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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá syntézou série derivátů α-, β- a γ-cyklodextrinů, 

které jsou potenciálně využitelné pro konstrukci supramolekulárních dendrimerů. Tyto 

dendrimery by následně mohly najít využití v medicinální chemii jako nosiče léčiv, ale 

také v jiných odvětvích chemie. 

Cyklodextriny jsou nejprve monosubstituovány arylkyanidy na 6-OH skupině, 

následně permethylovány na zbylých hydroxylech. Jako substituenty pro monosubstituci 

byly vybrány 4-hydroxybenzonitril a 4‘-hydroxy-[1,1‘-bifenyl]-4-karbonitril, pro 

permethylaci byl jako činidlo zvolen methyljodid. S permethylovanými deriváty byly 

v poslední fázi prováděny pokusy o trimerizace v bazickém i kyselém prostředí, avšak 

bezvýsledně. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: cyklodextrin, monosubstituce, dendrimer, trimerizace nitrilů, 

supramolekulární polymery 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the synthesis of derivatives of α-, β- and 

γ-cyclodextrins which are potentially usable for the supramolecular dendrimers 

construction. These dendrimers could be used in medicinal chemistry as carriers of 

drugs or in other areas of chemistry as well.  

Firstly, the tosyloxy group of mono-6-O-tosylates of cyclodextrins was 

substituted with cyanoarylphenolates and then the intermediate permethylated at the 

remaining hydroxy groups. As reactants for monosubstitutions, 4-hydroxybenzonitrile 

and 4‘-hydroxy-[1,1‘-biphenyl]-4-carbonitrile were chosen. The reagent used for 

permethylations was iodomethane. In the last phase, attempts to trimerize the cyano 

groups of the permethylated derivatives under basic and acidic conditions were made, 

but the wanted product was not obtained. 

 

 

 

 

Key words: cyclodextrin, monosubstitution, dendrimer, nitrile trimerization, 

supramolecular polymers 
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Použité zkratky 

CD   cyklodextrin 

COSY  korelační spektroskopie (Correlation Spectroscopy) 

DBU  1,8-diazobicyklo[5.4.0]undec-7-en 

DCM  dichlormethan 

DEPT  Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer 

DIPEA  N,N-ethyldiisopropylamin 

DMF  N,N-dimethylformamid 

DMSO  dimethylsulfoxid 

Et  ethyl 

Glc  glukosa 

HMBC  Heteronuclear Multiple-Bond Correlation 

HRMS  hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (High Resolution MS) 

HSQC  Heteronuclear Single Quantum Correlation 

IR  infračervené záření (Infrared) 

LDA  lithiumdiisopropylamid 

LiHMDS lithiumbis(trimethylsilyl)amid 

Me  methyl 

MS  hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

NMR  nukleární magnetická rezonance (Nuclear Magnetic Resonance) 

RVO  rotační vakuová odparka 

Tf  trifluormethylsulfonyl 

TLC  chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography) 

Tosyl  p-toluensulfonyl 

Ts  p-toluensulfonyl 

UV-VIS ultrafialovo-viditelná spektroskopie (Ultraviolet-Visible Spectroscopy) 
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1. Úvod 

Cyklodextriny jsou látky nacházející v posledních desetiletích široké uplatnění 

v různých odvětvích chemie od separačních metod přes kosmetický a potravinářský 

průmysl až po medicinální chemii. Jejich důležitou a pravděpodobně nejvyužívanější 

vlastností je schopnost inkludovat velkou škálu různých látek uvnitř své lipofilní kavity. 

Hojně jsou využívány také díky skutečnosti, že se jedná o látky netoxické. Cyklodextriny 

jsou cyklické oligosacharidy běžně tvořené šesti až osmi glukopyranosovými jednotkami 

spojenými glykosidickou vazbou do kruhu. 

Využití nederivatizovaných cyklodextrinů je omezené, neboť je limitováno jejich 

vlastnostmi, a to především nízkou rozpustností a množstvím glykosidických vazeb a 

hydroxylových skupin, které jsou snadným cílem pro hydrolýzu nebo substituce. Proto 

po celém světě působí mnoho výzkumných skupin snažících se o zlepšení těchto 

vlastností pomocí derivatizace, a tím i o rozšíření možností využití cyklodextrinů. 

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou trimerů cyklodextrinů vhodných 

k přípravě supramolekulárních dendrimerů, které by mohly najít uplatnění 

ve farmaceutickém průmyslu, například k enkapsulaci a řízenému uvolňování léčiv.  
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2. Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce byla příprava 6I-O-monosubstituovaných 

kyanoarylderivátů α-, β- a γ-cyklodextrinů vhodných k syntéze trimerů na základě 

2,4,6-trisubstituovaného 1,3,5-triazinu. Takové trimery by díky přítomnosti tří 

hostitelských míst v jedné molekule měly být následně použitelné pro tvorbu 

supramolekulárních dendrimerů typu hostitel–host. Tuto syntézu je možné shrnout do 

několika kroků: 

 příprava 6I-O-monotosyl derivátů α-, β- a γ-CD; 

 substituce tosylové skupiny kyanofenoláty obsahujícími jednu, nebo dvě 

fenylenové skupiny: 4-hydroxybenzonitrilem a 4‘-hydroxy-[1,1‘-bifenyl]-

4-karbonitrilem; 

 per-O-methylace zbylých OH skupin; 

 cyklotrimerizace nitrilových skupin za vzniku trimeru CD. 
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3. Přehled problematiky 

3.1.  Cyklodextriny 

Cyklodextriny (CD)1 jsou cyklické oligosacharidy vznikající enzymatickou 

degradací škrobu. Díky jejich schopnosti vytvářet inkluzní komplexy typu hostitel–host 

patří mezi významné látky v oblasti supramolekulární chemie. Mezi jejich hlavní výhody 

oproti jiným látkám patří skutečnost, že se jedná o produkty přírodního škrobu 

vyráběné ekologickými metodami po tisících tun ročně, díky čemuž jsou cenově 

dostupné. Cyklodextriny navíc nejsou toxické a mohou být tedy použity jak ve 

farmaceutickém2, tak i v potravinářském3 či kosmetickém průmyslu4. Jejich vlastnosti 

mohou být modifikovány chemickou cestou a cyklodextriny také pomocí tvorby 

komplexů modifikují vlastnosti komplexovaných látek.  

3.1.1. Historie 

O historii cyklodextrinů vyšel v nedávné době přehledný článek5. 

První zmínka o cyklodextrinech pochází z roku 1891, kdy je francouzský chemik 

Antoine Villiers poprvé izoloval. Krystalickou látku, vzniklou ze škrobu nejspíše za účasti 

bakterie Bacillus macerans, nazval „cellulosine“ kvůli její podobnosti s celulózou. Pomocí 

změn reakčních podmínek se Villiersovi podařilo získat dva typy krystalického 

cellulosinu, dnes známé jako α- a β-CD.  

Během 20. století byl navržen a popsán postup pro izolaci cyklodextrinů6, byla 

navržena jejich cyklická struktura7 a také byl objeven γ-CD. V dalších studiích byly 

pozorovány jejich chemické a fyzikální vlastnosti, včetně jejich schopnosti tvořit inkluzní 

komplexy8. 

3.1.2. Struktura a vlastnosti 

Strukturními podjednotkami cyklodextrinů jsou D-glukopyranosové kruhy 

v 4C1 židličkové konformaci spojené α-(1→4)glykosidickou vazbou do kruhu (Obrázek 

1). V závislosti na jejich počtu se cyklodextriny rozdělují na α- (6), β- (7) a γ-CD (8).  

