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1. Úvod

Calix[n] arény1"4 / se staly během několika posledních
let nesmírně populárními makrocykly, hojně využívanými
v molekulárním designu jako základní stavební kameny
pro konstrukci složitějších molekulárních struktur a recepto-
rů5"7. Vzhledem k jejich snadné přípravě v multigramo-
vých množstvích, možnosti následné regioselektivní deri-
vatizace základního skeletu a díky své jedinečné mole-
kulární architektuře dosáhly calix[n]areny nebývalého
rozvoje, a dnes tyto látky po právu řadíme společně s crown-
ethery a cyklodextriny k pilířům moderní supramolekulár-
ní chemie8. Obzvláště zajímavou vlastností calixarenové
„rodiny" je možnost volby velikosti kavity v závislosti na
počtu fenolických jader (běžně calix[4]aren až calix[8]-
aren) spojená s „laditelným" tvarem této kavity. Jednodu-
chou alkylací spodního okraje calix[4]arenu získáme tetra-
alkylderiváty, u nichž lze rozlišit čtyři základní konformace
- konickou (cone), částečně konickou (partial cone), 1,2-
-střídavou (1,2-alternate) a 1,3-střídavou (1,3-alternate)
(obrázek 1). V případě, že alkylem je alespoň propylová
skupina (popř. jakýkoliv větší substituent), dochází k úplné

konická částečně konická

Obr. 1. Čtyři základní konformace calix[4]arenu

rigidizaci daného konformeru a jednotlivé deriváty lze izo-
lovat jako chemické individuum. Každý ze zmíněných
konformeru představuje odlišný tvar kavity a tím i charak-
teristické komplexační vlastnosti příslušného derivátu.

Substitucí základního skeletu lze připravit deriváty
schopné komplexace kationtů, aniontů popř. neutrálních
látek9'10. Při tvorbě těchto komplexů využívají calixareny
synchronního působení různých nekovalentních intermole-
kulárních interakcí, mezi kterými můžeme jmenovat vodí-
kové vazby, elektrostatické interakce, hydrofobní efekty,
7i-7i interakce a kation-Ji interakce.

2. Kation-TC interakce

V nedávné době bylo prokázáno, že tzv. kation-7t inter-
akce hrají v biologických procesech mnohem důležitější

/„ n = 1-4

1,3-střídavá

* Předneseno na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii v Liblicích 10.11.1997
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roli než se předpokládalo11"16. Bylo například zjištěno, že
aktivní místo enzymu acetylcholinesterasy je tvořeno zbyt-
ky 14 aromatických aminokyselin (nejvíce Tyr a Trp),
vytvářejících jakousi kapsu bohatou na 7t-elektrony, do
které je zachycena kvartérní trimethylamoniová část mo-
lekuly acetylcholinu právě pomocí kation-7t interakcí. Na
základě rozboru krystalové struktury komplexu se podařilo
prokázat, že tyto interakce přispívají k vázání ligandu mno-
hem výrazněji, než dříve předpokládaná elektrostatická
interakce s karboxylovou skupinou enzymu.

Na základě teoretických výpočtů je zřejmé, že mezi
kationty a aromatickým systémem 7t-elektronů (obrázek 2)
dochází obecně k velmi silné interakci, a to jak u kationtů
jednoduchých (alkalické ionty) tak i u kationtů složitějších
(kvartérní amoniové soli). Studiem systému benzen-alka-
lický kati on v plynném stavu byly získány následující va-
zebné entalpie: Li+ (160 kJ.moH), Na+ (117 kJ.mol"1), K+
(80 kJ.mol"1) a Rb+ (67 kJ.mol"1) (cit.16).

Obr. 2. Kation-7t interakce mezi alkalickým kovem a aro-
mátem (schematicky)

Obr. 3. Kvadrupólový moment molekuly benzenu

Výše uvedené pořadí velikosti interakcí pro alkalické
kovy (Li+ > Na+ > K+ > Rb+) by ukazovalo na klasické
elektrostatické působení mezi kationtem a aniontem. Pokud
bychom totiž nahradili molekulu aromátu záporně nabitým
iontem, musíme získat právě tuto závislost - čím menší je
kation tím bude interakce silnější. To se ovšem zdá být
v rozporu s klasickým názorem na benzen, o kterém je
známo, zeje zcela nepolární. Obvykle se ovšem zapomíná
na fakt, že benzen je nositelem velmi silného kvadrupólo-
vého momentu, který je důsledkem prostorového oddělení
TC-elektronového oblaku nad a pod rovinou aromátu12'16

(obrázek 3) a jenž si lze představit jako opačně směřující
dipóly stejné velikosti, jejichž působení se z hlediska celko-
vé polarizace molekuly navzájem „ruší".

