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Anotace
Velké množství slibných léčiv selhává během klinických studií pro svoji nízkou rozpustnost,
stabilitu, biologickou dostupnost a s tím spojenými škodlivými vedlejšími účinky na lidský
organismus. Cílem této práce je vyvinout látky, které jsou prekurzory k novým porézním
metalo-organickým sítím, které jsou složené z přírodních látek – žlučových kyselin. Nosiče
léčiv mají zvýšit rozpustnost a stabilitu léčiv, a pomocí povrchových modifikací nosiče umožnit
cílení léčiva do vybraných tkání, kde by docházelo k jeho pozvolnému uvolňování vyvolaném
vnějším impulsem (změnou pH, či změnou redukční aktivity prostředí, či světelným impulsem).
Práce se nejprve zabývá přípravou nových typů ligandů odvozených od žlučových kyselin.
Značné množství reakcí a optimalizací bylo vyzkoušeno v rámci přípravy světově prvního
ligandu syntetizovaného esterifikací žlučové ursodeoxycholové kyseliny naftalen-1,4dikarboxylovou kyselinou. Syntéza se ukázala být náročnou, proto závěrem práce je
analýza jednotlivých reakcí a návrh budoucího postupu k přípravě tohoto ligandu. Optimalizace
a závěry z nich plynoucí jsou důležitým krokem budoucího vývoje analogických ligandů
odvozených od podobných aromatických dikarboxylových kyselin, např. od naftalen-2,6dikarboxylové, tereftalové, či isoftalové kyseliny.
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Annotation
A large amount of promising drugs fails during clinical trials because of their low solubility,
stability and biological availability and deleterious side effects in human organism that go
along. The aim of this work was to develop novel compounds derived from naturally occurring
bile acids that would serve as starting material for synthesis of nanocrystalline porous metalorganic frameworks, potential drug carriers. Such drug carriers promise to increase the
solubility and stability of the drugs due to their encapsulation and due to surface modifications
of the carriers. The drug could also be targeted into a specific tissue in which it would be
gradually released after an external impulse (change of the pH, change of the reduction activity
of the environment, light impulse).
The beginning of the work is aimed towards developing new types of ligands derived from bile
acids. Many methods and optimizations were applied during the preparation of the world‘s first
ligand derived from bile ursodeoxycholic acid esterified by naphtalen-1,4-dicarboxylic acid.
The synthesis has shown to be a very difficult obstacle to overcome and we were not successful
so far, thus the conclusion of our work is analysis of reactions and proposal for the future
preparational methods of this ligand. The optimizations and conclusions are important for the
future preparation of similar ligands derived from similar aromatic dicarboxylic acids, for
example the ones derived from naphtalen-2,6-dicarboxylic, terephthalic or isophthalic acids.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

DCC (Dicyklohexylkarbodiimid, podle anglického názvu dicyclohexylcarbodiimide.)
DMAP (4-dimethylaminpyridin)
CDCl3 (Deuterochloroform)
DMSO (Dimethylsulfoxid)
TLC (Tenkovrstvá chromatografie, podle anglického názvu thin layer chromatography)
DMF (Dimethylformamid)
TEA (Triethylamin)
DCU (Dicyklohexylmočovina, z anglického názvu dicyclohexylurea)
NMR (Nukleární magnetická resonance)
MOF (Metalo-organická síť, z anglického názvu metal-organic framework)
UDCA (Ursodeoxycholová kyselina, z anglického názvu ursodeoxycholic acid)
A (Aceton)
ACN (Acetonitril)
CHCl3 (Chloroform)
DCM (Dichlormethan)
MeOH (Methanol)
THF (Tetrahydrofuran)
Tol (Toluen)
EA (Ethylacetát)
Hex (Hexan)
EtOH (Ethanol)
DiE (Diethylether)
VS (Very soluble, velmi dobře se rozpouští)
S (Soluble, dobře se rozpouští)
7

IS (Insoluble, nerozpouští se)
p.a. (Pro analýzy, analytická čistota)
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2

TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Žlučové kyseliny
Žlučové kyseliny jsou polyhydroxylované steroidní kyseliny vznikající v trávicím systému
obratlovců. Jsou produktem katabolismu cholesterolu v játrech. V lidském organismu
převládají žlučové kyseliny cholová, chenodeoxycholová a deoxycholová (Obr. 1).

Obrázek 1. Strukturní vzorce primárních (cholová a chenodeoxycholová) a sekundárních
(lithocholová a deoxycholová) žlučových kyselin.
Tyto žlučové kyseliny jsou propojovány amidovou vazbou ke glycinu nebo taurinu za vzniku
žlučových solí. Následně jsou uvolňovány do žluči, která se ukládá ve žlučníku. Po příjmu
potravy je žluč využita v tenkém střevě, kde žlučové kyseliny pomáhají se vstřebáváním lipidů
a v tucích rozpustných vitamínů. [1, 2] Žlučové kyseliny zde fungují jako povrchově aktivní
látky, které pomáhají emulgaci do micel, umožňují tak koloidní rozpuštění trávené látky
v tráveninu (Obr. 2). [3] Po absorpci žlučových kyselin v tenkém a tlustém střevě se žlučové
kyseliny dostávají zpět do jater, aby mohl celý cyklus znovu započnout. [2]

Obrázek 2. Emulgace tukových kapiček pomocí žlučových kyselin. [4]
Pro naši práci nejvýznamnější žlučová kyselina – kyselina ursodeoxycholová (Obr. 3) pomáhá
regulovat cholesterol. Redukuje rychlost vstřebávání molekul cholesterolu střevem, při tom
také rozkládá micely obsahující cholesterol. Jedná se o jednu ze sekundárních žlučových
kyselin, které jsou vedlejším produktem metabolismu střevních bakterií. Některé žlučové
kyseliny jsou známy pro podněcování rakoviny tlustého střeva (například kyselina
deoxycholová), avšak naopak je tomu u kyseliny ursodexocholové – ta je známa pro svou
chemoprotektivitu. To je nejspíše způsobeno tím, že kyselina ursodeoxycholová podporuje
buněčnou diferenciaci a zpomaluje buněčné stárnutí. [5, 6]
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Obrázek 3. Porovnání prostorové struktury mezi chenodeoxycholovou a ursodeoxycholovou
kyselinou.
Žlučové kyseliny jsou téměř kompletně (> 95 %) zpět absorbovány. I přesto, že cyklus pohybu
žlučových kyselin se opakuje několikrát za den, ztráta žlučových kyselin ve stolici je menší než
0,5 g. Zde můžeme vidět efektivitu transportu žlučových kyselin. [1]
Alan Hoffmann zmiňuje roli žlučových kyselin v metabolismu, jejich vliv na hladinu
cholesterolu v plazmě a nemoci způsobené defekty metabolismu žlučových kyselin. [2]
Biosyntéza žlučových kyselin prochází regulací. Snížená návratnost žlučových kyselin
způsobuje zvýšenou konverzi cholesterolu na žlučové kyseliny. Stejně tak zvýšený příjem
cholesterolu z potravy ovlivňuje syntézu žlučových kyselin. Jaterní syntéza žlučových kyselin
je jedním z mechanismů, jak se lidské tělo zbavuje přebývajícího cholesterolu. Pro snížení
návratnosti žlučových kyselin, a s tím spojené zvýšení biosyntézy žlučových kyselin, lze využít
transportní inhibitory. Toho se využívá při léčbě hyperlipidemických stavů. [1]

Obrázek 3. Obecný skelet steroidní žlučové kyseliny a jejích derivátů s ustáleným číslováním.