V důsledku cis uspořádání všech glukopyranos v kruhu cyklodextriny tvarem 

připomínají dutý komolý kužel, na kterém leží primární hydroxylové skupiny (6-OH) 

na užším okraji a sekundární hydroxylové skupiny (2-OH a 3-OH) na okraji širším. Do 

vnitřní části cyklodextrinů (kavity) směřují glykosidické kyslíky a vodíkové atomy 
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vázané na uhlíky glukopyranos v polohách 3, 5 a částečně 6, které zajišťují její 

hydrofobní charakter. 

 

 Obrázek 1 – Struktura a tvar cyklodextrinů, číslování uhlíků a glukosových jednotek 

Díky velkému počtu hydroxylových skupin na vnější straně jsou cyklodextriny 

rozpustné ve vodě. Rozpustnost jednotlivých cyklodextrinů je však odlišná. Nejméně 

rozpustný je β-cyklodextrin, což je pravděpodobně způsobeno přítomností kompletního 

pásu vodíkových vazeb mezi hydroxylovými skupinami uhlíků v polohách 2 a 3 

a vedlejšími glukopyranosovými jednotkami1. Cyklodextriny α- a γ- tento pás nemají 

a jsou více rozpustné, přičemž γ-cyklodextrin je nejrozpustnější díky své flexibilitě. 

Byly popsány i cyklodextriny s nižším („pre-α-cyklodextrin“ s pěti)9, či vyšším 

počtem glukopyranosových jednotek v kruhu (δ-CD, ε-CD, atd.)10. Cyklodextriny 

s vyšším počtem jednotek však mají zhroucenou kavitu neodpovídající velikostí jejich 

počtu, která nevykazuje žádoucí vlastnosti při tvorbě inkluzních komplexů. 

Cyklodextriny jsou bílé krystalické látky se stejnou konformací jak v krystalické 

formě, tak v roztoku. Některé jejich vlastnosti jsou uvedeny níže (Tabulka 1). Jsou 

stabilní v alkalickém prostředí, jejich stabilita v kyselém prostředí je omezená a závisí na 

teplotě a pH, je ale vyšší než u necyklických oligosacharidů11. Cyklodextriny jsou odolné 

vůči záření v UV-VIS i IR oblasti, nejsou toxické a nebyla u nich zjištěna karcinogenita, 

mutagenita ani teratogenita12.  
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Tabulka 1 – Vybrané vlastnosti cyklodextrinů13 

CD α-CD β-CD γ-CD 

Počet Glc jednotek 6 7 8 

Molární hmotnost / g ∙ mol–1 972,85 1134,99 1297,14 

Rozpustnost ve vodě při 25 °C / g ∙ dm–3 14,5 1,85 23,2 

Průměr kavity / Å 4,7 6,0 7,5 

Hloubka kavity / Å 7,9–8,0 7,9–8,0 7,9–8,0 

Vnitřní objem kavity / Å3 174 262 472 

Optická rotace +150,5° +162,5° +177,4° 

 

3.1.3. Inkluzní komplexy 

Jednou z nejvýznamnějších vlastností cyklodextrinů je tvorba inkluzních 

komplexů. Jedná se o mezimolekulovou interakci, při které dochází k uplatňování 

nekovalentních vazeb v systému, ve kterém je lipofilní molekula uvnitř hydrofobní 

kavity. Interagující látky jsou oznáčovány jako hostitel (cyklodextrin) a host. Tvorba 

těchto komplexů probíhá nejsnadněji ve vodných roztocích. Způsobeno je to 

výhodnějším stavem cyklodextrinu, oproti situaci, ve které je uvnitř kavity polární voda 

a lipofilní host je obklopen molekulami vody.  

Kavita cyklodextrinu je schopna inkludovat různé látky, např. uhlovodíky14,15, 

alkoholy16,17, karbonylové sloučeniny18 či aminokyseliny19–21, ale také anorganické 

látky22. Podmínkami pro vznik inkluzního komplexu jsou nižší polarita hosta než 

rozpouštědla přítomného v kavitě a také jeho odpovídající velikost a tvar. Nejsnáze 

dojde ke komplexaci s látkou, která obsahuje nepolární a polární část, z nichž nepolární 

vyplní kavitu cyklodextrinu a dojde k uplatnění van der Waalsových interakcí. Polární 

část pak vytváří vodíkové můstky s hydroxylovými skupinami na okraji. Aby došlo ke 

komplexaci, je nutné vhodně zvolit teplotu a rozpouštědlo. Pro zlepšení interakce se 

mohou používat deriváty cyklodextrinů. 

Cyklodextriny mohou tvořit inkluzní komplexy s hosty v různých poměrech. 

Nejčastějším poměrem je 1 : 1, existují ale i komplexy v poměrech 1 : 2, 2 : 1 nebo 2 : 2. 

Po vytvoření komplexu dochází ke změnám ve fyzikálních i chemických vlastnostech 

hosta, například jeho rozpustnosti, čehož se hojně využívá v potravinářském3 nebo 

farmaceutickém23,24 průmyslu, kde se cyklodextriny aplikují například jako stabilizátory 

nebo maskovací činidla. Schopnost cyklodextrinů postupně uvolňovat látku se využívá 

ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu25. 



12 
 

Pevnost inkluzních komplexů charakterizuje konstanta stability K, někdy také 

označována jako komplexační či asociační konstanta (Rovnice 1)8. V roztoku dochází 

k ustálení dynamické rovnováhy mezi komplexem a volnými molekulami cyklodextrinů 

a molekulami hosta, přičemž konstanta stability udává jejich poměr. Znalost její hodnoty 

je důležitá pro další využití inkluzních komplexů a existuje několik způsobů, jak ji 

experimentálně určit. Většina těchto metod zahrnuje analytické měření změn fyzikálních 

a chemických vlastností roztoků obsahujících cyklodextriny i hosty o různých 

koncentracích17,26–29. 

[CD] + [host] ⇄ [CD − host] 

𝐾 =
[CD – host]

[CD][host]
       (1) 

3.2.  Deriváty cyklodextrinů 

Pro zlepšení některých vlastností cyklodextrinů se využívá jejich derivatizace13. 

Jednou z hojně takto pozměňovaných vlastností je rozpustnost ve vodě, kterou mají 

určité deriváty vyšší než nederivatizované cyklodextriny. Nejvíce se těchto modifikací 

využívá u β-cyklodextrinu, který je ve vodě rozpustný nejméně2, zároveň je ale jeho 

velikost nejvhodnější pro tvorbu mnoha inkluzních komplexů. 

Derivatizací cyklodextrinů je možné dosáhnout změn fyzikálních i chemických 

vlastností cyklodextrinu, jako je například změna velikosti kavity, jejího tvaru a také 

změny povrchu samotného cyklodextrinu. 

Ke specifickému využití derivátů cyklodextrinů je velmi často nutné pracovat se 

selektivně substituovanými cyklodextriny. Jejich příprava je ovšem poměrně obtížná 

vzhledem k velkému množství OH skupin (18 v α-CD, 21 v β-CD a 24 v γ-CD). 

Derivatizaci také ovlivňuje přítomnost hydrofobní kavity, jelikož může docházet ke 

komplexaci derivatizačního činidla. 

Mezi nejběžněji využívané deriváty cyklodextrinů patří například 

2-hydroxypropyl-β-CD nebo heptakis-(2,6-di-O-methyl)-β-cyklodextrin, které se 

využívají ve farmaceutickém průmyslu30, fenylkarbamát-β-CD31, který nachází uplatnění 

v chirálních separačních metodách, karboxymethyl-β-CD32 využívaný v oblasti kapilární 

elektroforézy nebo sugammadex33, derivát γ-CD používaný v anesteziologii.  

