
soUHRN v čESKÉM JAZYCE

Velkol^jrobaenantiomerněčisýchaminokyselinjezaloženanabiotechnologickýcha

katalyticlcýchpostupech.Stechiometrickémetodysyntézyaminokyselinseužívají

hlavněpropřípÍavumaléhomnožswílátek(doněkolikakilogramů)pro
farmakologické zkoušky, přípralu katalyzátoru, modifrkov aných a2H., 'H., ''c-, 'oc.

a l5N-mačených peptidů, llc. a lEF-značen1i'ch aminokyselin pro pozitronovou

emisní tomografii (PET). od konce sedmdesáých let minulého století bylo vyvinuto

několik univerzálních preparativních postupů; jejich kličové synthony se vyrábějí

komerčrrě.Postupvyrržívajícíregenerovatelnéchirálďnikelnatékomplexyjejedním

z nejler.rrějších (Schéma 1). Mezi jeho hlarrrrí nedostatky paří relativně nízká

asymetrická indukce a vysolcý obsah nik1u v odpadních vod.ích. Cílem práce bylo:

1. prozkoumat slabé intramolekulámí interakce ovlivňující poměr diastereomeru

v reakcích alkylace komplexů, navrhnout a připravit nové komplexy s výrazrě

vyššíasymetrickouindukcivtermodynamickyakinetickykontrolovaných

reakcích;

prozkoumat použitelnost rozliěných zpusobů stanovení stereochemie

chirálních center v komplexech;

přezkoumat publikované údaje o nevhodnosti chirálních nikloých koqtplexů

pro přípraw cr-[' lC]methylaminokyselin pro PET;

modifikovat posfup připra\T chirálních nikelnaých to.ib*ů takov..Ím

způsobem, aby se minimalizovalo množství nik1u v odpadních vodách ještě

před jejich čištěním.

l. Inframolekulámí interakce. náwh. příprava a hodnocení nov.ích komplexů

Hypotéza o donaci elektronové hustoty zbenzylové skupiny na atom niklu byla

původněformulovánascilemvysvětlitpozorovanéspin-spinovéinterakcenavelkou

vzdálenost u ''C- u 'sN-NMR spektrech. Byla také lyužita při návrhu struktury

3.



stereospecifického synthonu glycinu pro PET. Následné experimentální ověření
pomocí difrakce rentgenového zríření neprokáza|o zýšený Úskyt elektronové
hustoty v prostoru mezi atomem niklu a k němu nejbližší vazbou C22-C23
aromatického kruhu (obr. l). Totéž měření prokiiza|o po|anzacielektronové hustoty
benzylové skupiny kolmo na rovinu aromatického kruhu ve směru k atomu niklu (obr.
2, |eý řez 0,3Á ve směru k niklu, praý řez O,3Í\ ve směru od niklu). Polarizace je
ďejmě způsobena kladným nábojem na atomu niklu' Interakce indukovaného dipólu s
kladným nábojem na atomu niklu pravděpodobně přispívá ke stabilizaci konformace
komplexu, kdy benzylová skupina se nacházi vblízkosti atomu niklu. Tato
konformace zajišťuje stínění re-strany karbanionu komplexu vpruběhu alkylace.
Donace elektronové hustoty vhodně zvolenými substifuený beruylovéskupiny, např.
methylol"ými skupinami zesiluje interakci mezi dipólem a atomem niklu a vede
k vyšší asymetrické indukci v alkylačních reakcích. Nově připravené komp|exy
glycinu a alaninu, nesoucí ří methylové substituenty na benzylové skupině, dovoli|y
ýznamně zvýšit asymetrickou indukci v modelových reakcích v porovnání s ďíve
mámými komplexy' Při epimerizaci alaninového (methylovaného glycinového)
komplexu bylo dosaženo diastereomemího přebytku 97%o; za stejných podmínek
alaninov.ý komplex bez methyloých substitrrentu na benzylu byl epimerizován s 80%
d. e.. V kineticky kontrolovanó ('3C)methylaci alaninoých komplexů nová strukfura
byla ror.rrěž lepši s 66% d e.versus 43oÁ d. e' u komplexu bez třech met]rylovÝch
substituentu na benzylu.

t

Z praktického hlediska se osvěděilo stanovení stereochemle chirálnich center pomoci
spekter cirkulámího dichroismu (CD) jejich methanolových roaoků. Byl navržen
nový způsob za|ožený na lyhodnocení NoE interakcí v NMR spektrech CDCI3
roztoků komplexů. oba postupy mají poněkud omezenou účinnost pro zkoumaní
stereochemie komplexů odvozených od cr-methyl aminokyselin. Rentgenostrukfumí
analýza stá|e zůstává nejlepší metodou' ovšem v někteých případech pěstování
monokrystalů trvá několik měsíců a nebo se vůbec nepovede. Tato metoda zároveťt
poskytuje vstupní data pro MP2 modelování a topologickou ana|ýzu a umožňuie



charakteizaci nestálých krystalosolvátu' Byla řešena struktura čtmácti monokrystalů

různých komplexů, které jsem vypěstoval; pét z ttich jižbylo publikováno' V pruběhu

stuďa 13C. a ''N-NN{R spekter komplexu jsem objevi| zvlríštní dnů spin-spinoých
interakcí na velkou vzdálenost.

3. Vývoj metody asvmetrické s},ntéry a'-t1lClmethylaminokvselin pro PET

o-[''C]Methy1aminokyse1iny jsou skupinou sloučenin potencionálně vhodných pro ln

vivo zobrazeni metabolizmu přenašečů vzruchů v centrálni nervové soustavě a

metasti.z zhoubných nádoru. Jejích příprava zatim leby|a spolehlivě vťešena.

Jedinou takovou aminokyselinou používanou v klinické praxí je cr'.

[11C]met1rylnyptofan, jehož syntéza je za|ožena na prumyslové syntéze nemačené

aminokyseliny. Chirálď nikelnaté komp1exy byly k tomuto účelu ror,rrěž zkoušeny;

avšak neúspěšně. V naších experimentech byla dosažena spolehlivá methylace

nikelnatých komplexů _ synthonů DOPA a tyrosinu s radiochemicloými ýtéžky 9% a

7o%. Diastereomery alkylovaných komp1exů byly separovány pomocí preparati.r'rri

HPLC.

4' Snížení množstvi nikelnat.ých iontu v odpadních vodách

optimalizace přípravy základního komplexu odvozeného od g{1cinu (Schéma l)
dovolila zamezit vznikll pevného odpadu obsahujícího oxid,/hydroxid nikelnaý a

snížit přebýek ýchozího dusíčnanu nike|natého ze 1000Á na 20oÁ- Zároveň byl

zýšen o cca. 10yo q.Ítěžek cílového produkh-r, zřejmé z důvodu odstranění sorbce

meziproduktů na oxidu/lrydroxidu nikelnatém' Podobný přístup byl následně

aplikován na přípraw komplexu odvozeného od chráněné aminokyseliny tyrosinu.

Komplex je meziproduktem pro přípravu diagnosticlcých preparátů pro pozitronovou

emisní tomografii (PET). V původních postupech byl používán ýrazný přebyek

dusičrranu nikelnatého' v důsledku čehož neby|o možno zabránit tvorbě sraženiny

oxidďhydroxidu nikelnatého.