2.2 Aplikace žlučových kyselin ve farmacii
Kyseliny cholová, chenodeoxycholová, ursodeoxycholová a deoxycholová a jejich konjugáty
se používají ve farmacii při léčbě nedostatku žlučových kyselin, na léčení onemocnění jater
a pro rozpouštění žlučových kamenů. V rámci farmacie jsou také využitelné antivirové
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vlastnosti žlučových kyselin a jejich derivátů, stejně tak i antifungální vlastnosti esterů
žlučových kyselin. [2]
Jednou z hlavních překážek při klinickém využití léků je rychlé odbourávání a špatná absorpce
léku organismem. Pro překonání zmíněných překážek bývá často využíváno zvýšené nebo
častější dávkování daného léku. Toto však představuje další rizika, jelikož větší dávkou léku
může být zvýšeno množství vedlejších účinků. Díky fyzikálně-chemickým a transportním
vlastnostem žlučových kyseliny (zahrnující játra a tenké střevo, enterohepatální oběh) je lze
spojit s molekulou léčiva (vzniká proléčivo1) a využít jednak jako prostředek pro doručení léčiv
do specifických orgánů, dále pro zvýšení metabolické stability nebo pro zlepšení absorpčních
vlastností léčiva z tenkého střeva. Výroba proléčiva obecně spočívá v navázání léčiva na
přírodní podklad nebo na nepřírodní podklad, který přírodní napodobuje svojí trojrozměrnou
strukturou. [1]

2.3 Žlučové kyseliny v supramolekulární a koordinační chemii
2.3.1 Cyklické sloučeniny
Jednou z nejdůležitějších oblastí supramolekulární chemie je vývoj nových makrocyklických
syntetických receptorů s molekulárními dutinami. Tyto molekuly mohou hostovat či
rozpoznávat biologické cíle a komplexní biologické systémy, případně vázat a nést biologicky
aktivní sloučeniny. [2]

2.3.2 Cyklocholáty
Cyklocholáty (Obrázek 4) jsou makrocyklické polyestery vytvořené cyklizací dvou až šesti
jednotek žlučových kyselin. Cyklocholáty vázané s porfyriny vykazují možnost vázání aminů
jako je například morfin, nebo komplexních a vícesytných alkoholů. [2]
Cyklocholáty lze velmi efektivně syntetizovat z vhodných monomerů pomocí transesterifikace.
Tento termodynamicky kontrolovatelný proces lze pojmenovat „živelná makrolaktonizace2“,
jelikož v rovnovážném reakčním roztoku individuální části cholátu rapidně mění své vazebné
vztahy. Velikost makrocyklu je možné ovlivnit přidáním jodidů alkalických kovů
(konkrétně Li, Na, K, Cs) do roztoku ještě před použitím katalyzátoru. Zde se odráží schopnost
jednotlivých makrocyklů vázat kovové ionty, tím dochází k selekci nejlepších hostů. Bylo
vypozorováno, že použití malých iontů vede ke vzniku větších makrocyklů a naopak cesium
vede k formaci menších makrocyklů. Taktéž bylo pozorováno, že tendence k vázání kovových
iontů se výrazně liší u makrocyklů oproti monomerům. Lze tedy vyvodit, že přítomnost
molekulární dutiny výrazně mění vazebný profil sloučeniny. [2]

Proléčivo je medikament nebo sloučenina, která je po příjmu organismem metabolizována ve farmakologicky
aktivní léčivo. [7]
2
Laktonizace je reakce s laktony, nebo konverze na laktony – organické sloučeniny s esterovou skupinou OCO, jež
je součástí cyklu. [8]
1
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Obrázek 4. Porfyrin uzavřen do cyklocholátu. [2]

2.3.3 Cyklocholafany
Cyklocholafany jsou makrocykly tvořené dvěma až čtyřmi žlučovými kyselinami společně
propojenými různými spojovacími funkčními skupinami. Starší typy cyklocholafanů vykazují
nižší flexibilitu v rámci nastavení vazebných skupin a limitovanou rozpustnost v organických
rozpouštědlech, což omezuje jejich vazebné vlastnosti. [2]
Byla však vyvinuta nová generace cyklocholafanů (Obrázek 5) s alkylovými řetězci
postavenými tak, aby umožnily rozpustnost v chloroformu. Dále pak byly zkráceny vedlejší
řetězce, aby byla snížena volnost chemické vazby. [2] Tato nová generace cyklocholafanů tedy
představuje lepší vlastnosti pro budoucí aplikace v rámci supramolekulární chemie.

Obrázek 5. Struktura cyklocholafanu složeného ze dvou jednotek žlučových kyselin, kde
postranní alifatické řetězce C4H9 zajištují rozpustnost v chloroformu. [2]

12

2.3.4 Necyklické sloučeniny
Necyklické receptory jsou reprezentovány sloučeninami „otevřeného tvaru“, které se mohou
vázat okolo molekuly. Podobně fungují i vazebné procesy biologických receptorů – enzymů,
kde je molekula často zapouzdřena přímo do enzymu. [2]

2.3.5 Supramolekulární koordinační komplexy
Chiralita je důležitá vlastnost mnoha přírodních sloučenin. Na poli supramolekulární chemie je
vynakládáno velké úsilí k napodobování přírody ve výrobě chirálních „dutých“ systémů
pomocí chirálních a v přírodě se vyskytujících stavebních látek. [9] Tyto struktury s chirálními
„dutými“ prostory jsou velmi atraktivní pro aplikaci například v rámci transportu,
rozpoznávání, separací, katalýzy nebo protekci chemických sloučenin, které taktéž obsahují
chirální skupinu. [10]
Jednou z metod, jak tyto systémy efektivně připravit, je využitím koordinačních vlastností
organických funkčních skupin, které se snadno váží na kovy. Následně pak vzniká
metalo-supramolekulární struktura (struktury s dutinami) nebo polymerní materiál
(metalo-organické sítě). Koordinační geometrie metalových iontů, počet vazebných míst
ligandu a obecná struktura ligandu určuje geometrii koordinačního uspořádání. Povětšinou jsou
ligandy využívané při přípravě uvedených systémů symetrické, relativně rigidní a často
nechirální. [11]
Žlučové kyseliny představují velmi atraktivní stavební materiál pro přípravu
supramolekulárních koordinačních komplexů. Jak již bylo zmíněno, jedná se o relativně levné
a přírodní látky. Jejich struktura obsahuje mnoho reaktivních hydroxylových skupin, které jsou
přístupné následným chemickým modifikacím. Jedná se o sloučeniny rigidní díky steroidnímu
skeletu, ale obsahují i flexibilní část v podobě alkylového bočního řetězce nesoucího
karboxylovou skupinu. [10]
Cyklocholáty, cholafany a cyklocholamidy – makrocykly stavěné z dvou až pěti žlučových
kyselin navzájem propojených kovalentní vazbou – byly studovány pro své hostitelské
schopnosti. Větší makrocyklické koordinační metalo-organické komplexy odvozené od
žlučových kyselin však až donedávna nebyly syntetizovány (Obrázek 6). [10]
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Obrázek 6. Koordinační supramolekulární komplex Pd3L6, kde L je ligand odvozený od
ursodeoxycholové kyseliny a Pd2+ je spojovací kov (vyznačeno růžově). [10]
Z dostupných žlučových kyselin pouze ursodeoxycholová kyselina vykazuje optimální
konformaci hydroxylových skupin svírající úhel 124° (Obr. 7). Tyto hydroxyly mohou být dále
modifikovány. [10] Z těchto důvodů byla vybrána ursodeoxycholová kyselina pro syntézu
chirálních ligandů a následně koordinačních komplexů.