Pro některé aplikace je možné použít náhodně substituované cyklodextriny, 

například náhodně methylovaný β-cyklodextrin (RAMEB) se využívá pro úpravy půdy34. 
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Výhodou těchto derivátů je jejich snadnější příprava oproti derivátům selektivně 

substituovaným. 

3.2.1. Monosubstituované deriváty cyklodextrinů 

Monosubstituované deriváty cyklodextrinu jsou deriváty, ve kterých je 

substituovaná právě jedna OH skupina. Vzhledem k různým pozicím OH skupin 

v cyklodextrinu jsou rozlišovány tři typy monosubstituovaných derivátů cyklodextrinů. 

Primární 6-OH skupiny jsou nejvíce bazické i nejvíce nukleofilní a zároveň jsou 

nejlépe stericky přístupné, což usnadňuje jejich substituci. Většina těchto derivátů 

cyklodextrinů je připravována pomocí reakce s p-toluensulfonylchloridem za vzniku 

6I-O-tosyl-cyklodextrinu, který tvoří dobře odstupující skupinu pro následné substituce. 

Příprava 6I-O-tosyl-cyklodextrinu byla v literatuře již několikrát popsána, 

bohužel ale většina těchto postupů vede ke směsi mono- a více-tosylovaných produktů, 

které je nutné oddělovat chromatograficky35,36. V nedávné době byl publikován postup37 

využívající rekrystalizaci ve 50% MeOH. Tento postup se díky nízké rozpustnosti dá 

využít pouze u β-cyklodextrinu, tosylderiváty cyklodextrinů α- a γ- jsou přečišťovány 

chromatograficky. 

Nevýhodou substitucí vycházejících z 6I-O-tosyl-cyklodextrinů je možnost tvorby 

3,6-anhydro-cyklodextrinu v bazickém prostředí, kvůli čemuž tyto reakce nejsou vhodné 

pro substituci alkoxylovými skupinami38. Reakce se využívá zejména pro tvorbu 

6I-alkylamino-6I-deoxy-CD39, 6I-azido-6I-deoxy-CD40 nebo 6I-O-aryl-CD41. 

Při substituci sekundárních 2-OH skupin se využívá jejich poměrně vysoké 

kyselosti, díky které se přednostně deprotonizují přídavkem jednoho ekvivalentu báze. 

Deriváty vzniklé substitucí sekundární 3-OH skupiny se připravují nejobtížněji, neboť 

jde o hydroxyly nejméně reaktivní vzhledem k jejich špatné sterické přístupnosti. Při 

jejich přípravě se obvykle využívá komplexace cyklodextrinu se substitučním činidlem, 

která je schopna nasměrovat činidlo právě pro kýženou substituci v této poloze42. 

3.2.2. Per-O-substituované deriváty cyklodextrinů 

Změn v rozpustnosti cyklodextrinů se dá dosáhnout díky per-O-substitučním 

reakcím, při kterých dochází k nahrazení všech hydroxylových skupin v konkrétních 

polohách, nebo ve všech polohách. Tyto reakce obvykle probíhají za použití 

mnohonásobných nadbytků reakčních činidel a dosahují vysokých výtěžků. 
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Per-O-substitučními reakcemi se běžně dají připravit per-O-acetylované43, 

per-O-benzylované44 nebo per-O-methylované cyklodextriny45. 

3.3.  Supramolekulární polymery 

Schopnost cyklodextrinů tvořit inkluzní komplexy se využívá také v oboru 

supramolekulárních polymerů. Supramolekulární polymery se od polymerů klasických 

liší tím, že kromě kovalentních vazeb obsahují také nekovalentní interakce. První 

polymery tohoto typu obsahovaly spojení jednotlivých částí přes vodíkové můstky46. Od 

té doby bylo navrženo mnoho supramolekulárních polymerů obsahujících různé 

nekovalentní interakce47. Pro využití cyklodextrinů v této oblasti chemie je nejvhodnější 

interakce hostitel–host. 

Cyklodextriny v supramolekulární chemii nacházejí různá uplatnění48, ať už jako 

rotaxany49,50, „cross-linkery“51, nebo dendrimery52. Pro většinu těchto využití je nejdříve 

nutné připravit cyklodextrinový multimer tvořený propojenými funkčními skupinami 

a několika navázanými deriváty CD. Tyto multimery jsou díky většímu počtu 

hostitelských míst v jedné molekule velmi vhodné pro tvorbu supramolekulárních 

polymerů. 

3.3.1. Multimery cyklodextrinů 

Během posledních let byla připravena řada multimerů cyklodextrinů s různým 

využitím53. Z 6-amino-β-cyklodextrinu bylo syntetizováno několik nových dimerů 

a trimerů, z nichž trimery se ukázaly být vhodnými pro vázání polypeptidů a proteinů54. 

Použitím Huisgensovy 1,3-dipolární cykloadice byla připravena série dimerů a trimerů 

cyklodextrinů vhodných k vytvoření supramolekulárních struktur55. Pomocí click reakcí 

byly syntetizovány trimery cyklodextrinů aplikovatelné pro rozpoznávání peptidů 

s aromatickými vedlejšími řetězci56. Bylo také popsáno chování trimerů β-cyklodextrinu 

s adamantylovými substituenty ve vodném prostředí57. 

3.4.  Dendrimery 

Dendrimery58 jsou ojedinělé typy polymerů s pravidelnou a vysoce uspořádanou 

trojrozměrnou strukturou (Obrázek 2). Jedná se o monodisperzní makromolekuly 

složené z jádra, které určuje způsob větvení dendrimeru, a charakteristických 

dendritických větví směřovaných k jeho povrchu, které obsahují funkční skupiny, jež 
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určují fyzikální a chemické vlastnosti daného dendrimeru. Podle počtu provedených 

vázání větvících struktur rozlišujeme generace dendrimerů. 

 

 Obrázek 2 – Struktura dendrimeru59 

Dendrimery nacházejí využití v různých oblastech58. Mohou být aplikovány jako 

molekulární kontejnery, neboť vzhledem ke stabilizaci látek ve vnitřním prostředí 

vykazují podobné vlastnosti jako micely – dendrimery jsou schopné látku obalit, doručit 

ji na určené místo a následně ji vypustit zpět do prostředí, čehož se využívá 

v medicinálních aplikacích pro cílený transport a dávkování léčiv nebo biologicky 

aktivních látek. Při použití dalších nekovalentních interakcí je také možné dendrimery 

aplikovat pro konstrukci složitějších supramolekulárních systémů. Další využití 

dendrimery nacházejí jako ekologické katalyzátory60 a senzory61. 

3.4.1. Dendrimery a cyklodextriny 

Většina dendrimerů obsahuje pouze kovalentní vazby, nicméně byly popsány 

i dendrimery obsahující supramolekulární interakce62. Například dendrimery mající 

koncové adamantylové skupiny je možné ve vodných roztocích komplexovat jako hosta 

kavity β-CD63. Inkluzní komplex adamantylové skupiny a β-CD vykazuje silné 

nekovalentní vázání (Tabulka 2). 

 Tabulka 2 – Komplexační konstanta cyklodextrinů u vybraných látek [M–1]1 

CD α-CD β-CD γ-CD 

kyselina 1-adamantylkarboxylová  141 501 42 

ibuprofen 55 2600 59 

kyselina benzoová 16 23 3 

kyselina salicylová 11 65 13 
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Podle literatury1 je možné předpokládat, že nejvhodnějším hostem pro tvorbu 

dendrimerů z cyklodextrinů jsou spojky tvořené adamantylovými nebo ibuprofenovými 

jednotkami, protože právě ty tvoří s cyklodextriny nejpevnější komplexy. Několik 

takových multimerů bylo jíž dříve popsáno64–66. 

