromatography%20for%20plasmid%20DNA%20purification%20using%20berenil%20as%20ligand.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Berenil/Heterogeneous%20DNA%20binding%20modes%20of%20berenil.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Berenil/Heterogeneous%20DNA%20binding%20modes%20of%20berenil.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/DAPI/Synthesis,%20DNA%20binding,%20fluorescence%20measurements%20and%20antiparasitic%20activity%20of%20DAPI.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/DAPI/Synthesis,%20DNA%20binding,%20fluorescence%20measurements%20and%20antiparasitic%20activity%20of%20DAPI.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Pentamidin/Pharmacophore%20model%20for%20pentamidine%20analogs%20active%20against%20Plasmodium%20falciparum.pdf


76 

                                                                                                                                              
46

 BRAY, P. G.; BARRETT, M. P.; WARD, S. A.; DE KONING, H. P.: Pentamidine 

uptake and resistance in pathogenic protozoa: past, present and future. In: Trends 

Parasitol. vol. 19, 2003, s. 232 – 239. 

47
 JARAK, I.; MARJANOVIĆ, M.; PIANTANIDA, I.; KRALJ, M.; KARMINSKI-ZAMOLA, 

G.: Novel pentamidine derivatives: Synthesis, anti-tumor properties and polynucleotide-

binding activities. In: Eur. J. Med. Chem. vol. 46, 2011, s. 2807 – 2815. 

48
 GUAN, Y.; SHI, R.; LI, X.; ZHAO, M.; LI, Y.: Multiple Binding Modes for 

Dicationic Hoechst 33258 to DNA. In: J. Phys. Chem. B vol. 111, 2007, s. 7336 – 7344. 

49
 FORNANDER, L. H.; WU, L.; BILLETER, M.; LINCOLN, P.; NORDÉN, B.: Minor-

Groove Binding Drugs: Where Is the Second Hoechst 33258 molecule? In: J. Phys. Chem. 

B vol. 117, 2013, s. 5820 – 5830. 

50
 SILVA, E. F.; RAMOS, E. B.; ROCHA M. S.: DNA Interaction with Hoechst 33258: 

Stretching Experiments Decouple the Different Binding Modes. In: J. Phys. Chem. B vol. 

117, 2013, s. 7292 – 7296. 

51
 BREUSEGEM, S. Y.; CLEGG, R. M.; LOONTIENS, F. G.: Base-sequence specificity of 

Hoechst 33258 and DAPI binding to five (AT)4 DNA sites with kinetic evidence for more 

than one high-affinity Hoechst 33258-AATT complex. In: J. Mol. Biol. vol. 315, 2002, s. 

1049 – 1061. 

52
 BARALDI, P. G.; ROMAGNOLI, R.; PAVANI, M. G.; CARMEN NUNEZ, M. D. C.; 

BINGHAM, J. P.; HARTLEY, J. A.: Benzoyl and Cinnamoyl Nitrogen Mustard Derivatives of 

Benzoheterocyclic Analogues of the Tallimustine: Synthesis and Antitumour Activity. In: 

Bioorg. Med. Chem. vol. 10, 2002, s. 1611 – 1618. 

53
 MARRARI, R.; PIANEZZOLA, E.; BENEDETTI, M. S.: Determination of tallimustine 

in human plasma by high-performance liquid chromatography. In: J. Chromatogr. B vol. 

677, 1996, s. 133 – 139. 

54
 BERAN, M.; JEHA, S.; O’BRIEN, S.; ESTEY, E.; VITEK, L.; ZURLO, M. G.; RIOS, M. 

B.; KEATING, M.; KANTARJIAN, H.: Tallimustine, An Effective Antileukemic Agent in a 

Severe Combined Immunodeficient Mouse Model of Adult Myelogenous Leukemia, Induces 

Remissions in a Phase I Study. In: Clin. Canc. Res. vol. 3, 1997, 2377 – 2384. 

55
 COZZI, P.: Recent outcome in the field of distamycin-derived minor groove 

binders. In: Il Farmaco vol. 55, 2000, s. 168 – 173. 