Obrázek 7. Porovnání úhlu sevřeného mezi atomy O-C10-O pro a) chenodeoxycholovou
(podobný úhel platí i pro kyselinu cholovou), a b) ursodeoxycholovou kyselinu.

2.4 Chemická reaktivita žlučových kyselin
Žlučové kyseliny, a jejich unikátní struktura, jsou ideální pro značné množství chemických
syntéz. Syntetické modifikace mohou být provedeny na různých pozicích steroidního skeletu
nebo na vedlejším alifatickém řetězci. Taktéž lze měnit strukturu, polaritu, délku, stereochemii
těchto vazeb a funkčních skupin na nich navázaných. Karboxylovou skupinu žlučových kyselin
je možno esterifikovat, amidovat, redukovat nebo podrobit tvorbě anhydridové vazby. Steroidní
hydroxylové skupiny mohou být podrobeny esterifikaci, oxidaci nebo redukci. Mohou také být
převedeny na aminy. [1]
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2.4.1 Chránící skupiny
Při reakcích žlučových kyselin se taktéž využívá chránících skupin. Chránící skupina je
navázána chemickou vazbou na reaktivní funkční skupiny molekuly žlučové kyseliny (v našem
případě se konkrétně jedná o karboxylovou funkční skupinu), aby bylo možné dosáhnout
kontroly nad další chemickou reaktivitou v následujících chemických syntézách. Tyto chránící
skupiny jsou navrženy tak, že po provedení potřebných chemických modifikacích na vybraných
místech žlučové kyseliny je můžeme selektivně odstranit a tím znovu získat původní strukturu
funkčních skupin. [12]
V chemii steroidních sloučenin se používá řada chránících skupin jak k ochraně
hydroxylových, tak karboxylových funkčních skupin. Obecně nejrozšířenější ochranou
hydroxylů je jejich esterifikace pomocí octové či mravenčí kyseliny za tvorby acetátů či
formiátů. Odstranění těchto skupin se pak provádí použitím bází, např. NaHCO3. V závislosti
na koncentraci, teplotě či době působení báze pak dokonce můžeme regulovat množství
odstraněných funkčních skupin, např. u plně ochráněné cholové kyseliny, tedy acetát v poloze
C3, C7 a C12, můžeme selektivně odstranit pouze acetát v poloze 3. Často používané jsou i
různé silylové skupiny. [12]
K ochránění karboxylové skupiny lze opět použít širokého spektra chránících skupin. Hojně
používaný přístup je tvorba esterů, např. methyl- či benzyl- ester. Oba tyto estery lze odstranit
zásaditou hydrolýzou. Avšak pokud sloučenina obsahuje další v bazických podmínkách
zranitelné vazby pro odstranění benzylu můžeme použít selektivní reduktivní hydrogenaci.[12]

Obrázek 8. Ukázka použití chránících skupin v chemii žlučových kyselin: a) hydroxyl
v pozici C12 je ochráněn acetátem, karboxyl na C24 benzylem, nyní můžeme provést
selektivně modifikace na hydroxylu C3, b) náš přístup v rámci této práce, methylem
ochráněná pozice C24, můžeme selektivně modifikovat pozici C3 a C12.

2.5 Esterifikační reakce
Esterifikační reakce obecně je reakce organické či anorganické kyseliny s alkoholem za vzniku
esteru (Schéma 1). Tato tzv. přímá esterifikace je nejběžnější, ne však jedinou, přípravou esterů.

Schéma 1. Obecné schéma přípravy esterů.
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Esterifikace obecně vyžaduje přítomnost vodíkových iontů – ty jsou zde dotovány minerální
kyselinou, která zároveň slouží i jako iniciátor reakce, přidanou ke směsi alkoholu a organické
kyseliny. Esterifikace je rovnovážná reakce. Rovnováhu posunujeme ve prospěch esteru
odstraňováním jednoho produktu (vody nebo esteru) z reakční směsi. [13] Rovnováhu můžeme
také narušit nadbytkem jednoho z reaktantů. [14]

2.5.1 Fischerova esterifikace
Fischerova esterifikace (Schéma 4), nebo také Fischerova-Speierova esterifikace, je typ
esterifikace, kde je reakce urychlena použitím kyselého katalyzátoru. [15]
Fischerova esterifikace je proces o dvou částech. V první části dochází k vytvoření
tetrahedrálního3 meziproduktu třemi kroky (Schéma 2) a v druhé části třemi kroky dochází
k disociaci tohoto meziproduktu (Schéma 3). Meziprodukt vzniká nukleofilní adicí alkoholu na
karboxylovou kyselinu. Nemůže však být izolován, jelikož je značně nestabilní a okamžitě
podstupuje dehydrataci za vzniku esteru. [14]
První část mechanismu Fischerovy esterifikační reakce
V prvním kroku dochází k protonaci kyslíku karbonylu. Kladný náboj je zde elektronovou
delokalizací rozprostřen na obou atomech kyslíku. Protonací karbonylového kyslíku vzniká
stálejší kation, proto je tato forma v reakční směsi zastoupena ve větším množství. V druhém
kroku dochází k ataku karbonylové skupiny molekulou alkoholu, který vystupuje jako
nukleofil, čímž vzniká nestálý kation, protože kladný náboj zde nemůže být rozdělen mezi dva
atomy kyslíku. V kroku třetím alkyloxoniový ion ztrácí proton za vzniku neutrálního
tetrahedrálního meziproduktu (Schéma 2). [14]

Schéma 2. První část Fischerovy esterifikace, vytvoření tetrahedrálního meziproduktu
(krok 1.-3.).

Druhá část mechanismu Fischerovy esterifikační reakce
Druhá část začíná čtvrtým krokem, kde protonací jednoho z hydroxylových atomů kyslíku
vzniká kladný tetrahedrální meziprodukt. V pátém kroku dochází k odštěpení molekuly vody

3

Mění se hybridizace uhlíkového atomu karboxylové kyseliny ze sp2 na sp3. [4]
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z meziproduktu za vzniku protonované formy esteru. Ve finálním šestém kroku pak dochází
k deprotonaci za vzniku neutrální molekuly esteru (Schéma 3). [14]

Schéma 3. Druhá část Fischerovy esterifikace, vytvoření produktu (krok 4.-6.).