3.5.  Cyklotrimerizační reakce nitrilů 

Sloučeniny obsahující nitrilové skupiny jsou vhodnými reaktanty pro 

cyklotrimerizace. Spojením tří těchto skupin vzniká 1,3,5-triazin (Schéma 1), což je 

reakce, která byla v literatuře již mnohokrát publikována. Tvorby 1,3,5-triazinu 

z kyanoskupin je možné dosáhnout zvýšením teploty a pokud reakce probíhá dostatečně 

dlouho, může být dosaženo až 100% výtěžku67. S přidáním vhodného činidla však reakce 

může probíhat za nižší, i laboratorní teploty. Takové reakce byly popsány například 

s použitím anhydridu kyseliny trifluormethylsulfonové68, kyseliny chlorovodíkové69 

nebo hydroxidu sodného70. 

 

Schéma 1 – Mechanismus kysele katalyzované cyklotrimerizace nitrilů 

Cyklotrimerizace tohoto typu byly již popsány na nitrilech s různými 

uhlovodíkovými řetězci, ale žádná studie se zatím nezabývala průběhem této reakce na 

nitrilových skupinách cyklodextrinů. Vzhledem k nízké stabilitě cyklodextrinů v kyselém 

prostředí je počet možností, kterými tuto reakci realizovat, omezený a některé z nich 

byly zkoumány v rámci této bakalářské práce. 
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4. Výsledky a diskuse 

4.1.  Koncept syntézy 

Cílem této bakalářské práce bylo postupnou syntézou připravit trimery 

cyklodextrinů, jejichž jádro by bylo tvořeno 2,4,6-trisubstituovaným 1,3,5-triazinem 

(Schéma 2). Pro syntézu byly zvoleny α- (a), β- (b) i γ-CD (c). 

Prvním krokem této syntézy byla selektivní monosubstituce 6-OH skupiny 

cyklodextrinu za skupinu tosylovou, čímž došlo k vytvoření vhodné výchozí látky – 

tosyl-CD (1) – pro další substituce. Další reakcí byla substituce tosylové skupiny 

4-hydroxybenzonitrilem za vzniku 6I-O-p-kyanofenyl-CD (2). Následovalo chránění 

zbylých hydroxyskupin pomocí per-O-methylace (dále jen „permethylace“) 

methyljodidem za vzniku permethyl-6I-O-p-kyanofenyl-CD (3). V posledním kroku byl 

zamýšleným produktem 2,4,6-tris[4-(permethyl-CD-6I-O-yl)fenyl]-1,3,5-triazin (4), 

který by vznikal cyklotrimerizační reakcí kyanoskupin. 

Výchozí látka tosyl-CD (1) byla poté použita také pro sérii reakcí, v nichž byl 

místo 4-hydroxybenzonitrilu použit 4‘-hydroxy-[1,1‘-bifenyl]-4-karbonitril (látky 5 a 6). 
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Schéma 2 – Koncept syntézy 
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4.2.  6I-O-Tosyl-cyklodextriny 

 

Schéma 3 – Příprava tosyl-β-cyklodextrinu 

Derivát 1b byl připraven postupem podle literatury37 (Schéma 3). Při 

monosubstitucích cyklodextrinů lze očekávat nízké výtěžky vzhledem k velkému počtu 

hydroxylových skupin, které mohou reagovat s činidlem. Ani tato reakce nevykazuje 

vyšší výtěžky, což je způsobeno především zpracováním reakční směsi, a to hlavně 

opakovanou rekrystalizací.  

Deriváty 1a a 1c byly připraveny pracovníky skupiny podle literatury71. 

4.3.  6I-O-Kyanoaryl-cyklodextriny 

 

Schéma 4 – Substituce tosylové skupiny kyanofenoly 

Výchozí látky 1a, 1b a 1c byly dále použity pro substituční reakce s kyanofenoly 

(Schéma 4). Substituční reakce s fenoly41 a kyanofenoly72 na cyklodextrinech byly již 

dříve provedeny.  
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U této reakce bylo komplikované sledování jejího průběhu, protože za použití TLC 

nebyla objevena žádná kombinace mobilní a stacionární fáze, při které by se lišil 

retenční faktor výchozí látky a produktu, přičemž byly vyzkoušeny různé poměry 

PrOH/H2O/EtOAc/NH3, CHCl3/H2O/MeOH a také různé poměry MeOH/H2O na TLC 

s reversním silikagelem. Z tohoto důvodu byl průběh reakce sledován na MS a reakce 

byla ukončena ve chvíli, kdy zde nebyl vidět žádný signál odpovídající výchozí látce. 

Při gradientové chromatografii na reversním silikagelu byl čistý produkt eluován 

20% methanolem. 

4.4.  Permethyl-6I-O-kyanoaryl-cyklodextriny 

 

Schéma 5 – Permethylace kyanoaryl-cyklodextrinů 

Pro zvýšení rozpustnosti a upravení reaktivity k následným trimerizacím byly 

produkty 2a–2c a 5a–2c permethylovány (Schéma 5). Reakce byla provedena 

upraveným postupem pro přípravu permethyl-2I-O-allyl-β-cyklodextrinu45. Průběh 

reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi CHCl3/MeOH 20/1 a MS. U přípravy látky 

6b byl v průběhu reakce pozorován vznik per-O-methyl-β-cyklodextrinu. To vedlo ke 

zjištění, že 4-kyanobifenylová skupina není na cyklodextrinu příliš stabilní, což se 

později potvrdilo u pokusů o cyklotrimerizace. 

Při gradientové sloupcové chromatografii na silikagelu byl čistý produkt eluován 

v mobilní fázi CHCl3/MeOH 80/1. Produkt byl nejprve získán v olejovité formě, po 

následné druhé (3b) a třetí (6b) lyofilizaci bylo dosaženo amorfní tuhé formy.  

Deriváty 3a, 3c, 6a a 6c nebyly z důvodu časového omezení izolovány, jejich 

vznik se ale projevil při detekci pomocí TLC i na MS. 
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4.5.  Cyklotrimerizace 

Pokusy o cyklotrimerizace za vzniku cílového produktu 2,4,6-tris[4-(permethyl-

β-CD-6I-O-yl)fenyl]-1,3,5-triazinnu (4b) byly prováděny na sloučenině 3b, později byla 

tato reakce zkoušena také na derivátu 6b. V literatuře je popsáno několik způsobů 

cyklizace arylkyanidů za vzniku trisubstituovaného 1,3,5-triazinu, a to jak v bazickém73, 

tak v kyselém74 prostředí. Vzhledem k vysoké molekulové hmotnosti produktu byly 

reakční směsi měřeny pomocí HRMS, které má dostatečný rozsah m/z. 

Kvůli nestabilitě cyklodextrinů v kyselém prostředí byla trimerizace nejdříve 

vyzkoušena v bazickém prostředí v suchém THF. Jako první báze byla ze sterických 

důvodů zvolena LiHMDS. Reakce byla nejprve prováděna se stechiometrií podle 

literatury73, tedy se skoro osminásobným molárním množstvím cyklodextrinu oproti 

bázi, při 0 °C. Po dvou hodinách bez tvorby produktu byla teplota reakce zvýšena na 

laboratorní teplotu a následně až na 70 °C, ani to ovšem nevedlo k jakékoli změně, která 

by se projevila na TLC. Proto byla přidávána báze až do jejího konečného 

patnáctinásobného molárního množství oproti cyklodextrinu, kdy v reakční směsi došlo 

ke změnám pozorovatelným pomocí TLC v podobě nové látky zůstávající na startu, a to 

v mobilních fázích n-propanol / voda / ethylacetát / (koncentrovaný vodný amoniak) 

6/3/1/1, THF, DCM, CHCl3/MeOH 20/1 na silikagelu a MeOH a MeOH/H2O 1/1 na 

reversním silikagelu. Nově vznikající látka byla izolována vytřepáním do vody a 

proměřena pomocí HRMS, kde ale nebyl detekován žádný signál odpovídající produktu 

4b. V reakční směsi byl vidět pouze signál odpovídající výchozí látce. Nově vzniklou 

látku se nepodařilo identifikovat. 