56
 BARALDI, P. G.; BERIA, I.; CACCIARI, B.; CAPOLONGO, L.; COZZI, P.; MONGELLI, 

N.; ROMAGNOLI, R.; SPAILUTO, G.: Structure-Activity Relationship of Novel Tallimustine 

file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Pentamidin/Pentamidine%20uptake%20and%20resistance%20in%20pathogenic%20protozoa%20-%20past,%20present%20and%20future.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Pentamidin/Pentamidine%20uptake%20and%20resistance%20in%20pathogenic%20protozoa%20-%20past,%20present%20and%20future.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Pentamidin/Novel%20pentamidine%20derivatives%20-%20Synthesis,%20anti-tumor%20properties%20and%20polynucleotide-binding%20activities.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Pentamidin/Novel%20pentamidine%20derivatives%20-%20Synthesis,%20anti-tumor%20properties%20and%20polynucleotide-binding%20activities.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Multiple%20Binding%20Modes%20for%20Dicationic%20Hoechst%2033258%20to%20DNA.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Multiple%20Binding%20Modes%20for%20Dicationic%20Hoechst%2033258%20to%20DNA.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Minor-Groove%20Binding%20Drugs%20-%20Where%20Is%20the%20Second%20Hoechst%2033258%20molecule.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Minor-Groove%20Binding%20Drugs%20-%20Where%20Is%20the%20Second%20Hoechst%2033258%20molecule.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/DNA%20Interaction%20with%20Hoechst%2033258%20-%20Stretching%20Experiments%20Decouple%20the%20Different%20Binding%20Modes.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/DNA%20Interaction%20with%20Hoechst%2033258%20-%20Stretching%20Experiments%20Decouple%20the%20Different%20Binding%20Modes.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Base-sequence%20specificity%20of%20Hoechst%2033258%20and%20DAPI%20binding%20to%20five%20(AT)4%20DNA%20sites%20with%20kinetic%20evidence%20for%20more%20than%20one%20high-affinity%20Hoechst%2033258-AATT%20complex.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Base-sequence%20specificity%20of%20Hoechst%2033258%20and%20DAPI%20binding%20to%20five%20(AT)4%20DNA%20sites%20with%20kinetic%20evidence%20for%20more%20than%20one%20high-affinity%20Hoechst%2033258-AATT%20complex.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Hoechst%2033258/Base-sequence%20specificity%20of%20Hoechst%2033258%20and%20DAPI%20binding%20to%20five%20(AT)4%20DNA%20sites%20with%20kinetic%20evidence%20for%20more%20than%20one%20high-affinity%20Hoechst%2033258-AATT%20complex.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Benzoyl%20and%20cinnamoyl%20nitrogen%20mustard%20derivatives%20of%20benzoheterocyclic%20analogues%20of%20the%20tallimustine%20-%20synthesis%20and%20antitumour%20activity.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Benzoyl%20and%20cinnamoyl%20nitrogen%20mustard%20derivatives%20of%20benzoheterocyclic%20analogues%20of%20the%20tallimustine%20-%20synthesis%20and%20antitumour%20activity.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Determination%20of%20tallimustine%20in%20human%20plasma%20by%20high-performance%20liquid%20chromatography.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Determination%20of%20tallimustine%20in%20human%20plasma%20by%20high-performance%20liquid%20chromatography.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Tallimustine,%20an%20effective%20antileukemic%20agent%20in%20a%20severe%20combined%20immunodeficient%20mouse%20model%20of%20adult%20myelogenous%20leukemia,%20induces%20remissions%20in%20a%20phase%20I%20study.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Tallimustine,%20an%20effective%20antileukemic%20agent%20in%20a%20severe%20combined%20immunodeficient%20mouse%20model%20of%20adult%20myelogenous%20leukemia,%20induces%20remissions%20in%20a%20phase%20I%20study.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Tallimustine,%20an%20effective%20antileukemic%20agent%20in%20a%20severe%20combined%20immunodeficient%20mouse%20model%20of%20adult%20myelogenous%20leukemia,%20induces%20remissions%20in%20a%20phase%20I%20study.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Recent%20outcome%20in%20the%20field%20of%20distamycin-derived%20minor%20groove%20binders.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Recent%20outcome%20in%20the%20field%20of%20distamycin-derived%20minor%20groove%20binders.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Talimustin/Structure-activity%20relationship%20of%20novel%20tallimustine%20derivatives%20-%20synthesis%20and%20antitumor%20activity.pdf


77 

                                                                                                                                              

Derivatives: Synthesis and Antitumor Activity. In: Bioorg. Med. Chem. Lett. vol. 6, 1996, 

s. 1247 – 1252. 