2.5.2 Esterifikace za použití acylchloridu
Esterifikace za použití acylchloridu je umožněna velkou nákloností acylchloridu vůči
nukleofilnímu útoku. To je zapříčiněno velmi polarizovanou povahou vazby uhlíku a
kyslíku/chloru (O=C-Cl). Mechanismus reakce je velmi podobný jako u Fischerovy esterifikace
(Schéma 4). [16]

Schéma 4. Esterifikace acyl chloridem.
Mechanismus esterifikace za použití acylchloridu
V první kroku je velmi polární a částečně pozitivně nabitý uhlík a jeho vazby napaden
nukleofilní molekulou alkoholu, která zde slouží jako donor elektronového páru – nukleofil.
V kroku druhém se vazební elektronový pár mezi uhlíkem a chlorem přesune na atom chlóru,
čímž se uvolní chloridový iont. Zároveň se jeden z volných elektronových párů negativně
nabitého kyslíku přesune a reformuje dvojnou vazbu mezi uhlíkem a kyslíkem. V závěrečném
třetím kroku odebírá chloridový iont vodíkový proton za tvorby chlorovodíku a vzniku esteru
(Schéma 5). [16]

Schéma 5. Mechanismus esterifikace acyl chloridem.

2.5.3 Steglichova esterifikace
Steglichova esterifikace (Schéma 6) umožňuje konverzi prostorově náročných a v kyselinách
labilních alkoholů. Je jí využito například při tvorbě esterů terc-butylu – terc-butanol má totiž
tendenci k tvorbě karbokací a isobutenu při „klasické“ Fischerově esterifikaci. [17]
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Při Steglichově esterifikaci se využívá dicyklohexylkarbodiimid jakožto vazebné činidlo
a 4-dimethylaminpyridin jako katalyzátor. [17]

Schéma 6. Steglichova esterifikace. [17]
Mechanismus Steglichovy esterifikace
DCC a karboxylová kyselina vytváří meziprodukt O-acylisomočovinu, která nabízí podobné
reaktivní vlastnosti jako anhydrid karboxylové kyseliny (Schéma 7). [17]

Schéma 7. Mechanismus reakce mezi organickou kyselinou a DCC. [17]
Alkohol nyní může reagovat s aktivovanou karboxylovou kyselinou za tvorby
dicyklohexylmočoviny a esteru (Schéma 8). [17]

Schéma 8. Mechanismus reakce DCC aktivované kyseliny s alkoholem. [17]
Reakce karboxylové kyseliny, DCC a aminu vede podobným mechanismem ke vzniku amidu i
bez přítomnosti DMAP. Přidání DMAP (Obr. 9) je však důležité pro efektivní vznik esteru.
[17]
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Obrázek 9. Chemická struktura DMAP. [17]
N-acylmočovina, která může být kvantitativně izolována v absenci jakéhokoli nukleofilu, je
vedlejším produktem pomalu probíhající acylové migrace. Silné nukleofily, jako jsou aminy,
reagují ochotně s O-acylisomočovinou, a proto nepotřebují žádné další přísady (Schéma 9).
[17]

Schéma 9. Obecné zobrazení reaktivity O-acylisomočoviny, aktivované formy organické
kyseliny. [17]
Důvodem, proč DMAP urychluje reakci, je pravděpodobně to, že jakožto silnější nukleofil než
alkohol, reaguje s O-acylisomočovinou za vzniku reaktivního amidu. Tento meziprodukt
nemůže tvořit intramolekulární vedlejší produkty, ale rapidně reaguje s alkoholy, čímž vzniká
ester (Schéma 10). DMAP tedy funguje jako činidlo pro přenos acylu. [17]

Schéma 10. Mechanismus katalýzy Steglichovy esterifikace pomocí DMAP. [17]

2.6 Metalo-organické sítě
Metalo-organické sítě (MOFs4) představují skupinu porézních krystalických materiálů, v nichž
je organická část připojena ke kovové části koordinační vazbou. [18, 19] Správně a vhodně
vyrobená metalo-organická síť může představovat vysoce porézní materiál s velkou tepelnou
a chemickou stabilitou. Tyto vlastnosti zaručují široké využití metalo-organických sítí

4

Metal-Organic Frameworks; často je o metalo-organických sítích referováno právě touto zkratkou.
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například pro adsorpci plynů, nebo jakožto nosiče léčiv nebo plynů. Dále je lze využít pro
katalýzu nebo separaci látek v rámci chemických reakcí. [18, 20]
Organická část může být tvořena molekulou obsahující dvě či více vazebných (koordinujících)
míst, např. karboxyláty. Vhodné organické sloučeniny, které obsahují dvě či více
karboxylátových skupin reagujících s kovy tvoří robustní krystalickou metalo-organickou síť
s porozitou větší než 50 % svého objemu (Obr. 10). Hodnota plochy může být 1 000 až 10 000
m2/g, čímž metalo-organické sítě překonávají tradičně používané porézní materiály jako
zeolity. Interiér metalo-organické sítě lze podrobit expanzi nebo do něj lze zakomponovat
několik dalších funkčních skupin. [19]

Obrázek 10. a) Schématické zobrazení vzniku jedné buňky MOFu, b) snímek MOF
nanokrystalů pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, c) trojrozměrné uspořádání
ligandů a kovů v MOFu, a náznak povrchové modifikace MOFu, d) zobrazení vnitřního
prostoru jedné buňky MOFu (žlutá koule). [21]

