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Abstrakt

Diplomová práce je věnována určení struktury neznámých látek.

Na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové byla izolována z rostlin Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC (Rutaceae), 

Corydalis cava (L.) Schw. et Koerte (Fumariaceae) a Zephyranthes robusta Baker 

(Amaryllidaceae) řada alkaloidů. Některé z nich byly předány do Laboratoře struktury 

a interakcí biologicky aktivních molekul s žádostí o určení struktury. Cílem diplomové 

práce bylo identifikace tří neznámých látek pomocí NMR analýzy.

U neznámých sloučenin byla na základě provedených NMR experimentů 

(1H NMR, 13C NMR, ghmqfcops, ghsqc, ghmbc) určena jejich struktura. 



Abstrakt

This Diploma work is consecrated to structure determination of unknown 

substances.

The Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Faculty of Pharmacy 

in Hradec Králové isolated number of alkaloids from three plants: Zanthoxylum nitidum

(Roxb.) DC (Rutaceae), Corydalis cava (L.) Schw. et Koerte (Fumariaceae) 

and Zephyranthes robusta Baker (Amaryllidaceae). Some of thath alkaloids were 

analyzed in Laboratory of structure and interactions. The goal of this project was

to determinate the structure of three unknown product, using NMR.

NMR experiments (1H NMR, 13C NMR, ghmqfcops, ghsqc, ghmbc) were 

necessary to reveal the structure of unknown compounds. 
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1. Úvod a cíl

Za počátek snahy o určení struktury neznámých látek lze považovat období 

chemiatrie nastolené Paracelsem. Mnoho přírodních látek bylo využíváno již 

od starověku, ale jejich struktura byla popsána až v nedávné době. Strukturu ve své 

podstatě můžeme chápat jako nositele vlastností. Proto chemie zaznamenala v této 

oblasti značný rozkvět. Určení struktury je nezbytným základem veškerého chemického 

výzkumu.

Strukturní analýza jako fundamentální potřeba motivovala vždy vývoj nových 

způsobů a technik sloužících k strukturní analýze. Objevením a zdokonalením principu 

nukleární magnetické resonance (NMR) se nám dostává do rukou silný nástroj 

pro analýzu struktur (neznámých) látek. Přes drobné nedostatky, zejména nároky 

na vzorek, čas a servis, se NMR vyhouplo za dvě desítky let na špičku a spolu s ním se 

profilovalo i mnoho odborníků.

Cílem této práce je určit strukturu tří neznámých látek. Jedná se o alkaloidy 

izolované z rostlin: Zanthoxylum nitidum (LK-1), Corydalis cava (5/028) a

Zephyranthes robusta (AK-10) na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie.

Určování struktury vyžaduje úplné nasazení, bez kterého se tato práce neobejde. 

Navenek se může zdát, že jde o pouhé hraní si se spektry, kterému chybí potřebný 

vědecký index. Bez odborného dohledu ale nelze tuto činnost dlouhodobě a kvalitně 

provozovat. Ve skutečnosti se jedná o neodmyslitelný článek všech viditelně vědeckých 

snah, závislých na výsledcích této práce, jejíž kvalita se projeví na výsledné činnosti 

ostatních odvětví. Veškeré dobré výsledky pak přinášejí potřebnou satisfakci

a následnou motivaci.
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2. Teoretická část

2.1. Zanthoxylum nitidum

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC – žlutodřev z čeledi Rutaceae je tradiční 

rostlina Číny, Indie, Japonska, Vietnamu, Austrálie a dalších zemí této oblasti. 

Vyskytuje se zde buď jako liána v deštných pralesích, či jako keř na sušších

stanovištích.1 Kořeny této rostliny jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny, 

používané k léčení traumatických poranění, revmatismu, bolesti zubů a bolesti břicha. 