Kation-7t interakce bychom tedy mohli popsat (alespoň
v plynném stavu) jako elektrostatické interakce mezi per-
manentním kvadrupólem aromátu a příslušným kationtem.
Studium těchto interakcí v roztocích (vodných i organic-
kých) ovšem ukazuje, že jejich podstata je mnohem složi-
tější a že je nelze zredukovat jen na elektrostatický pří-
spěvek. Zdá se, že do úvahy je třeba vzít i takové jevy
jakými jsou např. indukované dipóly, polarizovatelnost,
disperzní síly, charge transfer interakce a další12. To vše
činí z kation-7t interakcí velmi složitý a teoreticky těžko
popsatelný fenomén, který je ovšem v biologických systé-
mech velmi rozšířen a přispívá zásadním způsobem k vá-
zání kationtů12'17.

3. Receptory kvartérních amoniových solí

Objev kation-n interakcí vzbudil velký zájem organic-
kých i teoretických chemiků o tento druh nekovalentních
sil a vedl k celé řadě návrhů modelových látek, vhodných

Obr. 4. Modelové systémy pro studium kation-7i interakcí s kvartérními amoniovými solemi
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Obr. 5. Kation-7t interakce ca-
lix[4]arenového systému (sche-
maticky)

pro zkoumání tohoto typu intermolekulárních interakcí.
Byla syntetizována řada receptorů na bázi cyklofánů, na
nichž byly demonstrovány principy kation-7t interakcí ve
vodných i organických rozpouštědlech12'17. Společným struk-
turním motivem všech těchto sloučenin je přítomnost pre-
organizovaného aromatického systému s kavitou vhodnou
pro zachycení příslušného kationtu12-17. Na obrázku 4 jsou
zobrazeny dva takové systémy navržené na studium inter-
akcí s kvartérními amoniovými solemi ve vodných roztocích.

Obr. 6. Syntéza bis-calixarenu ///

a b c
Obr. 7. Spektra biscalix[4]arenu /// (CDC13:CD3OD = 4:1, 298 K, 250 MHz) po přidání a) 1 ekvivalentu 1-MQ, b) 10 ekvivalentů
1-MQ, c) 30 ekvivalentů 1-MQ
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Ukazuje se, vzhledem ke snadné přípravě a možnosti
cílené derivatizace základního skeletu, že právě calixareny
představují vynikající modelové látky pro studium příspěv-
ků kation-n interakcí k celkovému komplexačnímu proce-
su18. Díky své konkávní architektuře vytváří calix[4]aren
kavitu obklopenou čtyřmi aromatickými jednotkami, jiný-
mi slovy - preorganizovaný 7C-elektronový systém, schop-
ný komplexace vhodně zvolených kationtů (obrázek 5).

Tento princip byl aplikován při studiu komplexace
kvartérních amoniových solí pomocí konické konformace
tetrapropoxycalix[4]arenových derivátů//a///(obrázek 6).

Rozbor 'H NMR spekter ukázal, že methylová skupina
kvartérní amoniové soli (ve formě chloridu) je „ponořena"
do kavity tvořené konickým izomerem //, což se projeví
dramatickým posunem methylového signálu k silnějšímu
poli díky magnetické anizotropii aromatických subsystémů
calixarenu19. Zajímavý je vliv preorganizace na velikost
komplexační konstanty. Spojení dvou molekul základního
calixarenu prostřednictvím spaceru do bisderivátu20 ///
vede k výrazně silnější komplexaci 1-MP a 1-MQ. Kom-
plexací indukované posuny v 'H NMR spektrech nazna-
čují, že ligand interaguje pomocí kation-7i a n-n interakcí
s oběma calixarenovými jednotkami (obrázek 7).

Výrazné posuny signálů spaceru zároveň ukazují na
synchronní působení 7i-elektronového systému dvojné vaz-
by. Vzniklá velká kavita pak vykazuje tvarovou specifitu
substrátu21 - srovnej hodnoty komplexační konstanty pro

Obr. 8. Vazebný mód derivátů // a ///

1-MQ (440 molU) a 2-MIQ (22 moH.l), uvedené v ta-
bulce I. Celkový komplexační proces je schematicky na-
značen na obrázku 8.