2.7 Farmaceutická aplikace metalo-organických sítí
Jedna z potenciálních aplikací metalo-organický sítí je jejich využití jako nanoenkapsulátorů
a jako prostředků pro kontrolované uvolňování léčiva, to vše díky jejich vysoce porézním
strukturám. Aplikace terapeutických sloučenin často vyžaduje systémový nosič, který zajistí
optimální množství léku v místě aplikace, zvýší jeho efektivitu, minimalizuje toxicitu a chrání
lék před rapidní biodegradací. Doposud jsou polymery obyčejně používány pro kontrolovanou
aplikaci léčiv. Byla také vyvinuta alternativa ve formě anorganických nosičů. Nicméně,
organické i anorganické nosiče tíží mnoho nedostatků – malá kapacita pro léčivo, toxicita nebo
příliš rychlé uvolnění léku. [20]
Využití porézních metalo-organických sítí jakožto nových nosičů léčiv se zdá být velmi
nadějným řešením zmíněných, ale i mnohých dalších, problémů. Při testech s ibuprofenem
jakožto modelovým lékem vykazovaly metalo-organické sítě extrémně vysokou kapacitu pro
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léčivo (až 1,4 gramy léku na 1 gram porózní pevné látky metalo-organického nosiče) a velmi
dlouhé doby uvolňování léku. [20]
Tento přístup byl také obohacen o použití nanočástic metalo-organických sítí, které umožňují
nitrožilní podání. Tyto nanokrystaly metalo-organických sítí5, které se skládají
z biodegradovatelných karboxylátů a železitých solí, jsou vhodné pro enkapsulaci a
kontrolované dodání vysokého množství molekul léčiv. A to včetně léčiv s protinádorovou
aktivitou nebo antiretrovirotika jako je například busulfan, cidofovir a azidothymidine trifosfát.
Tyto metalo-organické sítě taktéž vykazují vysokou kapacitu pro adsorpci léčiv a zajišťují jejich
prodloužené uvolňování (3 až 14 dní). [20]
Je však zřejmé, že pro aplikaci ve farmacii podléhají látky mnohem větším nárokům na toxicitu,
než je tomu v jiných oblastech komerčního využití (například využití metalo-organických sítí
pro skladování plynů). [19, 20] Metalo-organické sítě však lze vytvořit mnoha způsoby
z různých látek. Řada z nich proto může být z toxikologického hlediska akceptovatelná pro
aplikaci ve farmacii. [20]
Abychom mohli považovat metalo-organickou síť za úspěšný a reálně využitelný nosič léčiva,
musí být splněno několik požadavků:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Efektivní uchycení léčiva. [22]
Vysoký stupeň uvolnění léčiva při aplikaci. [22]
Možnost kontrolované aplikace bez tzv. „burst efektu“6. [22]
Stabilita. Metalo-organická síť nesmí degradovat příliš rychle, ale ani pomalu. [20, 22]
Léčivo se tedy nesmí uvolnit příliš rychle, či naopak.
Snadná možnost úpravy povrchu metalo-organické sítě, aby byla případná reaktivita
látky v organismu pod kontrolou. [22] Lze také uvažovat i cílení nosiče léčiva
modifikací těchto povrchů pomocí tzv. vektorů. Tyto vektory jsou tvořeny molekulami,
které zaručí cílení nosiče léčiva do určité tkáně – například rakovinného nádoru.
Bezpečná aplikace z hlediska toxikologie. [20]
Ekonomicky dostupná syntéza metalo-organické sítě. [20]
Detekovatelnost látky při klinické analýze. [22]

Pokroková je snaha o vytvoření metalo-organické sítě, která by sloužila jako nosič léčiva, ale
zároveň i obsahovala prvek7, který by usnadnil klinickou analýzu. U takové látky by šla při
farmaceutické aplikaci snadněji poznat efektivita léku a jeho distribuce v organismu. [22]
Negativní vliv na aplikovatelnost metalo-organických sítí může mít jejich nadměrná
hydrolytická stabilita, která byla pozorována u některých starších typů metalo-organických sítí.
Nicméně, pro aplikaci ve farmacii, jisté množství chemické nestability je žádoucí vlastností,
aby bylo možné se vyhnout nebezpečné akumulaci látky. Nosič léčiva však musí zůstat
dostatečně dlouho nepoškozen, aby mohl splnit svou funkci v organismu. Po splnění své funkce
5

NanoMOFs
Uvolnění léčiva v minutách ihned po aplikaci
7
Například námi syntetizované ligandy vykazují fluorescenci.
6
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může volně degradovat. Produkt degradace by pak měl být v nejlepším případě zpracován
přirozenými metabolickými cestami. [20]
Rychlost degradace záleží na krystalické struktuře, prostorovém uspořádání, velikosti částic a
tvaru metalo-organické sítě. Rychlost degradace se může lišit od několika dní až po několik
týdnů – alespoň při simulovaných fyziologických podmínkách. [20]
Je důležité zmínit, že sloučeniny podobné chemické kompozici metalo-organických sítí byly
již schváleny pro použití ve zdravotnictví. Například fumarát železa je schválen pro použití jako
orální suplementace železa. [20]

2.7.1 Podmínky pro stavební jednotky metalo-organických sítí v rámci farmacie
Potenciální aplikace metalo-organických sítí vyžaduje, aby byly sestaveny z takových
stavebních látek, které jsou biologicky a environmentálně kompatibilní. Mnohé praktické
aplikace vyžadují velké množství metalo-organických sítí, proto by stavební látky, z kterých
jsou složeny, měly být nejen environmentálně kompatibilní, ale třeba i recyklovatelné. Tím
bude snížen negativní dopad na životní prostředí. [24]
Využití biomolekul (žlučové kyseliny, ale například i aminokyseliny či sacharidy) pro stavbu
metalo-organické sítě pravděpodobně zaručuje splnění výše zmíněných požadavků
a požadavků z předchozích kapitol. Biomolekuly jsou známy pro svou strukturní diverzitu –
mohou být rigidní nebo flexibilní, což představuje další potenciál pro syntézy. Biomolekuly
dále pak mají mnoho vazebných míst pro kovy8, proto mohou vytvářet hned několik
koordinačních modulů. [24]
Některé biomolekuly vykazují chirální vlastnosti, proto mohou být využity pro stavbu
chirálních metalo-organických sítí. [24]
Klíčová je také kontrola nad velikostí stavebních částic, mnohé způsoby aplikace do lidského
organismu vyžadují určitou velikost nanočástic, aby bylo možné vyhnout se poranění tkáně.
Navíc nanočástice jsou vhodnější pro produkci stabilních a reprodukovatelných formulací pro
aplikaci (například tablety nebo náplasti). Aby bylo možné vyhnout se embolii při podávání
nosiče léčiva do organismu, musí být například splněna homogenní velikost částic (menší než
200 nm) a vysoká stabilita suspenze ve vodném prostředí (bez agregace nebo srážení). [20]
Žlučové kyseliny, od nichž jsou odvozeny nosiče léčiv, kterými se naše práce zabývá, jsou
přírodní a ekonomicky dostupné látky. Jedná se také o látky pro lidské tělo přirozené a tím
pádem jsou atraktivní i z hlediska toxikologie. Většinu léčiv tvoří nepolární látky, proto mohou
být snadno adsorbovány na molekuly žlučových kyselin. To vše poukazuje na to, že by nosiče
léčiv odvozené od žlučových kyselin mohly tyto body úspěšně splňovat.
Našim cílem je příprava nových chirálních ligandů odvozených od žlučových kyselin. Pro
jednoduchost jsme se nejprve zaměřili na přípravu ligandů obsahujících dvě vazebná místa, dvě
8

Například karboxylová skupina žlučových kyselin je perfektním vazebným kandidátem pro kov.
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volné karboxylové skupiny pro vázání s atomy kovů. Molekuly použité pro modifikace
hydroxylových skupin ursodeoxycholové kyseliny jsou analogické s ligandy běžně
používanými pro přípravu metalo-organických sítí (Obr. 11 a Obr. 12).
A

B

Obrázek 11. Vývoj ligandů odvozených od žlučové ursodeoxycholové kyseliny (UDCA) pro
přípravu nových typů MOFů, náš cíl (B) a analogie s používanými ligandy (A).