Zanthoxylum nitidum je šplhavý či vzpřímený keř. Listy jsou zpeřené, kožovité, 

víceméně náhle zašpičatělé až ocasovité. Květy jsou rozlišené žlutavě zelené. Plodem 

jsou kulovité měchýřky 5–7 mm v průměru s červenavě hnědým exokarpem. Měchýřky 

ukrývají okrouhlá semena o velikosti asi 4 mm. Plody jsou jedlé.3

Výzkum prokázal analgetické a protizánětlivé účinky obsažených 

benzofenanthridinů,6 také antivirové a antifungální působení furochinolinů7 ve vztahu 

k jednotlivým obsahovým látkám. Rovněž je studována možnost uplatnění extraktu, ale 

zejména jednotlivých obsahových látek, u nádorových onemocnění, pro inhibici 

topoisomerázy-I, zejména v léčbě leukémie.2 Zcela nově se vyskytla snaha stanovit 

u některých izolovaných látek účinnost inhibice acetylcholinesterázy.8
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Podle taxonomie patří Zanthoxylum nitidum do čeledi Rutaceae. Zmíněná 

rostlina obsahuje látky typické pro tuto čeleď. Mezi prvními objevenými látkami bylo 

pět alkaloidů: decarin, aronttianamid, liriodenin, nitidin a dihydrochelerythrin. 

V současné době již bylo izolováno více než 28 základních látek. Nejvíce z nich patří 

k benzo[c]fenanthridinovému typu (oxynitidin, oxyavicin, chelerythrin a jeho analogy, 

decarin, arnottianamid). Z dalších alkaloidů se jedná zejména o furochinoliny 

(dictamnin, skimmianin, fagarin), deriváty 2-chinolonu a deriváty aporfinu (liriodenin).5     
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Kromě alkaloidů obsahuje Zanthoxylum nitidum lignany, terpeny a kumarin 

(aesculetin dimethyl ether). Z látek se steroidní strukturou se jedná zejména 

o β-sitosterol a β-sitostenon.5
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2.2. Corydalis cava

Corydalis cava (L.) Schw. et Koerte – dymnivka dutá z čeledi Fumariaceae 

je vytrvalá bylina, která roste zejména ve střední a jižní Evropě a na Kavkaze. 

Nejsevernější stanoviště jsou teplá místa jižního Švédska. U nás se vyskytuje hojně 

v teplejších oblastech, na horách pak vzácně. Dymnivka dutá roste zejména ve světlých 

listnatých a lužních lesích. Oblíbila si vlhčí podloží, na kterém vytváří kobercovité 

porosty.4,9

Dymnivka dutá je vytrvalá rostlina, vyrůstající z duté hlízy velké jako vlašský 

ořech. Lodyha je přímá 15 – 30 cm vysoká, zelená až červenohnědá s dlouze řapíkatými 

listy. Listy jsou široce trojúhelníkovité s dvakrát trojčetně dělenou modrozelenou čepelí. 

Květenstvím je přímý hrozen s 8 – 20 květy. Ty jsou nachové, bílé, či řidčeji růžové. 

Plody jsou tobolky, které se zužují v přímý zobánek a které dosahují délky až 25 mm. 

Semena jsou lesklá černá.9,10  

V lidovém léčitelství se dymnivka dutá užívala k léčbě nervových onemocnění 

a duševních poruch, ke zmírnění bolestí hlavy, při gastrointestinálních obtížích 

a na snížení krevního tlaku.11,9 Pro obsah jedovatých alkaloidů (bulbokapnin), zejména 

v podzemní hlíze, se postupně od lidového užívání upustilo ve prospěch bezpečnějších 

alternativ.10
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V celé rostlině, zejména v hlíze, jsou přítomny četné isochinolinové alkaloidy

tvořící až 6 % sušiny. Nejvíce zastoupený je bulbokapnin. V současné době je známých 

40 alkaloidů, které je možné členit do šesti strukturních typů. Nejvíce izolovaných 

alkaloidů se řadí k aporfinovému typu (bulbokapnin, domesticin, glaucin, isoboldin, 

korydin, korytuberin, nantenin, predicentrin, magnoflorin) a k typu protoberberinovému 

a berberinovému (apokavidin, berberin, kanadin, kolumbamin, coptisin, korydalin, 

korybulbin, palmatin, stylopin a tetrahydropalmatin). K ftalylisochinolinovému typu 

alkaloidů patří, z dymnivky duté izolovaný, kapnoidin. Mezi protoberberinové alkaloidy 

se řadí např. allokryptopin, korykavin, korykavidin a protopin. Sinoakutin patří 

k morfinanovým alkaloidům a kanadalin k alkaloidům sekoberberinovým.9,11
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Další látka izolovaná z Corydalis cava je kyselina fumarová. Jiným sekundárním 

metabolitům přítomným v Corydalis cava nebyla doposud věnována významná 

pozornost.9,11
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2.3. Zephyranthes robusta