Tabulka I
Komplexační konstanty Kc [mol"1.!] calix[4]arenů // a ///
(CDC13:CD3CN = 4:1, 298 K)

Calix[4]aren

//
///

Kc"'/Kc"

Kc

1-MP

4
108
28

pro kvartérní sůl
1-MQ

91
440
4,8

2-MIQ

18
22
1,2

4. Calix[4]areny s rozšířeným
7i-elektronovým systémem

Je známo, že stříbrný kation Ag+ dokáže vytvářet struk-
turně zajímavé komplexy s některými 7t-elektronovými
systémy. I když je zřejmé, že v případě Ag+ nejde o typické
kation-Tt interakce, vzhledem k zapojení d-orbitalů stříbra
při tvorbě vazby, jde o příbuznou problematiku. Jak vyplý-
vá z obrázku 9, za předpokladu vhodné preorganizace hos-

Obr. 9. Komplexy Ag+ založené na interakcích s aromatickými nebo nenasycenými systémy
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titelské molekuly můžeme získat komplexy s aromatickými
systémy (IV), nebo o komplexy tvořené dvojnými (V, VI)
popřípadě trojnými (VII) vazbami22"27.

Jak bylo zjištěno z výsledků rentgenové analýzy, mole-
kula deltafanu (IV) vytváří komplex s Ag+ nikoliv prostřed-
nictvím interakce s plochou aromatického jádra, ale stříbr-
ný kation interaguje s okrajem aromatického systému. Ten-
to jev by mohl mít obecnější platnost i v chemii calix-
[4]arenů, což naznačují vyřešené krystalové struktury28-29

Ag+ komplexů tetrapropoxyderivátů v konické (VIII) a čás-
tečně konické (IX) konformaci (obrázek 10).

Na základě výše popsaných skutečností jsme se zajímali
o komplexační vlastnosti calix[4]arenů s rozšířeným n-

Pr

-elektronovým systémem. Zavedení vinylové skupiny do
horního okraje calix[4]arenu vedlo k syntéze derivátů,
u nichž jsme předpokládali dodatečné kation-7i, popřípadě
n-n interakce vedoucí ke stabilizaci zmíněných komple-
xů30. Na obrázku 11 jsou znázorněny takto připravené
deriváty X-XII, získané v konické resp. 1,3-střídavé kon-
formaci.

Tabulka II
Komplexační konstanty Kc [mol"1.!] vinylsubstituovaných
calix[4]arenůX-X//s AgTfl (CDC13:CD3OD = 4:1,298 K,
250 MHz)

Calix[4]aren Kc Calix[4]aren Kc

R: H nebo Et R: CH=CH,

Xa
Xla
XIc
Xlla

15,8+1,8
1110±145
1852±200
1150+120

Xb
Xlb

Xllb

36,2±1,5
a

1730+180

Obr. 10. Krystalové struktury komplexů calix[4]arenu s Ag+

kationtem (schematicky)
a Tvoří komplex s vyšší než 1:1 stechiomerií (viz. text)

Obr. 11. Deriváty calix[4]arenu s vinylovými a ethylovými skupinami na horním okraji

Obr. 12. Předpokládaná struktura Ag+ komplexu derivátu Xlb
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Pomocí lH NMR titrací s triflátem stříbrným (AgTfl)
bylo prokázáno, že ve všech případech vede připojení vinylo-
vé skupiny k vyšší komplexační konstantě (CDC13 : CD3CN
= 4:1, 298 K), způsobené zapojením 7t-elektronů dvojné
vazby do komplexačního procesu (tabulka II). Účast dvoj-
ných vazeb na vzniku komplexu lze odvodit z velkých
komplexací indukovaných posunů této části molekuly v ^H
NMR spektru.

Zatímco u derivátů Xa,b, Xla a XIIa,b poskytuje kom-
plexace Ag+ iontu komplexy o stechiometrii 1:1 (Job's plot
metoda), derivát Xlb tvoří komplex s blíže neurčenou vyšší
stechiometrii. Přestože stechiometrii komplexu se zatím
nepodařilo exaktně vyřešit, pravděpodobná struktura je na-

Pr

Obr. 13. Dodatečné interakce mezi 1-MP a dvojnou vazbou
derivátu Xlb

značena na obrázku 12 a lze ji vysvětlit zapojením vinylo-
vých skupin do tvorby vyšších supramolekulárních komplexů.