Obrázek 12. Prostorový model námi navrženého a v rámci této práce připravovaného ligandu.
Námi cílené ligandy také obecně následují podobnou prostorovou orientaci ligandu již dříve
testovaném (Obr. 13), tudíž lze očekávat tvorbu podobné supramolekulární kavity s podobně
koordinujícími atomy kovů, jejíž krystalizace může vést k porézním metalo-organickým sítím.
[10]
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Obrázek 13. Příprava supramolekulární kavity Pd3L6 z ligandu odvozeného od
ursodeoxycholové kyseliny a Pd2+. [9]
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3

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1 Analytická část
3.1.1 Rentgenová difrakce
Difrakční data pro sloučeniny byly sbírané pomocí Rigaku Micro-Max-007 HF rotační anody
na čtyř-cyklovém difraktometru s Mo-Kα radiací. Teplota při sběru dat byla 120(2) K. Výsledky
měření byly tříděny přímou metodou a vybírány pomocí standardní metody za použití
softwarového programu ShelXTL. [25]

3.1.2 NMR spektroskopie
H-NMR spektra sloučenin byla měřena na přístroji Bruker Avance III HD 600 MHz nebo 700
MHz za teploty 293,2 K. NMR vzorky byly připraveny rozpuštěním 10 mg sloučeniny
v 0,55 ml rozpouštědla (analýza ligandů byla dělána v roztoku CDCl3, produkty komplexací
pak v DMSO-d6). Signály rozpouštědel (7,26 ppm  NMR pro CDCl3, 2,50 ppm NMR
pro DMSO-d6) byly použity jakožto reference.
1

3.1.3 Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrum bylo změřeno na Q-TOF Impact II hmotnostním spektrometru. Ionizace
vzorku byla provedena elektrosprejem (ESI). Vzorek byl rozpuštěn v 1 ml acetonitrilu
a následně dvakrát naředěn destilovanou vodou, čímž bylo dosaženou roztoku o 50 % obsahu
acetonitrilu s přídavkem 0,1% mravenčí kyseliny. Vzorek byl vstříknut do hmotnostního
spektrometru průtokovou rychlostí 300 µl/h. Spektrum bylo měřeno v pozitivním iontovém
módu. Kapilární teplota a napětí bylo 230 °C a 40 V, respektive se zdrojem napětí 4500 V.
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4.1 Příprava methylesteru kyseliny ursodeoxycholové (1)

Schéma 11. Příprava methylesteru kyseliny ursodeoxycholové.
Pracovní postup: Ursodeoxycholová kyselina (1 g) byla rozpuštěna v methanolu (25 ml) a do
tohoto roztoku byla přidána kapka oxalylchloridu jako iniciátoru reakce (obdoba Fischerovy
esterifikace). Směs byla míchána přes noc za laboratorní teploty. Průběh reakce byl
monitorován pomocí tenkovrstvé chromatografie (dále jen TLC) v mobilní fázi
dichlormethan:aceton = 1:1. Po dosažení kvantitativní konverze na produkt byl methanol
odpařen a bílá krystalická látka byla analyzována.

Spektrum 1. 1H-NMR spektrum sloučeniny 1 v roztoku CDCl3.
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4.2 Příprava chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové (3)

Schéma 12. Příprava chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové.
Pracovní postup: Kyselina naftalen-1,4-dikarboxylová (1.1 g) byla rozpuštěna v chloridu
thionylu (20 ml) se dvěma kapkami dimethylformamidu (DMF). Směs byla míchána přes noc
a zahřívána na teplotu 70 °C. Po odpaření chloridu thionylu byl pevný zbytek promyt hexanem.
Směs byla následně rozdělena na dvě frakce, pevná nerozpustná první frakce (čistší) a druhá
frakce v roztoku hexanu. Z obou frakcí byl odpařen hexan a výsledná žlutá pevná látka byla
analyzována. Druhá frakce byla rekrystalována z roztoku hexanu, či směsi hexanu a
chloroformu, čímž byly získány krystaly vhodné pro rentgenovou strukturní analýzu. Výtěžek
reakce po spojení obou frakcí byl kvantitativní.
Reakce byla zopakována s 6,0629 g kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové a 70 ml chloridu
thionylu opět s kvantitativním výtěžkem.

Obrázek 14. Struktura sloučeniny 3 byla potvrzena i pomocí rentgenové difrakce na
monokrystalu.
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Spektrum 2. 1H-NMR spektrum sloučeniny 3 v roztoku CDCl3.
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4.3 Příprava ligandu L1 (4)
4.3.1 Příprava ligandu L1 (4) použitím chloridu kyseliny naftalen-1,4dikarboxylové

Schéma 13. Příprava ligandu L1 (4) použitím chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové.
Pracovní postup: Methylester kyseliny ursodeoxycholové (1) (0,103 g) byl rozpuštěn v toluenu
s přídavkem triethylaminu (0,275 ml) pro odstranění vznikajícího HCl v následujícím kroku.
Roztok chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové (3) (0,191 g) v toluenu byl postupně
přidán v malých dávkách. Směs byla míchána při laboratorní teplotě po dobu dvou hodin.
Následně byla směs zahřívána v olejové lázni o teplotě 70 °C a ponechána za stálého míchání
přes noc. Reakční směs byla následně přefiltrovaná přes fritu s cílem zbavení se chloridu
triethylamonia. Filtrát byl extrahován vodou okyselenou HCl. Následovalo zbavení se vody
z organické fáze pomocí vysoušedla Na2SO4. Tenkovrstvá chromatografie finální směsi byla
provedena v mobilní fázi chloroform:methanol = 20:1. Směs byla separována pomocí
sloupcové chromatografie v mobilní fázi chloroform:methanol = 20:1. Jednotlivé frakce byly
analyzovány pomocí 1H-NMR. Namísto kýženého produktu jsme však pouze získali sloučeninu
5 (Obr. 15).

Obrázek 15. Struktura vedlejšího produktu 5.
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Reakce byla následně zopakována z většího množství výchozích surovin a shodou okolností
i v delším čase: 0,811 g methylesteru kyseliny urseodexoycholové, 3,068 g chloridu kyseliny
naftalen-1,4-dikarboxylové a 4,17 ml triethylaminu. Reakce byla monitorována pomocí TLC
a v závislosti na vývoji chemické přeměny míchána po delší časový interval (14 dnů). Reakční
směs byla rozdělena sloupcovou chromatografií na 5 frakcí, které byly analyzovány pomocí
1
H-NMR. Frakce III a IV byly rekrystalovány ze směsi chloroform:methanol. Ani jedna z frakcí
rekrystalizací neposkytla čistý produkt. Frakce III (466 mg) byla tudíž znovu separována
pomocí sloupcové chromatografie v mobilní fázi dichlormethan:methanol = 250:1. Byly
získány 3 frakce, kde druhá frakce obsahovala disubstituovaný produkt (149 mg). Na základě
1
H-NMR spektra jsme předpokládali, že produkt je mírně znečištěný solí triethylamonia, proto
jsme provedli extrakci chloroformového roztoku vodným roztokem HCl. Tento postup však
nevedl k odstranění signálů pravděpodobně odpovídajících vázanému ethylu (Spektrum 3).
Doplňující analýzou pomocí hmotnostního spektrometru jsme zjistili, že isolovaná frakce
obsahuje směs několika možných vedlejších produktů (Spektrum 5 a 6). Zřejmě důsledkem
delšího reakčního času došlo k reakci mezi ligandem 4 či sloučeninou 3 a triethylaminem za
vzniku směsi sloučenin 6. Jak jsme později zjistili, tyto sloučeniny nemají přístupnou
karboxylovou funkční skupinu pro komplexaci s kovy (Spektrum 7).