Zephyranthes robusta Baker z čeledi Amaryllidaceae je rostlina domácí 

ve Střední Americe. Zde se také vyskytuje mnoho druhů tohoto rodu. Rostlina 

vyhledává zejména suchá a polostinná stanoviště. Zefyranty jsou nenáročné cibuloviny 

kvetoucí v pozdním létě. Květy jsou tmavší růžové barvy, na koncích dozadu přehnuté. 

Dosahují až 40 cm výšky. Nejsou mrazuvzdorné, přezimují na mírně teplém vzdušném 

místě.13
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Z rostliny Zephyranthes robusta bylo izolováno sedm známých alkaloidů 

patřících ke čtyřem strukturním typům. V největším množství se v rostlině nachází 

galanthin a lycoramin. Z dalších obsahových látek to jsou galanthamin, vittatin, 

nerbowdin, haemanthamin, tazzetin.14
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3. Experimentální část

3.1. Rostlinný materiál a postup izolace

Neznámé látky, jejichž struktura je v této práci určována, byly izolovány 

na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie pracovní skupinou pod vedením 

Ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D. v rámci rigorózních a diplomových prací.   

3.1.1. Zanthoxylum nitidum

Katedra farmaceutické botaniky a ekologie získala pět kilogramů sušených 

větviček rostliny Zanthoxylum nitidum od dodavatele čínského zboží Pragon s.r.o. 

Po analýze totožnosti a uložení vzorku do místního herbáře byl materiál podroben 

extrakci. 

Po perkolaci ethanolem a odpaření rozpouštědla následovalo rozpuštění v 2 % 

HCl a odtučnění etherem. Frakce získaná při změně hodnoty pH na 9-10, vytřepaná 

do chloroformu a následně chromatograficky separovaná poskytla subfrakce A – I. 

Subfrakce G byla nanesena na preparační desku (SiO2) a dvakrát vyvinuta 

chloroformem. Spodní vrstva chromatogramu byla vyškrabána a rekrystalizována 

ze směsi chloroform – hexan. Takto byla získána látka s označením LK-1.

3.1.2. Corydalis cava

Sušené hlízy dymnivky duté byly získány od prodejce rostlin Megafyt s.r.o. 

(Vrané nad Vltavou). Doklad vzorku je uložen v herbáři Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové, na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie.12,9

Rostlinný materiál v množství 11,3 kg byl podroben extrakci etanolem. Získaný 

extrakt byl zahuštěn, přečištěn a dále chromatograficky zpracován. Subfrakce B/3 

(1,5 g) byla dále třikrát separována pomocí TLC, směsí rozpouštědel 

cyklohexan:diethylamin 95:5. Výsledkem byly dvě látky, z nichž jedna pod označením 

5-028 byla předána na identifikaci do Laboratoře struktury a interakcí biologicky 

aktivních molekul.12
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3.1.3. Zephyranthes robusta

Čerstvé cibule byly získány od prodejce rostlin Lukon Glads (Sadská). Doklad 

vzorku je uložen v herbáři Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, na Katedře 

farmaceutické botaniky a ekologie.14,9

Rostlinný materiál v množství 3x15g byl podroben trojí extrakci ethanolem. 