Vliv dodatečných kation-7t interakcí na stabilizaci kom-
plexu lze demonstrovat na studiu komplexů 1 -MP s deri-
váty Xla-c. Nasycená alkylová skupina (ethyl) na horním
okraji derivátu XIc (Kc= 5 mol"1.1) komplexaci 1 -MP prak-
ticky neovlivňuje a velikost Kc je zcela srovnatelná s mo-
delovou sloučeninou Xla (Kc= 4 mol"1.1). Přítomnost viny-
lové skupiny u derivátu Xlb oproti tomu vede k výraznému
(4,5x) vzrůstu komplexační konstanty. Toto zvýšení lze
opět připsat dodatečnému působení n-interakcí nenasyce-
ného systému dvojných vazeb (obrázek 13).

5. Calix[4]areny s přemostěným horním
okrajem

Snaha o konstrukci modelových sloučenin pro studium
kation-n interakcí nás přivedla k myšlence20 využít tzv.
McMurryho reakci k přemostění horního okraje calix[4]-
arenu pomocí dvojné vazby. Syntéza je znázorněna na
obrázku 14 a vychází z příslušných dialdehydů (připrave-
ných z odpovídajících dibromidů), které reduktivní dime-

Obr. 14. Syntéza polootevřených derivátů XIII a XIV pomocí McMurryho reakce
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rizací v přítomnosti komplexu nízkovalentního titanu pos-
kytují výše zmíněné nenasycené deriváty. Tímto způsobem
byly získány deriváty modifikované na horním okraji jed-
nou dvojnou vazbou, a to konický konformer XIII a slou-
čenina XIV v 1,3-střídavé konformaci. Oba deriváty před-
stavují polootevřený systém s kavitou částečně uzavřenou
pomocí dvojné vazby. Syntéza podobného dvojnásobně
přemostěného derivátu XV pak byla provedena intramole-
kulární McMurryho reakcí tetraaldehydu v 1,3- -střídavé
konformaci (obrázek 15). Sloučenina XV reprezentuje ide-
álně, symetrickým způsobem uzavřenou kavitu, potenciál-
ně vhodnou pro komplexaci malých iontů.

Aby bylo možné vyhodnotit úlohu dvojné vazby v kom-
plexačním procesu, byly látky XIII-XV redukovány na
odpovídající nasycené sloučeniny XVI-XVIII (obrázek 16).

Komplexační vlastnosti calixarenů XIII-XVHI vůči AgTfl
byly poté studovány pomocí ! H NMR titrací ve směsi
CDC13:CD3OD = 4:1. Bylo zjištěno31, že každý z calix[4]-
arenových derivátů XIII-XV se vůči Ag+ kationtu chová
jinak. Zatímco polootevřené deriváty XIV a XVII založené
na 1,3-střídavé konformaci vykazují poměrně vysoké kom-
plexační konstanty (log Kc = 2,52 a 2,82 mol"1.1), interakce
ostatních derivátů je řádově slabší. Jak ukazuje obrázek 17,
nejvyšší komplexaci indukované posuny (po přidání 10
ekvivalentů AgTfl) byly u derivátu XVII zaznamenány na
vodících aromatických jádrech na opačné straně systému
než je dvojná vazba. To indikuje vazebný mód naznačený
na obrázku 17, při kterém je Ag+ kation „přidržován"
synchronním působením elektrostatických sil (volné elek-
tronové páry kyslíků dvou propoxyskupin) a kation-7t in-

Obr. 15. Syntéza uzavřeného derivátu XV

Obr. 16. Příprava látek XVI-XVIII redukcí derivátů s násobnou vazbou

Obr. 17. Chemické posuny vyvolané komplexaci (CDC13:CD3OD = 4:1, 10 ekv. AgTfl) a vazebný mód u derivátů XIV a. XVII
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terakcí se zmíněnými aromatickými jádry. Ze srovnání
velikosti komplexační konstanty pro deriváty XIV a XVIIje
zřejmé, že derivát přemostěný jednoduchou vazbou, má
optimálnější velikost kavity pro zachycení Ag+ než je tomu
u rigidnějšího izomeru s dvojnou vazbou.