Poté byla reakce provedena za patnáctinásobného molárního nadbytku 

následujících bází: LDA, DBU, NaOH, NaH a DIPEA. Reakční směsi byly nejprve míchány 

při 0 °C, poté při laboratorní teplotě a následně byla teplota zvyšována až na 70 °C. 

Použití žádné z těchto bází však nevedlo ke tvorbě produktu. Následné zvyšování teploty 

vedlo pouze k rozpadu cyklodextrinového skeletu, který se projevil při detekci pomocí 

TLC. 

Následně byla proto vyzkoušena reakce za působení Tf2O podle postupu75 

ve velmi suchém prostředí v toluenu. Reakce byla prováděna s trojnásobným molárním 

nadbytkem sloučeniny 3b oproti Tf2O nejdříve při 0 °C, poté při zahřívání na 70 °C. Přes 

veškerou snahu o udržení suchého prostředí však v reakční směsi vznikala 
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trifluormethylsulfonová kyselina, která způsobila rozpad cyklodextrinového skeletu, což 

se projevilo jak na MS, tak na TLC. 

Poslední série reakcí byla prováděna v prostředí slabších kyselin, ve kterých je 

možné při dostatečné opatrnosti pracovat s cyklodextriny bez hydrolýzy, konkrétně 

v F3CCOOH, HCl a HCOOH. Reakce s první zmíněnou kyselinou byla prováděna v DCM 

podle literatury76, s ostatními dvěma ve vodě, a to nejdříve při 0 °C, následně za 

laboratorní teploty. Ani jedna z použitých kyselin ale cyklotrimerizaci sloučeniny 3b 

za těchto reakčních podmínek nezpůsobila. 

Vzhledem k tomu, že u reakce s kyselinou trifluoroctovou byl pomocí TLC 

detekován vznik nové látky, která ale nebyla detekována na MS, byla tato reakce 

vyzkoušena znovu, a to přidáním derivátů 3b a 6b pouze do koncentrované F3CCOOH 

bez použití rozpouštědla. Reakční směs byla zahřívána na 40 °C a po několika hodinách 

byla v reakci derivátu 6b, částečně i 3b, detekována pomocí TLC vznikající látka. 

Po proměření reakčních směsí na HRMS se však ukázalo, že na uhlíku nesoucím 

arylkyanidové skupiny (C-6I) došlo k hydrolýze etherické vazby s aromátem. 

V literatuře77 již dříve byla popsáno, že kombinace fotolýzy a kyselé katalýzy 

může u některých sloučenin způsobit štěpení etherické vazby. Kvůli časovému omezení 

však nebyly zkoušeny další postupy obměňující reakční podmínky, jako je například 

reakce za nepřístupu světla nebo reakce v opravdu suchém prostředí. Těmto reakcím 

bude věnováno další studium. 
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5. Experimentální část 

5.1.  Použité přístroje a chemikálie 

α-Cyklodextrin byl zakoupen od firmy Hayashibara Co., β- a γ-cyklodextriny od 

firmy Wako. Chemikálie byly zakoupeny od firem Penta a Lach-ner, speciální chemikálie 

pak od firmy Sigma-Aldrich. Všechna rozpouštědla byla před použitím destilována, nebo 

použita v HPLC kvalitě. Voda byla používána redestilovaná. 

Hydrid sodný byl použit ve formě 60% suspenze v minerálním oleji, LiHMDS 

ve formě 1,0M roztoku v THF, LDA ve formě komplexu s THF v poměru 1 : 1 v 1,5M 

roztoku cyklohexanu. 

Sloupcová chromatografie byla prováděna na silikagelu 60 (40–63 µm), nebo 

reversním silikagelu LiChroprep RP-18 (40–63 µm), oba byly zakoupeny u firmy Merck. 

Pro TLC byly používány aluminiové destičky pokryté silikagelem 60 F254 (Merck), nebo 

reversním silikagelem 60 RP-18 F254S (Merck). Jako mobilní fáze byla používána směs 

n-propanol / voda / ethylacetát / (koncentrovaný vodný amoniak) 6/3/1/1 (S1) nebo 

CHCl3/MeOH 20/1 (S2). Detekce CD derivátů byla prováděna ponořením TLC desky do 

50% roztoku H2SO4 a následným zahřátím horkovzdušnou pistolí. 

Rozpouštědla byla odpařována na RVO při 40 °C, produkty byly sušeny za 

sníženého tlaku dosaženého pomocí olejové vývěvy VR 1,5/21 od firmy Lavat při 60 °C. 

Pro měření MS byl použit přístroj LCMS 2020 Shimadzu, látky byly rozpuštěny 

v methanolu. Hmotnostní spektra HRMS byla měřena na přístroji LTQ Orbitrap XL 

a látky pro tato měření byly rozpuštěny v deionizované vodě. 

Spektra NMR byla měřena na přístrojích Bruker AVANCE III HD 400 a Bruker 

AVANCE III 600. Jako rozpouštědla byly použity DMSO-d6 a CDCl3. Chemické posuny 

byly při použití deuterovaného DMSO referencovány u spekter 1H pro 

δH(DMSO-d6) = 2,50 ppm a u spekter 13C pro δC(DMSO-d6) = 39,52 ppm. Chemické 

posuny měřené v deuterovaném chloformu byly referencovány u spekter 1H pro 

δH(CDCl3) = 7,26 ppm a u spekter 13C pro δC(CDCl3) = 77,00 ppm. Číslování atomů 

v naměřených NMR spektrech je uvedeno níže (Obrázek 3). Přiřazování signálů bylo 

prováděno s využitím 2D NMR spekter (COSY, DEPT, HSQC a HMBC) za pomoci 

spolupracovníků z laboratoře. 
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 Obrázek 3 – Číslování atomů v NMR spektrech 

5.2.  Pracovní postupy 

5.2.1. 6I-O-Tosyl-β-cyklodextrin (1b) 

Derivát 1b byl připraven postupem podle literatury37. Suspenze β-CD (60,0 g, 

53 mmol) a TsCl (15,1 g, 79 mmol) ve vodě (2000 ml) byla míchána po dobu 2 hodin za 

laboratorní teploty. Poté byl přidán roztok NaOH (26 g) ve vodě (250 ml) a po 

10 minutách byl nezreagovaný TsCl odfiltrován na fritě. Filtrát byl zneutralizován 

10M HCl a ponechán přes noc v lednici. Suspenze byla přefiltrována a promyta ledovou 

vodou. Vzniklý produkt byl přečištěn opakovanou rekrystalizací v 50% MeOH do 

odstranění veškeré výchozí látky a vedlejších produktů. Detekce byla prováděna pomocí 

TLC v mobilní fázi S1 (RF = 0,6, RF(β-CD) = 0,3). Čistý produkt byl vysušen při 70 °C na 

olejové vývěvě a byl získán ve formě bílého prášku s výtěžkem 9 % (6,2 g, 4,8 mmol). 

NMR spektrum souhlasí s literaturou37. 