Získaný extrakt byl zahuštěn, přečištěn a dále chromatograficky zpracován. Výsledkem 

bylo množství látek, z nichž látka pod označením AK-10 byla identifikována 

v Laboratoři struktury a interakcí biologicky aktivních molekul.14
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3.2. Přístrojové vybavení

NMR spektra (1H, 13C, ghmbc, ghsqc, ghmbcfcops a noesy) všech látek byla 

měřena v roztocích CDCl3 případně CD3OD při laboratorní teplotě na přístroji VNMR 

S500. Chemické posuny byly změřeny jako hodnoty δ v pars per milion (ppm) a byly 

nepřímo vztaženy k tetramethylsilanu (TMS) jako standardu pomocí zbytkového 

signálu rozpouštědla. Hodnoty chemického posunu pro CDCl3 jsou u atomů 

1H δ = 7.26 ppm a u atomů 13C δ = 77.0 ppm; pro CD3OD je posun atomů

1H δ = 3.30 ppm a atomů 13C δ = 49.0 ppm.

Měřeními získaná data jsou prezentována v následujícím pořadí: chemický 

posun (δ), integrovaná intenzita 1H NMR spekter, multiplicita (s: singlet, d: dublet, 

t: triplet, q: kvartet, dd: dublet dubletů, m: multiplet, bs: široký singlet), interakční 

konstanta (Hz) a přiřazení.

Hmotnostní spektra byla měřena na přístroji LC/MS Thermo Finningan 

LCQDuo, iontová past, ionizace elektrosprejem v kladném módu (ESI+). MS/MS 

spektra byla měřena při kolizní energii 40 eV. Látky byly rozpuštěny v methanolu.
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3.3. Použité NMR experimenty

Jednorozměrný 1H NMR experiment poskytuje spektrum vodíkových atomů, 

které je charakterizováno čtyřmi základními vlastnostmi. Fundamentální je počet 

signálů, který odpovídá počtu neekvivalentních jader atomů vodíku měřeného vzorku. 

Poloha signálu je popsána chemickým posunem - poměrnou veličinou, která je závislá 

na okolní elektronové hustotě, resp. na chemickém okolí daného druhu atomů. 

V případě stejných hodnot chemických posunů dvou neekvivalentních jader atomů 

vodíku, mohou signály splývat a změní se tak jejich počet. Třetí charakteristikou je 

štěpení signálů (splitting) způsobené spin-spinovou interakcí (coupling). Jednotlivé 

signály nedekaplovaných spekter mají tedy, v závislosti na sousedních atomech vodíku, 

různou multiplicitu. Poslední charakteristikou je intenzita signálů daná vytčenou 

plochou, kterou lze stanovit integrací. Vyjadřuje poměrově počet jader daného 

signálu.15

Počet signálů 13C NMR spektra analogicky odpovídá počtu neekvivalentních 

jader. Obdobně chemický posun jednotlivých signálů je závislý na chemickém okolí. 

Rozdílný přístup je u spin-spinového štěpení, které komplikuje spektra v oblasti většího 

počtu signálů s blízkými chemickými posuny. Experimentálně se tedy používá techniky 

tzv. širokopásmového heteronukleárního dekaplinku.15

Experiment ghmqfcops se řadí mezi 2D NMR experimenty a je klasickým 

zástupcem homokorelovaných spekter. Získává se pulsní sekvencí s proměnnými časy. 

Výsledkem je spektrum COSY, ve kterém mimodiagonální korelace, dvou skupin 

ekvivalentních atomů vodíku, odpovídají zpravidla vazbě přes tři vazby, tj. atomy 

uhlíků nesoucí dané atomy vodíku spolu sousedí. Druhou možností je korelace 

diastereotopických atomů vodíku jedné methylenové skupiny, které mají různé 

chemické posuny.15,9

Experiment ghsqc je dalším zástupcem 2D NMR heterokorelovaných 

experimentů. Specifickým nastavením pulsních sekvencí se získá spektrum, ve kterém 

jednotlivé korelace odpovídají vazbě vodík – uhlík.15

2D NMR experiment ghmbc patří mezi heterokorelované experimenty. Spektra 

ghmbc  představují klíčovou roli v určování struktury neznámých látek. Jednotlivé 

korelace odpovídajících atomů představují jejich vazbu ve vzdálenosti zpravidla tří 

vazeb.15
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4. Výsledky s komentářem

4.1. LK-1

Neznámá sloučenina s kódovým označením LK-1 byla získána izolací z rostliny 

Zanthoxylum nitidum z čeledi Rutaceae.