57
 COZZI P.: The discovery of a new potential anticancer drug: a case history. In: Il 

Farmaco vol. 58, 2003, s. 213 – 220. 

58
 BERIA, I.; NESI, M.: Syntheses of brostallicin starting from distamycin A. In: 

Tetrahedron Lett. vol. 43, 2002, 7323 – 7327. 

59
 GERONI, C.; MARCHINI, S.; COZZI, P.; GALLIERA, E.; RAGG, E.; COLOMBO, T.; 

BATTAGLIA, R.; HOWARD, M.; D’INCALCI, M.; BROGGINI, M.: Brostallicin, a Novel 

Anticancer Agent Whose Activity Is Enhanced upon Binding to Glutathione. In: Am. J. 

Cancer Res. vol. 62, 2002, s. 2332 – 2336. 

60
 Brostallicin. NATIONAL CANCER INSTITUTE. NCI Thesaurus [online]. 

2014, 31. 3. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://ncit.nci.nih.gov/ncitbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI%20Thesaurus&cod

e=C1889 

61
 WANG, Y.; LI, L.; TIAN, Z.; JIANGB, W.; LARRICK, J. W.: Synthesis and antitumor 

activity of CBI-bearing ester and carbamate prodrugs of CC-1065 analogue. In: Bioorg. 

Med. Chem. vol. 14, 2006, 7854 – 7861. 

62
 BOGER, D. L.; MUNK, S. A.; ZARRINMAYEH, H.: (+)-CC-1065 DNA Alkylation: 

Key Studies Demonstrating a Noncovalent Binding Selectivity Contribution to the 

Alkylation Selectivity. In: J. Am. Chem. Soc. vol. 113, 1991, s. 3980 – 3983. 

63
 WANG, Y.;  JIANG, J.; JIANG, X.; CAI, S.; HAN, H.; LI, L.; TIAN, Z.; JIANG, W.; 

ZHANG, Z.; XIAO, Y.; WRIGHT, S. C.; LARRICK, J. W.: Synthesis and antitumor activity 

evaluations of albumin-binding prodrugs of CC-1065 analog. In: Bioorg. Med. Chem. vol. 

16, 2008, 6552 – 6559. 

64
 NEO Y, A. G.; LÓPEZ, C.; LÓPEZ, A.; CASTEDO, L.; TOJO, G.: Studies on the 

synthesis of a hindered analogue of the antitumour agent CC-1065. In: Tetrahedron vol. 

69, 2013, s. 11010 – 11016. 

65
 SKLADANOWSKI, A.; KOBA, M.; KONOPA, J.: Does the antitumor 

cyclopropylpyrroloindole antibiotic CC-1065 cross-link DNA in tumor cells? In: Bioch. 

Pharm. vol. 61, 2001, s. 67 – 72. 

66
 HU, Y.; PHELAN, V.; NTAI, I.; FARNET, C. M.; ZAZOPOULOS, E.; BACHMANN, B. 

O.: Benzodiazepine Biosynthesis in Streptomyces refuineus. In: Chem. Biol. vol. 14, 2007, 

s. 691 – 701. 

file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Synthesis%20and%20antitumor%20activity%20of%20CBI-bearing%20ester%20and%20carbamate%20prodrugs%20of%20CC-1065%20analogue.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Synthesis%20and%20antitumor%20activity%20of%20CBI-bearing%20ester%20and%20carbamate%20prodrugs%20of%20CC-1065%20analogue.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Synthesis%20and%20antitumor%20activity%20evaluations%20of%20albumin-binding%20prodrugs%20of%20CC-1065%20analog.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Synthesis%20and%20antitumor%20activity%20evaluations%20of%20albumin-binding%20prodrugs%20of%20CC-1065%20analog.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Studies%20on%20the%20synthesis%20of%20a%20hindered%20analogue%20of%20the%20antitumour%20agent%20CC-1065.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Studies%20on%20the%20synthesis%20of%20a%20hindered%20analogue%20of%20the%20antitumour%20agent%20CC-1065.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Does%20the%20antitumor%20cyclopropylpyrroloindole%20antibiotic%20CC-1065%20cross-link%20DNA%20in%20tumor%20cells.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/CC-1065/Does%20the%20antitumor%20cyclopropylpyrroloindole%20antibiotic%20CC-1065%20cross-link%20DNA%20in%20tumor%20cells.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Antramycin/Benzodiazepine%20Biosynthesis%20in%20Streptomyces%20refuineus.pdf