Spektrum 3. 1H-NMR spektrum sloučeniny 5 v roztoku CDCl3.
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Spektrum 4. 1H-NMR spektrum sloučeniny 6 v roztoku CDCl3.

Spektrum 5. Celkový pohled na hmotnostní spektrum isolované frakce (měřeno v pozitivním
iontovém módu).

31

Spektrum 6. Detailní pohled na hmotnostní spektrum isolované frakce s možnými návrhy
vedlejších produktů reakce (navržené struktury jsou uvedeny pouze pro ilustraci).

Spektrum 7. Komplexace směsi látek 6 s vybranými kovy. Původní chemický posun 6
v DMSO-d6 se neliší oproti chemickému posunu látek po komplexačních reakcích, tudíž
nedochází k interakci látek s kovy (vazebná místa jsou blokována).
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Tab. 1: Rozpustnost směsi sloučenin 6. *
Rozpustnost látky
Rozpouštědlo (bod varu, °C)
A (56)
ACN (82)
CHCl3 (61)
DCM (41)
MeOH (65)
THF (65)
Tol (111)
EA (77)
Hex (69)
EtOH (79)
DiE(35)

Rozpustnost
VS
IS
VS
VS
IS
VS
VS - S
VS
IS
IS
S-IS

Tab. 2: Krystalizace prostým odpařením rozpouštědla ze směsi sloučenin 6. *
Rozpouštědlo
A
CHCl3
DCM:EtOH
A:EtOH
A:Tol
CHCl3:MeOH
A:MeOH
A:ACN
Tol
ACN
MeOH
DiE
DCM
THF
EA

Krystalizační metoda – odpaření
Krystaly
Komentář
Negativní
Precipitát
Krystalický materiál
Monokrystal nenalezen
Negativní
Precipitát
Negativní
Precipitát
Krystalický materiál
Monokrystal nenalezen
Negativní
Precipitát
Relativně velké krystaly,
Krystalický materiál
ale srůst. Zopakovat
znovu.
Negativní
Precipitát
Krystalický materiál
Monokrystal nenalezen
Negativní
Precipitát
Jemné jehličkovité
Krystalický materiál
krystaly, srůst,
monokrystal nenalezen
Krystalický materiál
Monokrystal nenalezen
Negativní
Sraženina
Negativní
Precipitát
Krystalický materiál
Monokrystal nenalezen

Tab. 3: Krystalizace difúzí rozpouštědla do roztoku směsi sloučenin 6. *
Rozpouštědlo
DCM
A
DCM
CHCl3

Krystalizační metoda – difúze
Anti-rozpouštědlo
Krystaly
MeOH
Negativní
DiE
Negativní
DiE
Negativní
DiE
Negativní
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Komentář
Nic se nestalo
Nic se nestalo
Nic se nestalo
Nic se nestalo

*Seznam zkratek použitých rozpouštědel v tabulkách 1 až 3: A (aceton), ACN (acetonitril),
CHCl3 (chloroform), DCM (dichlormethan), MeOH (methanol), THF (tetrahydrofuran), Tol
(toluen), EA (ethylacetát), Hex (hexan), EtOH (ethanol), DiE (diethylether).
*Seznam zkratek popisujících rozpustnost v Tab. 1: VS (very soluble, velmi dobře se
rozpouští), S (soluble, dobře se rozpouští), IS (insoluble, nerozpouští se).
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4.3.2 Příprava ligandu L1 (4) použitím chloridu kyseliny naftalen-1,4dikarboxylové a DMAP

Schéma 14. Příprava ligandu L1 (4) použitím chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové a
DMAP.
Pracovní postup: Methylester kyseliny ursodeoxycholové (0,311 g) a DMAP (15,5 g) byly
rozpuštěny v toluenu a smíchány s přídavkem triethylaminu (1,542 ml) pro odstranění
vznikajícího HCl v následujícím kroku. Roztok chloridu kyseliny naftalen-1,4-dikarboxylové
(1,176 g) v toluenu byl postupně přidán v malých dávkách. Směs byla chlazena ledem, čímž
byla omezena úvodní bouřlivost reakce. Následně byla reakční směs ponechána za stálého
míchání přes noc za laboratorní teploty. Reakční směs byla následně přefiltrovaná přes fritu
pórovitosti S4 s cílem zbavení se chloridu triethylamonia. Filtrát byl extrahován vodou
okyselenou HCl, solankou a na závěr roztokem NaHCO3. Následovalo zbavení se vody
z organické fáze pomocí vysoušedla Na2SO4, rozpouštědlo bylo odpařeno a reakční směs bude
separována pomocí sloupcové chromatografie (časově nad rámec této středoškolské práce).
Analýza zpracované reakční směsi pomocí TLC však značí, že i v tomto případě jsme obdrželi
malé množství vedlejších produktů 6.
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4.3.3 Příprava ligandu L1 (4) pomocí Steglichovy esterifikace

Schéma 15. Příprava ligandu L1 (4) pomocí Steglichovy esterifikace.
Pracovní postup: Methylester kyseliny ursodeoxycholové (0,314 g), DMAP (0,020 g) a
kyselina naftalen-1,4-dikarboxylová (0,478 g) byly rozpuštěny v bezvodém toluenu. Roztok
DCC (1,240 g) v toluenu byl postupně přidán v malých dávkách za chlazení v externí ledové
lázni. Reakce byla ponechána za stálého míchání přes noc za laboratorní teploty. Reakční směs
byla následně přefiltrovaná přes fritu s cílem zbavení se DCU. Filtrát byl extrahován vodou
okyselenou HCl, solankou, a na závěr roztokem NaHCO3. Následovalo zbavení se vody
z organické fáze pomocí vysoušedla Na2SO4, rozpouštědlo bylo odpařeno a reakční směs bude
separována pomocí sloupcové chromatografie v mobilní fázi dichlormethan:methanol = 100:1.
Analýza zpracované reakční směsi pomocí TLC však značí, že reakce zřejmě neproběhla dle
očekávání.
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4.3.4 Příprava ligandu L1 (4) použitím chloridu kyseliny naftalen-1,4dikarboxylové a pyridinu

Schéma 16. Příprava ligandu L1 použitím chloridu 3 a pyridinu.
Pracovní postup: Methylester kyseliny ursodeoxycholové (0,362 g) byl rozpuštěn v suchém
tetrahydrofuranu (5 ml) a pyridin (1,5 ml) byl přidán. Roztok kyseliny naftalen-1,4dikarboxylové (0,530 g) v tetrahydrofuranu (5 ml) byl přidán do směsi v malých dávkách za
chlazení v externí ledové lázni. Reakce byla ponechána za stálého míchání 3 dny za laboratorní
teploty. Reakční směs byla následně přefiltrovaná přes fritu, filtrát byl odpařen a znovu
rozpuštěn v chloroformu. Chloroformová frakce byla extrahována vodou okyselenou HCl,
solankou a na závěr roztokem NaHCO3, do roztoku bylo přidáno sušidlo Na2SO4. TLC
v mobilní fázi chloroform:methanol = 20:1 ukazuje dělení směsi (Obr. 16). Rozpouštědlo bylo
následně odpařeno a reakční směs byla separována pomocí sloupcové chromatografie v mobilní
fázi chloroform:methanol = 25:1 s gradientem 20:1-15:1-10:1 a nakonec kolona byla promyta
methanolem. I když TLC nasvědčuje tomu, že reakce proběhla a velmi pravděpodobně jsme
získali produkt 4 a intermediát 5, isolace produktu se ukázala být nemožná pomocí sloupcové
chromatografie – produkt uvízl na sloupci silikagelu, případně degradoval.