Z 1H NMR spektra lze snadno odečíst počet atomů vodíků obsažených 

ve studované molekule. Chemický posun v kontextu s integrálem poskytuje prvotní 

informace o těchto atomech. Neznámá sloučenina obsahuje 9 atomů vodíku, z čehož 

7 z nich je aromatických. Signál s chemickým posunem δ = 6.37 ppm náleží 

methylenové skupině, která bude silně odstíněná pravděpodobně dvěma atomy kyslíku. 

Čtyři aromatické vodíky (δ = 7.58-7.54; 7.76-7.70; 8.56; 8.59 ppm) vykazují typické 

štěpení (d, t, t, d) 1,2 disubstituovaného aromatického jádra. Další dva dublety 

(δ = 7.76; 8.87 ppm) s interakční konstantou J = 5.4 Hz náleží dvěma sousedním 

aromatickým vodíkům, v jejichž blízkosti se nachází elektronegativní heteroatom. Toto 

aromatické jádro již nenese jiný atom vodíku. Poslední signál (δ = 7.15 ppm) patří 

samostatnému atomu vodíku, viz obr. 1. 

H

H

H

H

X

H

H

C ar.

H

obr. 1

V 13C NMR spektru je patrných 17 signálů. Chemický posun δ = 182.4 ppm 

odpovídá karbonylové skupině, která je buď součástí karboxylu, nebo, a to s vyšší 

pravděpodobností, se jedná o karbonylovou skupinu konjugovanou s dvojnou vazbou. 

V oblasti 151.8 – 123.2 ppm se nachází 13 aromatických atomů uhlíku. Zbývající tři 

signály δ = 108.1, 103.2 a 102.5 ppm nelze jednoznačně přiřadit.

Neznámá sloučenina obsahuje 9 atomů vodíku, 17 atomů uhlíku, minimálně 

3 atomy kyslíku a jeden neurčený heteroatom. Z MS spektra jsem určil molekulovou 

hmotnost 275. Tyto údaje poukazují na přítomnost atomu dusíku. Molekula bude mít 

sumární vzorec C17H9NO3.
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Pomocí experimentu ghsqc jsem přiřadil jednotlivé atomy vodíků k příslušným 

atomům uhlíku.

C (144.8) – H (8.87)

C (127.3) – H (8.59)

C (128.8) – H (8.56)

C (124.2) – H (7.76)

C (133.9) – H (7.76-7.70)

C (128.6) – H (7.58-7.54)

C (103.2) – H (7.15)

C (102.5) – H (6.37) 

Další řešení struktury této neznámé látky stálo čistě v kompetenci ghmbc 

experimentu. U aromatického jádra se čtyřmi atomy vodíku je potřebné určit pořadí 

těchto atomů a případné ostatní atomy tohoto jádra. K tomu nám pomohly tvary signálů 

a korelace atomu vodíku o chemickém posunu δ = 8.59 ppm s atomy uhlíku δ = 128.6, 

131.3 ppm a korelace atomu vodíku δ = 8.56 ppm s atomy uhlíku δ = 133.9, 132.8 ppm. 

Na toto uspořádání poukazuje množství dalších korelací. V této části molekuly poslední 

dvě významné korelace určují vazbu atomů uhlíku δ = 182.4 a 108.1 ppm (obr. 2). 

H

H

H

H

H

H

H

H

O

182.4

131.3

132.8

8.59

8.56

108.1

8.59

8.56

133.9

128.6

obr. 2

Dále jsem postupoval od methylenové skupiny odstíněné dvěma atomy kyslíku. 

Vodíkové atomy mají korelaci na uhlíky δ = 151.8 ppm a δ = 147.9 ppm. Protože atom 

vodíku s chemickým posunem δ = 7.15 ppm má také korelaci na tyto dva atomy uhlíku, 

kde jedna intenzita je signifikantně menší, v tomto případě se bude jednat o korelaci 

přes dvě vazby, nabízí se možnost uspořádání dioxolanového kruhu (viz obr. 3).