5.2.2. Obecný postup přípravy kyanoarylderivátů CD (OP1) 

V suchém DMF (12 ml, 1 ml na 0,7 mmol kyanofenolu) byl rozpuštěn kyanofenol 

(4-hydroxybenzonitril – 980 mg, 8,3 mmol, 5,2 ekv.). Následně byl přidán K2CO3 

(570 mg, 4,1 mmol, 2,7 ekv.) a směs byla míchána pod argonem při laboratorní teplotě 

po dobu 2 hodin. Výchozí látka 1a-c (1b – 2,0 g, 1,6 mmol, 1 ekv.) byla rozpuštěna 

v suchém DMF (20 ml, 1 ml na 8 · 10–2 mmol 1a-1c) a přidána k roztoku, který 

byl následně zahřát na 80 °C po dobu 48 hodin. Průběh reakce byl sledován na MS, 

vzhledem k tomu, že RF produktu a výchozí látky byl stejný. Reakční směs byla vysušena 

na olejové vývěvě, rozpuštěna v minimálním množství horké vody a produkt byl 

vysrážen acetonem (200 ml, 10 ml na 1 ml reakční směsi) a odfiltrován na fritě. Poté 

byl produkt přečištěn pomocí MeOH/H2O gradientové eluce na sloupcové 

chromatografii za použití 20 hmotnostních ekvivalentů reversního silikagelu (40 g). 
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Při 10% MeOH byl eluován nederivatizovaný cyklodextrin, při 20% MeOH produkt. 

Rozpouštědla byla odpařena na RVO a poté byl produkt dosušen na olejové vývěvě po 

dobu 5 hodin. 

 

6I-O-p-Kyanofenyl-α-cyklodextrin (2a) 

Obecným postupem OP1 byla v DMF (15 ml) připravena látka 2a (216 mg, 0,201 mmol) 

z derivátu 1a (800 mg, 0,710 mmol) v podobě bílého prášku. NMR spektra ukázala, že 

produkt byl částečně znečištěn neznámou látkou, výtěžek reakce činil 28 %. 

RF: 0,5 (S1) 

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ = 3,28–3,86 (m, 33 H, 6× H-2, 6× H-3, 6× H-4, 5× H-5, 

10× H-6); 4,02 (m, 1 H, H-5I); 4,26–4,33 (m, 2 H, 2× H-6I); 4,53 (bs, 5 H, 5× OH);         

4,77–4,86 (m, 6 H, 6× H-1); 5,56 (bs, 12 H, 12× OH); 7,09–7,11 (d, J = 8,2 Hz, 2 H, 

2× H-3‘); 7,72–7,74 (d, J = 8,3 Hz, 2 H, 2× H-2‘) 

13C NMR (100 MHz, DMSO): δ = 60,02–60,08 (C-6); 67,41 (C-6I); 69,38 (C-5I);          

72,00–73,32 (C-2, C-3, C-5); 82,09–82,39 (C-4), 101,81–102,22 (C-1); 102,82 (C-4‘); 

115,57 (C-3‘); 119,81 (C-5‘); 134,16 (C-2‘); 161,98 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1096,3; naměřeno: 1096 

 

6I-O-p-Kyanofenyl-β-cyklodextrin (2b) 

Derivát byl připraven upraveným postupem podle literatury72. Obecným postupem OP1 

v DMF (32 ml) bylo získáno 1,02 g sloučeniny 2b (1,02 g, 0,825 mmol) z výchozí látky 1b 

(2,00 g, 1,55 mmol) ve formě bílého prášku s výtěžkem 53 %. 

RF: 0,6 (S1) 

1H NMR (600 MHz, DMSO): δ = 3,27–3,69 (m, 39 H, 7× H-2, 7× H-3, 7× H-4, 6× H-5, 

12× H-6); 3,99 (m, 1 H, H-5I); 4,27–4,32 (m, 2 H, 2× H-6I); 4,29–4,43 (m, 6 H, 6× OH); 

4,80–4,90 (m, 7 H, 7× H-1); 5,69–5,77 (m, 14 H, 14× OH); 7,11–7,12 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, 

2× H-3‘); 7,73–7,75 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, 2× H-2‘) 

13C NMR (150 MHz, DMSO): δ = 59,92–60,05 (C-6); 67,41 (C-6I); 69,38 (C-5I);          

72,00–73,05 (C-2, C-3, C-5); 81,49–82,07 (C-4); 101,94–102,35 (C-1); 102,77 (C-4‘); 

115,51 (C-3‘); 119,19 (C-5‘); 134,06 (C-2‘); 161,95 (C-1‘) 

Spektra NMR odpovídají literatuře72. 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1258,4; naměřeno: 1258 
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6I-O-p-Kyanofenyl-γ-cyklodextrin (2c) 

Z výchozí látky 1c (400 mg, 0,276 mmol) v DMF (6 ml) byl získán derivát 2c (62 mg, 

0,044 mmol) ve formě bílého prášku. Výtěžek reakce byl 16 %. 

RF: 0,5 (S1) 

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ = 3,18–3,79 (m, 37 H, 8× H-3, 8× H-4, 7× H-5, 14× H-6); 

3,20–3,48 (m, 8 H, 8× H-2); 3,93 (bs, 1 H, H-5I); 4,27 (bs, 2 H, 2× H-6I); 4,56 (bs, 7 H, 

7× OH); 4,83–43,93 (m, 8 H, 8× H-1); 5,83 (bs, 16 H, 16× OH); 7,09–7,11 (d, J = 8,3 Hz, 

2 H, 2× H-3‘); 7,71–7,73 (d, J = 8,2 Hz, 2 H, 2× H-2‘) 

13C NMR (100 MHz, DMSO): δ = 60,17 (C-6); 67,51 (C-6I); 69,67 (C-5I); 72,32–73,26 (C-2, 

C-3, C-5); 80,83–81,72 (C-4); 101,88-102,45 (C-1); 102,99 (C-4‘); 115,81 (C-3‘); 119, 81 

(C-5‘); 134,27 (C-2‘); 162,04 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1420,4; naměřeno: 1420 

 

6I-O-4-Kyanobifenyl-4‘-yl-α-cyklodextrin (5a) 

Obecným postupem OP1 v DMF (6 ml) byla získána látky 5a (21 mg, 0,018 mmol) 

z výchozí látky 1a (243 mg, 0,216 mmol). Produkt byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie na silikagelu v mobilní fázi n-propanol / voda / (koncentrovaný vodný 

amoniak) 6/3/1 a byl získán v podobě bílého prášku. Výtěžek reakce byl 8 %. 

RF: 0,5 (S1) 

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ = 3,16–3,44 (m, 6 H, 6× H-2); 3,21–3,48 (m, 6 H, 6× H-3); 

3,29–3,87 (m, 21 H, 6× H-4, 5× H-5, 10× H-6); 4,02–4,04 (m, 1 H, H-5I); 4,26–4,33 (m, 

2 H, H-6I); 4,46–4,55 (m, 5 H, 5× OH); 4,80–4,88 (m, 6 H, 6× H-1); 5,47–5,55 (m, 12 H, 

12× OH); 7,06–7,09 (d, J = 8,5 Hz, 2 H, 2× H-3‘); 7,69–7,71 (d, J = 8,3 Hz, 2 H, 2× H-2‘); 

7,83–7,89 (m, 4 H, 2× H-6‘, 2× H-7‘) 

13C NMR (100 MHz, DMSO): δ = 59,99–60,15 (C-6); 66,93 (C-6I); 69,57 (C-5I);          

72,02–73,28 (C-2, C-3, C-5); 82,04–82,35 (C-4); 101,81–102,22 (C-1); 109,09 (C-8‘); 