Obrázek 16. TLC reakční směsi. Skvrny označené jako 5 a 6 pravděpodobně odpovídají
sloučenině 4 a 5. Tyto frakce však nemohly být izolovány.
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4.4 Příprava ligandu L2 (7)

Schéma 17. Příprava ligandu L2.
Pracovní postup: Ligand L1 (0,056 g) byl rozpuštěn v toluenu s přídavkem triethylaminu
(0,207 ml). Roztok chloridu kyseliny tereftalové v toluenu byl postupně přidáván v malých
dávkách. Směs byla míchána při laboratorní teplotě. Reakční směs byla následně přefiltrovaná
přes fritu s cílem zbavení se chloridu triethylamonia. Filtrát byl extrahován vodou okyselenou
HCl. Následovalo zbavení se vody z organické fáze pomocí vysoušedla Na2SO4. Tenkovrstvá
chromatografie (TLC) finální směsi byla provedena v mobilní fázi chloroform:methanol = 20:1.
Pro isolaci produktu bude reakční směs přečištěna pomocí sloupcové chromatografie a výsledné
produkty budou identifikovány dostupnými fyzikálně-chemickými metodami. Dokončit tuto
sekci je však, bohužel, nad rámec časových možností této práce.
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4.5 Použité chemikálie
Tabulka 4. Seznam použitých reagencií pro organické syntézy*
Sloučenina

Čistota

Výrobce

Oxalylchlorid

> 98 %

TCI

Ursodeoxycholová kyselina

> 98 %

TCI

Triethylamin

99 %

TCI

4-dimethylaminpyridin

99 %

Fluorochem

> 95 %

TCI

Kyselina naftalen-2,6dikarboxylová

> 98 %

TCI

Chlorid thionylu

> 99 %

Sigma-Aldrich

Dimethylformamide

p.a. (99,5 %)

Penta

HCl

p.a. (35 %)

Penta

4-Dimethylaminopyridine

> 99 %

TCI

NaHCO3

p.a.

Lachner

Kyselina tereftalová

> 99 %

TCI

Dicyklohexylkarbodiimid

99 %

Acros

Na2SO4

p.a.

Penta

Kyselina naftalen-1,4dikarboxylová
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Tabulka 5. Seznam použitých rozpouštědel*
Rozpouštědlo

Čistota

Výrobce

Ethanol

p.a.

Penta

Aceton

p.a.

Lachner

DCM

p.a.

Sigma-Aldrich

p.a.

EurisoTop

Toluen

p.a.

Lachner

Methanol

99 %

Penta

Chloroform

99 %

Penta

Tetrahydrofuran

99 %

Lachner

Aceton

p.a.

Penta

Hexan

p.a.

Penta

Deuterovaný
dimethylsulfoxid

*Seznam zkratek použitých v tabulkách 4 a 5: p.a. (pro analýzy, analytická čistota)9

Chemikálie jsou vyráběné v různých jakostních třídách, což umožňuje jejich široké aplikace od jejich použití pro
analytické účely v laboratoři až po průmyslovou výrobu. [26]
9

40

5

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo vyvinout nové porézní materiály odvozené od žlučových kyselin pro
přípravu metalo-organických sítí. Experimentální část se zabývala vývojem nových typů
ligandů. Závěrem práce je analýza jednotlivých reakcí a návrh na budoucí postup při přípravě
ligandu. V následujícím kroku by byla provedena komplexace ligandu s biokompatibilními
kovy s cílem připravit metalo-organické sítě.
První část práce se ukázala být velmi náročnou. Esterifikaci sloučeniny 1 pomocí naftalen-1,4dikarboxylové kyseliny jsme provedli několika možnými cestami - použitím chloridu kyseliny
(bez i za přítomnosti katalyzátoru DMAP, s použitím TEA, či pyridinu jako báze) nebo cestou
Steglichovy esterifikace. Žádná z testovaných metod na první pokus nevedla k isolaci
očekávanému produktu 4, avšak analýzou výsledků jsme zjistili následující:
•
•
•

•

Reakce potřebuje delší čas k získání produktu, jinak získáme pouze monosubstituovaný
derivát 5.
Delší reakční čas pravděpodobně vede k vedlejší reakci s TEA za vzniku vedlejšího
produktu 6, je tedy žádoucí nahradit TEA za pyridin.
Reaktivita hydroxylu na pozici C7 je v esterifikaci pomalejší než reaktivita s hydroxylem
v pozici C3. To může být způsobeno sterickým bráněním přístupu kyseliny 2 (chloridu 3)
k 1. Použitím méně objemné kyseliny tereftalové (viz Schéma 17, reakce 4.4), či krátké
spojovací molekuly – linkeru, by mohlo být možné překonat tuto překážku. Tímto
způsobem, tedy kombinací různých vazebných ramínek nesoucích karboxylovou skupinu
s naftalen-1,4-dikarboxylovou kyselinou, bychom si zároveň udrželi fluorescenční
vlastnosti ligandu.
Můžeme se domnívat, že v reakci 3.3.4 za použití chloridu 3 a pyridinu jsme obdrželi směs
produktu 4 a intermediátu 5. Pro vysokou afinitu látek k silikagelu se nám je však nepovedlo
rozdělit. Tato afinita je způsobena volnými karboxylovými skupinami. Možný pokus do
budoucna může být ochránit volné karboxylové skupiny, například některými silyly,
rozdělit sloučeniny sloupcovou chromatografií (očekáváme významně nižší afinitu
k silikagelu) a následně tyto silyly selektivně odstranit použitím např. tetrabutylamonia
fluoridu, čímž bychom mohli konečně získat produkt 4.

Téma této práce je zcela jistě velmi atraktivní, jelikož kombinuje hned několik oblastí chemie
(organickou, anorganickou a analytickou). Nicméně pro zdárné dokončení projektu je potřeba
mnohem více času, než bylo v rámci této práce dovoleno. I přesto si myslím, že práce značným
dílem přispěla k chemii žlučových kyselin a pevně věřím, že na výsledky bude navázáno
v dalších studiích. Část těchto výsledků bude součástí publikace v renomovaném zahraničním
vědeckém časopise.
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POUŽITÝ SOFTWARE

PowerPoint 2016 byl použit na modifikaci Obrázku 2.
ChemDraw Professional, Perkin Elmer, verze 16 byl použit na tvorbu strukturních vzorců a
schémat.
Spartan '16, verze 2.0.7 byl použit na prostorový model (Obr. 12).
MestReNova verze 6.0.2-5474 a TopSpin verze 3.5 byly použity na zpracování 1H-NMR
spekter.
Pro zpracování dat z krystalové analýzy rentgenovou difrakcí byl použit software Mercury
verze 3.9, CCDC.
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