Atom vodíku s chemickým posunem δ = 7.15 ppm má další korelace s atomy 

uhlíku δ = 124.2 ppm (protonovaný) a δ = 123.2 ppm (kvarterní). Zjednodušené 

uspořádání, s pomocí zatím blíže nespecifikovaného atomu uhlíku δ = 135.7 ppm, také 

potvrzují korelace atomu vodíku δ = 7.76 ppm na oba tyto atomy uhlíku. S atomem 

uhlíku δ = 124.2 ppm nesoucím atom vodíku δ = 7.76 ppm, podle spektra COSY, 
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sousedí atom uhlíku δ = 144.8 ppm. Na něm navázaný atom vodíku δ = 8.87 ppm má 

v ghmbc spektru korelace na kvarterní atomy uhlíku δ = 135.7 ppm a δ = 145.3 ppm. 

Pro přítomnost elektronegativního heteroatomu je jejich rozmístění jednoznačné 

(viz obr. 3).

102.5

6.37151.8

147.9

O

CH2

O

H

O

CH2

O

C

N

HH

HO

CH2

O

HH

103.2

7.15

123.2

144.8

145.3

135.7

7.76

8.87

124.2

7.15

obr. 3

Poslední krok k určení struktury neznámé látky představovalo spojení dvou 

fragmentů tak, aby konečná struktura odpovídala měřeními získaným údajům. 

Z teoretických možností se jako reálné modely jeví následující příklady, viz obr. 4

a obr. 5. Chemický posun δ = 182.4 ppm atomu uhlíku nesoucí karbonylovou skupinu 

odpovídá uspořádání obr. 5. Struktura na obr. 5 je hledaná struktura neznámé látky 

LK-1.

N

O

O

O

obr. 4

N

O

O

O

obr. 5

1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 8.87 (1H, d, J = 5.4 Hz, 2); 8.59 (1H, d, J = 7.83 Hz, 6); 

8.56 (1H, dd, J = 8.31 Hz, J = 1.47 Hz, 9); 7.76 (1H, d, J = 5.4 Hz, 3); 7.76-7.70 (1H,

m, 7); 7.58-7.54 (1H, m, 8); 7.15 (1H, s, 4); 6.37 (2H, s, 5)

13C NMR: (MHz, CDCl3) δ 182.4, 151.8, 147.9, 145.3, 144.8, 135.7, 133.9, 132.8, 

131.3, 128.8, 128.6, 127.3, 124.2, 123.2, 108.1, 103.2, 102.5.
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LK-1
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4.2. 5-028

Neznámá sloučenina s kódovým označením 5-028 byla získána izolací z rostliny 

Corydalis cava z čeledi Fumariaceae.

V klasickém 1H NMR spektru se nacházejí signály jak aromatických, tak 

i alifatických atomů vodíku. Aromatická část spektra obsahuje čtyři signály 

s chemickým posunem δ = 7.09 ppm (d), δ = 7.01 ppm (s), δ = 6.89 ppm (d), 

δ = 6.66 ppm (s), které odpovídají čtyřem atomům vodíku, z nichž dva podle štěpení 

spolu evidentně sousedí (obr. 6), což také potvrzuje experiment COSY. Látka tedy 

obsahuje minimálně dvě aromatická jádra. Signály s chemickým posunem δ = 5.97 ppm 

a δ = 5.94 ppm poukazují na přítomnost atomů kyslíku nutných k jejich odstínění. 

Alifatická oblast obsahuje množství signálů, z nichž lze na základě 1H NMR spektra 

určit, pomocí integrálu a chemického posunu, dvě methoxy skupiny s chemickým 

posunem atomů vodíku δ = 3.87 ppm a δ = 3.80 ppm, a také dvě methylové skupiny 

δ = 1.34 ppm a mírně odstíněný δ = 1.78 ppm. V této části se nachází také signály 

dalších sedmi alifatických atomů vodíku.

H

H
6.89

7.09

obr. 6

13C MNR spektrum obsahuje 22 signálů, z toho je 12 aromatických. Tyto atomy 

pravděpodobně tvoří základ pro dvě aromatická jádra, jedno nese ortho uspořádané 

atomy vodíku δ = 6.89 ppm a δ = 7.09 ppm, druhé pak dva atomy vodíku para

orientované. V alifatické oblasti je 8 signálů. Signál s chemickým posunem 

δ = 195.9 ppm o slabé intenzitě odpovídá svým posunem karbonylové skupině. 
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Pomocí ghsqc experimentu jsem přiřadil jednotlivé atomy vodíků k příslušným 

atomům uhlíku.