78 

                                                                                                                                              
67

 KITAMURA, T.; SATO, Y.; MORI, M.: Synthetic study of (+)-anthramycin using 

ring-closing enyne metathesis and cross-metathesis. In: Tetrahedron vol. 60, 2004, s. 9649 

– 9657. 

68
 HURLEY, L. H.; ALLEN, C. S.; FEOLA, J. M.; LUBAWY, W. C.: In vitro and in vivo 

stability of anthramycin-DNA conjugate and its potential application as an anthramycin 

prodrug. In: Am. J. Cancer Res. vol. 39, 1979, s. 3134 – 3140. 

69
 VARGIU, A. V.; RUGGERONE, P.; MAGISTRATO, A.; CARLONI, P.: Anthramycin-

DNA Binding Explored by Molecular Simulations. In: J. Phys. Chem. B. vol. 110, 2006, 

24687 – 24695. 

70
 WIEDERHOLT, K.; RAJUR, S. B.; GIULIANO, JR., J.; O’DONNELL, M. J.; 

MCLAUGHLIN, L. W.: DNA-Tethered Hoechst Groove-Binding Agents: Duplex 

Stabilization and Fluorescence Characteristics. In: J. Am. Chem. Soc. vol. 118, 1996, 

7055 – 7062. 

71
 PELLOIS, J. P.; WANG, W.; GAO, X.: Peptide Synthesis Based on t-Boc Chemistry 

and Solution Photogenerated Acids. In: J. Comb. Chem. vol. 2, 2000, s. 355 – 360. 

72
 GUBBENS, J.; RUIJTER, E.; DE FAYS, L. E. V.; DAMEN, J. M. A.; DE KRUIJFF, B.; 

SLIJPER, M.; RIJKERS, D. T. S.; LISKAMP, R. M. J.; DE KROON, A. I. P. M.: 

Photocrosslinking and Click Chemistry Enable the Specific Detection of Proteins 

Interacting with Phospholipids at the Membrane Interface. In: Chem. Biol. vol. 16, 2009, 

s. 3 – 14. 

73
 JOULLIÉ, M. M.; LASSEN, K. M.: Evolution of amide bond formation. In: Akrivoc, 

vol. 2010, 2010, s. 189 – 250. 

74
 VALEUR, E.; BRADLEY, M.: Amide bond formation: beyond the myth of coupling 

reagents. In: Chem. Soc. Rev. vol. 38, 2009, s. 606 – 631. 

75
 PERREAUX, L.; LOUPY, A.; VOLATRON, F.: Solvent-free preparation of amides 

from acids and primary amines under microwave irradiation. In: Tetrahedron vol. 58, 

2002, s. 2155 – 2162. 

76
 KATRITZKY, A. R.; ROGOVOY, B. V.: Recent developments in guanylating agents. 

In: Akrivoc vol. 2004, 2004, s. 49 – 87. 

77
 FEICHTINGER, K.; ZAPF, C.; SINGS, H. L.; GOODMAN, M.: Diprotected 

Triflylguanidines: A New Class of Guanidinylation Reagents. In: J. Org. Chem. vol. 63, 

1998, s. 3804 – 3805 

 

file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Antramycin/Synthetic%20study%20of%20(C)-anthramycin%20using%20ring-closing%20enyne%20metathesis%20and%20cross-metathesis.pdf
file:///D:/Martin/Dokumenty/Diplomová%20práca/Zdroje/Použitie%20MGB/Antramycin/Synthetic%20study%20of%20(C)-anthramycin%20using%20ring-closing%20enyne%20metathesis%20and%20cross-metathesis.pdf