115,16 (C-3‘); 119,03 (C-9‘); 126,83 (C-7‘); 128,24 (C-2‘); 130,34 (C-4‘); 132,80 (C-6‘); 

144,27 (C-5‘); 159,20 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1172,3; naměřeno: 1172 

 

6I-O-4-Kyanobifenyl-4‘-yl-β-cyklodextrin (5b) 

Obecným postupem OP1 V DMF (32 ml) byla připravena látka 5b (1,25 g, 0,953 mmol) 

z výchozí látky 1b (2,00 g, 1,55 mmol) ve formě bílého prášku. Výtěžek činil 62 %. 
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RF: 0,6 (S1) 

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ = 3,21–3,47 (m, 7 H, 7× H-2); 3,32–3,72 (m, 13 H, 7× H-4, 

6× H-5); 3,47–3,80 (m, 12 H, 12× H-6); 3,54–3,73 (m, 7 H, 7× H-3); 3,98–4,00 (m, 1 H, 

H-5I); 4,26 (bs, 2 H, 2× H-6I); 4,38–4,48 (m, 6 H, 6× OH); 4,83–4,91 (m, 7 H, 7× H-1); 

5,69–5,75 (m, 14 H, 14× OH); 7,06–7,08 (d, J = 8,6 Hz, 2× H-3‘); 7,68–7,70 (d, J = 8,5 Hz, 

2 H, 2× H-2‘); 7,82–7,88 (m, 4 H, 2× H-6‘, 2× H-7‘) 

13C NMR (100 MHz, DMSO): δ = 59,98 (C-6); 67,09 (C-6I); 69,69 (C-5I); 72,09–73,10 (C-2, 

C-3, C-5); 81,53–82,17 (C-4); 102,01–102,42 (C-1); 109,13 (C-8‘); 115,20 (C-3‘); 119,09 

(C-9‘); 126,87 (C-7‘); 128,27 (C-2‘); 130,40 (C-4‘); 132,84 (C-6‘); 144,32 (C-5‘); 159,23 

(C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1334,4; naměřeno: 1335 

 

6I-O-4-Kyanobifenyl-4‘-yl-γ-cyklodextrin (5c) 

Derivát 5c (19 mg, 0,013 mmol) byl připraven v DMF (6 ml) obecným postupem OP1 

z látky 1c (312 mg, 0,215 mmol) a byl získán ve formě bílého prášku. NMR spektra 

ukázala znečištění produktu neznámou látkou. Výtěžek reakce činil 6 %. 

RF: 0,5 (S1) 

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ = 3,22–3,45 (m, 8 H, 8× H-2); 3,23–3,42 (m, 8 H, 8× H-3); 

3,25–3,75 (m, 29 H, 8× H-4, 7× H-5, 14× H-6); 3,93–3,95 (m, 1 H, H-5I); 4,25 (bs, 2 H, 

2× H-6I); 4,53 (bs, 7 H, 7× OH); 4,80–4,95 (m, 8 H, 8× H-1); 5,86 (bs, 16 H, 16× OH);   

7,07–7,10 (d, J = 8,5 Hz, 2 H, 2× H-3‘); 7,68–7,70 (d, J = 8,4 Hz, 2 H, 2× H-2‘); 7,85–7,88 

(m, 4 H, 2× H-6‘, 2× H-7‘) 

13C NMR (100 MHz, DMSO): δ = 59,89–60,09 (C-6); 67,37 (C-6I); 70,32 (C-5I);          

72,16–72,93 (C-2, C-3, C-5); 80,77–81,20 (C-4); 101,69–102,31 (C-1); 109,10 (C-8‘); 

115,17 (C-3‘); 119,03 (C-9‘); 126,85 (C-7‘); 128,22 (C-2‘); 130,49 (C-4‘); 132,79 (C-6‘); 

144,29 (C-5‘); 159,13 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1496,5; naměřeno: 1497 

 

5.2.3. Obecný postup permethylace kyanoarylderivátů β-CD (OP2) 

Kyanoarylderivát CD (2b – 758 mg, 0,613 mmol, 1 ekv.) byl rozpuštěn v suchém 

DMSO (100 ml, 1 ml na 6,3 · 10–3 mmol výchozí látky), byl přidán NaH (1,71 g, 43 mmol, 

3,5 ekv. na každou OH skupinu) a celá směs byla míchána po dobu 2 hodin při 
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laboratorní teplotě za argonové atmosféry. Poté byl za stálého míchání ke směsi 

ochlazené na 0 °C přidán methyljodid (2,7 ml, 43 mmol, 3,5 ekv. na každou OH skupinu) 

a vše bylo ponecháno přes noc za stálého míchání a samovolného ohřívání na 

laboratorní teplotu. Průběh reakce byl pozorován pomocí TLC v mobilní fázi S2 a MS. 

Reakce byla ukončena přidáním ledové vody (200 ml, 1 ml na 3 · 10–3 mmol výchozí 

látky) a následně pětkrát vytřepána do Et2O (100 ml, 1 ml na 5 · 10–3 mmol výchozí 

látky). Všechny organické fáze byly vysušeny MgSO4, odpařeny na RVO a dosušeny na 

olejové vývěvě a produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií za použití 

50 hmotnostních ekvivalentů silikagelu (100 g) v mobilní fázi CHCl3/MeOH 

100/1 → 10/1. Rozpouštědlo bylo odpařeno na RVO a produkt byl sušen na olejové 

vývěvě a následně opakovaně lyofilizován v benzenu (20 ml na 1 g produktu). 

 

Permethyl-6I-O-p-kyanofenyl-α-cyklodextrin (3a) 

Derivát 2a (3,5 mg, 3,3 · 10–3 mmol) byl v DMSO (1 ml) permethylován podle postupu 

OP2. Proměření reakční směsi na MS ukázalo vznik produktu 3a. 

RF: 0,3 (S2) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1334,6; naměřeno: 1335 

 

Permethyl-6I-O-p-kyanofenyl-β-cyklodextrin (3b) 

Derivát 3b byl připraven obecným postupem OP2 v DMSO (100 ml) z látky 2b (758 mg, 

0,613 mmol) a byl získán v amorfní podobě (821 mg, 0,541 mmol). Výtěžek reakce byl 

88 %. 

RF: 0,4 (S2) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 3,09–3,25 (m, 7 H, 7× H-2); 3,10–3,64 (m, 60 H, 60× H 

v CH3); 3,10–4,08 (m, 26 H, 7× H-4, 7× H-5, 12× H-6); 3,43–3,60 (m, 7 H, 7× H-3);      

4,34–4,44 (m, 2 H, 2× H-6I); 4,99–5,17 (m, 7 H, 7× H-1); 6,97–7,00 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, 

2× H-3‘); 7,54–7,57 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, 2× H-2‘) 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ = 58,55–59,16 (CH3); 61,46–61,76 (C-6); 68,12 (C-6I); 

70,22 (C-5I); 71,00–71,79 (C-2, C-3, C-5); 80,22–82,15 (C-4); 93,94–99,76 (C-1); 104,32 

(C-4‘); 115,48 (C-3‘); 119,12 (C-5‘); 133,96 (C-2‘); 162,14 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1538,7; naměřeno: 1539 
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Permethyl-6I-O-p-kyanofenyl-γ-cyklodextrin (3c) 

Látka 2c (3,5 mg, 2,5 · 10–3 mmol) byla permethylována v DMSO (1 ml) podle obecného 

postupu OP2 a reakční směs byla změřena pomocí MS, kde se ukázal vznik produktu 3c. 