C (123.0) – H (7.09)

C (111.8) – H (7.01) 

C (110.6) – H (6.89) 

C (110.2) – H (6.66) 

C (101.2) – H (5.97; 5.94)

C (45.6) – H (4.31-4.08)

C (55.6) – H (3.87) 

C (60.8) – H (3.80) 

C (49.1) – H (3.89-3.75) 

C (33.0) – H (3.48; 2.55) 

C (57.5) – H (2.93; 2.31) 

C (41.2) – H (1.78) 

C (16.4) – H (1.34) 

Korelace mezi atomy vodíku o chemickém posunu δ = 5.97; 5.94 ppm a atomem 

uhlíku δ = 101.2 ppm, zejména pak jejich chemické posuny odpovídají uspořádání 

methylenové skupiny odstíněné dvěma atomy kyslíku, viz obr. 7. Atomy vodíku 

δ = 3.48; 2.55 ppm jsou vázány na stejný atom uhlíku, stejně tak atomy vodíku δ = 2.93; 

2.31 ppm. Tyto dvě methylenové skupiny mají navíc v experimentu COSY vzájemné 

korelace, jedná se tedy o přímo sousedící skupiny (obr. 8). Tento experiment přináší 

ještě jednu podstatnou informaci, a tou je interakce atomů vodíku δ = 1.34 ppm 

a δ = 4.31-4.08 ppm, tj. určení polohy jedné methylové skupiny, což znázorňuje obr. 9. 

O

O

H

H
5.97; 5.94

obr. 7

H

H
H

H

3.48; 2.55

2.93; 2.31

obr. 8

CH3

H
1.344.31-4.08

obr. 9

Od této látky byla naměřena MS spektra, kde molekulový pík s hodnotou 384 

determinuje molekulovou hmotnost 383. Neznámá látka obsahuje: 25 atomů vodíku, 22 

atomů uhlíku, minimálně 5 atomů kyslíku. Jmenované atomy představují hmotnost 369, 

která se od molekulové hmotnosti liší o 14, tedy jeden atom dusíku. Methyl zastoupený 

singletem s chemickým posunem δ = 1.78 ppm (δ = 41.2 ppm pro atom uhlíku) je 

odstíněn právě tímto atomem dusíku.

Další řešení struktury této neznámé látky jsem odvíjel od jednotlivě stanovených 

funkčních skupin, s využitím ghmbc experimentu. Aromatický kruh, obsahující 

sousedící atomy vodíku s chemickým posunem δ = 6.89 ppm a δ = 7.09 ppm, dále 
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obsahuje atomy uhlíku δ = 151.2, 147.1, 132.9, 128.4 ppm, což dokazují intenzivní 

korelace přes tři vazby (viz obr. 11). Z tohoto spektra jednoznačně plyne vazba methoxy 

skupiny s chemickým posunem atomů vodíku δ = 3.87 ppm na atom uhlíku δ = 151.2 

ppm a druhé methoxy skupiny δ = 3.80 ppm na atom uhlíku δ = 147.1 ppm (obr. 10). 

Tomu také odpovídají hodnoty těchto chemických posunů. Ze čtyř možných postavení 

atomů uhlíku v tomto aromatickém jádře, při respektování intenzivních korelací, lze 

dokázat uspořádání na obr. 11 díky slabé korelaci atomů vodíku δ = 3.87 ppm s atomem 

uhlíku δ = 110.6 ppm a díky intenzivní korelaci atomu vodíku δ = 7.09 ppm s atomem 

uhlíku δ = 45.6 ppm. Jelikož se jedná, podle intenzity, o korelaci přes tři vazby, 

zmíněný atom uhlíku je vázán na atom uhlíku δ = 132.9 ppm v těsném sousedství atomu 

uhlíku δ = 123.0 ppm nesoucího zmíněný atom vodíku δ = 7.09 ppm viz obr. 12. Toto 

postavení potvrzuje i korelace atomu vodíku o chemickém posunu δ = 4.31-4.08 ppm 

s atomem uhlíku δ = 123.0 ppm.