Tabulka III
Komplexační konstanty Kc [moH.1] derivátů XIII-XVIII
vůči AgTfl (CDC13:CD3OD = 4:1, 298 K)

Derivát log Kc

s C=C vazbou

XIII
XIV
XV

0,74
2,52
1,25

Derivát log Kc

bez C=C vazby

XVI
XVII
XVIII

a

2,85
1,15

a Netvoří komplex

Jiná situace nastává u obdobných derivátů XIII a XVI,
kde po redukci dvojné vazby došlo k úplnému vymizení
komplexačních schopností vůči Ag+ kationtu. Jak vyply-
nulo z molekulárního modelování těchto struktur, konické
izomery XIII a XVI postrádají vhodnou kavitu pro komple-

xaci iontů, což vede k závěru, že Ag+ není držen s přispě-
ním calixarenové části molekuly. Zdá se, že hnací silou
komplexace je v tomto případě interakce s 7i-systémem
dvojné vazby (proto interakce mizí po její redukci). Tato
interakce je samozřejmě mnohem menší než u předcháze-
jícího systému (XIV + Ag+), protože zcela chybí příspěvek
elektrostatických sil. Předpokládaný vazebný mód u deri-
vátu XIII je naznačen na obrázku 18.

Pokud jde o klecovité struktury XV a XVIII, u obou dvou
izomerů byla zaznamenána přibližně stejná schopnost kom-
plexovat AgTfl. Z toho vyplývá, že přítomnost dvojné
vazby není nutnou podmínkou pro interakci s Ag+ iontem.
Jak bylo zjištěno měřením FAB MS derivátu XV v přítom-
nosti AgTfl, základním signálem ve spektru je miz = 749,
což je 1:1 komplex s Ag+. Máme-li rozhodnout, jakým
způsobem je tento kation vázán k calix[4]arénovému deri-
vátu, je třeba vzít v úvahu indukované chemické posuny,
naměřené po přidání 10 ekvivalentů AgTfl k roztoku XVIII.
Jak je vidět na obrázku 19, všechny posuny po celé ploše
klecovité struktury vykazují stejnou velikost, což nazna-
čuje umístění Ag+ kationtu uprostřed kavity calixarenu.
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě mohou uplatnit
pouze kation-n interakce s aromatickými subsystémy cali-
xarenu, není výsledná komplexační konstanta příliš veliká.

Obr. 18. Předpokládaný vazebný mód u derivátu XIII

Obr. 19. Komplexací indukované chemické posuny po přidání 10 ekv. AgTfl, (CDC13: CD3OD = 4:1), předpokládaný vazebný mód
derivátů XV a XVIII
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6. Závěr

Na několika výše popsaných systémech XHI-XV lze
demonstrovat velmi zajímavý jev, kdy promyšlený design
hostitelské molekuly vede ke třem rozdílným způsobům
vázání Ag+ kationtu. Přestože zmíněné deriváty jsou si ze
strukturního hlediska velmi blízké, v závislosti na použité
konformaci popř. rigidizaci calix[4]arenového skeletu, vy-
kazují zcela rozdílné komplexační vlastnosti. Tento feno-
mén, tolik typický pro chemii calix[4]arenů, zároveň uka-
zuje, že calixarenům je věnována mimořádná pozornost
skutečně oprávněně. Lze očekávat, že další rozvoj jejich
chemie povede k návrhu receptorů, vykazujících vysokou
selektivitu a specifitu vůči vybraným cílovým molekulám
a iontům.
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P. Lhoták (Department ofOrganic Chemistry, Institute
of Chemical Technology, Prague): Cation-rclnteractions:
Important Factor in Design of Calix[4]arene-Based Re-
ceptors

Calix[n]arenes háve become very popular building
blocks in supramolecular chemistry due to their unique
molecular architecture suitable for the complexation of
various guest molecules. These complexes are held together
by simultaneous influence of weak non-covalent interacti-
ons, such as hydrogen bonds, electrostatic interactions, van
der Waals interactions, hydrofobic effects, etc. Very recen-
tly, cation-7t interactions háve been recognised to contribu-
te to the overall binding process. The role of these interac-
tions in the complexation of Ag+ and pyridinium cations is
discussed and exemplified by several suitably designed
calix[4]arene-based receptors.
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