RF: 0,3 (S2) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1742,8; naměřeno: 1743 

 

Permethyl-6I-O-4-kyanobifenyl-4‘-yl-α-cyklodextrin (6a) 

Derivát 5a (3,5 mg, 3,0 · 10–3 mmol) byl rozpuštěn v DMSO (1 ml) a permethylován 

podle postupu OP2. V reakční směsi byl pomocí MS ověřen vznik produktu 6a. 

RF: 0,3 (S2) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1410,6; naměřeno: 1411 

 

Permethyl-6I-O-4-kyanobifenyl-4‘-yl-β-cyklodextrin (6b) 

Z látky 5b (440 mg, 0,335 mmol) byl v DMSO (55 ml) připraven derivát 6b (367 mg, 

0,231 mmol) obecným postupem OP2 v amorfní formě. Výtěžek reakce činil 69 %. 

RF: 0,4 (S2) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 3,05–4,01 (m, 86 H, 7× H-4, 7× H-5, 12× H-6, 60× H 

v CH3); 3,07–3,31 (m, 7 H, 7× H-2); 3,44–3,62 (m, 7 H, 7× H-3); 4,23–4,34 (m, 2 H, 

2× H-6I); 4,96–5,10 (m, 7 H, 7× H-1); 6,95–6,97 (d, J = 8,6 Hz, 2 H, 2× H-3‘); 7,42–7,44 (d, 

J = 8,6 Hz, 2 H, 2× H-2‘); 7,52–7,60 (m, 4 H, 2× H-6‘, 2× H-7‘) 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ = 58,59–59,14 (CH3); 61,51–61,66 (C-6); 67,84 (C-6I); 

70,45 (C-5I); 71,02–71,56 (C-2, C-3, C-5); 80,16–82,14 (C-4); 98,90–99,47 (C-1); 110,33 

(C-8‘); 115,33 (C-3‘); 119,05 (C-9‘); 127,11 (C-7‘); 128,34 (C-2‘); 131,84 (C-4‘); 132,68 

(C-6‘); 145,14 (C-5‘); 159,50 (C-1‘) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1614,7; naměřeno: 1615 

 

Permethyl-6I-O-4-kyanobifenyl-4‘-yl-γ-cyklodextrin (6c) 

Derivát 5c (3,5 mg, 2,4 · 10–3 mmol) byl permethylován v DMSO (1 ml) podle obecného 

postupu OP2. Proměření reakční směsi na MS ukázalo vznik produktu 6c. 

RF: 0,3 (S2) 

ESI-MS: m/z [M+Na]+ vypočteno: 1818,8; naměřeno: 1819 
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5.2.4. Cyklotrimerizace 

 Bazicky katalyzované cyklotrimerizace 

V suchém THF (1 ml) byl pod argonem rozpuštěn derivát 3b (10 mg,           

6,6 · 10–3 mmol) a roztok byl ochlazen na 0 °C. Za stálého míchání k němu byla přidána 

báze (~ 0,1 mmol, LiHMDS – 100 μl, LDA – 70 μl, DBU – 15 μl, DIPEA – 18 μl, NaOH – 

4 mg, NaH – 4 mg) a reakční směs byla ponechána míchat jednu hodinu. Následně byla 

směs ponechána samovolně ohřát na laboratorní teplotu a po hodině míchání byla 

teplota postupně zvyšována až na 70 °C. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC 

v mobilní fázi S2, v žádné reakční směsi však nedošlo ke vzniku produktu 4b. 

 Cyklotrimerizace pomocí Tf2O 

 V suchém toluenu (9 ml) za argonové atmosféry byl rozpuštěn derivát 3b 

(135 mg, 8,9 · 10–2 mmol) a roztok byl ochlazen na 0 °C. Za stálého míchání byl přidán 

Tf2O (5 μl, 3 · 10–2 mmol) a reakční směs byla ponechána míchat po dobu dvou hodin. 

Následně byla reakční směs zahřáta na 70 °C a byla ponechána míchat přes noc. Průběh 

reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi S2, kde byl pozorován rozpad 

cyklodextrinového skeletu, který se poté projevil i při měření reakční směsi na HRMS. 

 Cyklotrimerizace katalyzované protickými kyselinami 

 Derivát 3b (10 mg, 6,6 · 10–3 mmol) byl rozpuštěn v DCM (1 ml, pro F3CCOOH) 

nebo ve vodě (1 ml, pro HCOOH a HCl) a za stálého míchání při 0 °C k němu byla přidána 

kyselina (~ 0,1 mmol, F3CCOOH – 10 μl, HCOOH – 5 μ, HCl – 10 μl). Po jedné hodině byla 

teplota reakce zvýšena na 25 °C. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi 

S2, kde byl u reakce katalyzované kyselinou trifluoroctovou detekován vznik nové látky 

(RF = 0,2), a na HRMS, kde byla ovšem detekována pouze výchozí látka. Použití žádné 

z těchto kyselin však nevedlo ke tvorbě produktu 4b. Reakce s F3CCOOH byla 

zopakována za použití jejího vyššího molárního nadbytku oproti výchozí látce. 

 Deriváty 3b (20 mg, 1,3 · 10–2 mmol) a 6b (20 mg, 1,3 · 10–2 mmol) byly 

rozpuštěny v F3CCOOH (100 μl, 1 mmol) a ponechány míchat při laboratorní teplotě po 

dobu dvou hodin. Následně byla reakční směs zahřáta na 40 °C a ponechána za stálého 

míchání další dvě hodiny. Reakční směs byla v průběhu sledována pomocí TLC v mobilní 

fázi S2, kde docházelo u obou reakcí k detekci nově vznikající látky, přičemž u reakce 

s derivátem 6b byla tato látka detekována výrazněji. Proměření obou reakčních směsí na 

HRMS ukázalo, že se jedná o produkt hydrolýzy etherické vazby mezi C-6I a C-1‘ uhlíky.  
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6. Závěr 

 V rámci této bakalářské práce byla připravena série nových derivátů α-, 

β- a γ-cyklodextrinů. 

 Byla připravena výchozí látka pro další substituce 6I-O-tosyl-β-CD. 

 Substitučními reakcemi se podařilo připravit nové deriváty α-, β- a γ-CD, 

konkrétně 6I-O-p-kyanofenyl-CD a 6I-O-4-kyanobifenyl-4‘-yl-CD. 

 Zbylé OH skupiny cyklodextrinů byly permethylovány za vzniku derivátů 

permethyl-6I-O-p-kyanofenyl-CD a permethyl-6I-O-4-kyanobifenyl-4‘-yl-CD, 

přičemž tyto deriváty α- a γ-CD se z časových důvodů nepodařilo izolovat, 

jejich vznik byl ale prokázán pomocí MS. 

 Bylo provedeno několik reakcí, jejichž cílem bylo vytvořit trimer z derivátů 

β-CD za vzniku 2,4,6-trisubstituovaného 1,3,5-triazinu tvořícího jádro trimeru. 

Byly vyzkoušeny různé reakční podmínky jak v kyselém, tak v bazickém 

prostředí, žádné z nich však ke tvorbě trimeru nevedly. Při reakcích 

katalyzovaných kyselinou trifluoroctovou byla pozorována hydrolýza 

etherické vazby mezi cyklodextrinem a fenylenovou skupinou, která byla 

pravděpodobně způsobena kombinací fotolýzy a kyselého prostředí. Vzhledem 

k tomu, že při těchto reakcích nedocházelo k hydrolýze cyklodextrinového 

kruhu, bude jim věnováno další studium, a to především reakcím probíhajícím 

bez přístupu světla. Fotolabilita těchto derivátů by mohla najít uplatnění 

v některých dalších oblastech chemie, ve kterých by se kyanofenylenové 

skupiny mohly aplikovat například jako chránící skupiny. 
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