3.87

3.80

C ar.
O

CH3

151.2

147.1

C ar.
O

CH3

obr. 10

O

O

CH3

C 

H

H

CH3

3.87

3.80

6.89

7.09

147.1

obr. 11

O

O

CH3

C

H

H

CH3 H

3.87 7.09
110.6

45.6

123.0

132.9
128.4

obr. 12

Z výše uvedených údajů odečtených ze spekter ghsqc a COSY, nese atom uhlíku 

δ = 45.6 ppm pouze jediný atom vodíku a methylovou skupinu. Atomy vodíku 

methylové skupiny mají korelaci na atom uhlíku δ = 132.9 ppm, tedy potvrzení této 

pozice, a také na atom uhlíku (δ = 195.9 ppm) karbonylové skupiny, to dokládá obr. 13. 

Další napojení karbonylové skupiny nelze v tuto chvíli určit.

O

O

CH3

CH
CH3

CH3

O

45.6132.9

195.9

1.34

128.4

obr. 13

O

O

CH3

CH3

CH3

O

CH2
N

CH3

132.9

3.89-3.75

1.78

49.1

41.2

obr. 14
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Při řešení struktury této neznámé látky jsem dále postupoval od atomu uhlíku 

s chemickým posunem δ = 128.4 ppm, respektive jsem hledal atomy navázané na tento 

atom uhlíku. Řešení se nachází v korelaci atomů vodíku o chemickém posunu 

δ = 3.89-3.75 ppm s atomem uhlíku δ = 132.9 ppm (obr. 14). Přestože signál právě 

zmíněných atomů vodíku má v 1H NMR spektru stejnou hodnotu chemického posunu 

jako jedna methoxy skupina, tato korelace přísluší těmto atomům. Vzhledem k methoxy 

skupině by se jednalo o korelaci přes pět vazeb. 

Atomy vodíku o chemickém posunu δ = 3.89-3.75 ppm, podle experimentu 

ghsqc, jsou navázány na atom uhlíku δ = 49.1 ppm. Toto postavení potvrzuje i korelace 

přes čtyři vazby na atom vodíku s chemickým posunem δ = 7.09 ppm (obr. 14).

Vzhledem ke korelaci atomů vodíku o chemickém posunu δ = 3.89-3.75 ppm 

s atomem uhlíku (δ = 41.2 ppm) methylové skupiny vázané na atom dusíku, je na atom 

uhlíku δ = 49.1 ppm navázán právě tento atom dusíku viz obr. 14.  

Atomy vodíku této methylové skupiny (δ = 1.78 ppm) mají korelaci na atom 

uhlíku δ = 57.5 ppm, tedy jedinou možností je navázání celé CH2CH2 skupiny na atom 

dusíku. Potvrzení poskytuje jednak zpětně korelace na atom uhlíku methylové skupiny, 

tak zejména korelace atomů vodíku methylenové skupiny o chemickém posunu 

δ = 2.93; 2.31 ppm s atomem uhlíku δ = 49.1 ppm (obr. 15). 

O

O

CH3

CH3

CH3

O

N

CH3

CH2
CH2

C ar.49.1

1.7841.2

57.5

obr. 15

5.97; 5.94
O

CH2

O
148.2

146.4

obr. 16

Poslední část molekuly této neznámé látky je tvořena zbývajícími atomy, tedy 

jedním aromatickým jádrem a silně odstíněnou methylenovou skupinou. Atomy vodíku 

δ = 5.97; 5.94 ppm této skupiny mají dvě korelace na atomy uhlíku δ = 146.4 

a 148.2 ppm, které jsou součástí aromatického jádra. Uspořádání dioxolanového kruhu 

obr. 16 odpovídá jak naměřeným skutečnostem, tak prostorovým možnostem. 

Pozice jednotlivých atomů uhlíku v tomto aromatickém jádře lze jednoznačně 

určit pomocí následujících údajů. Korelace atomů vodíku o chemickém posunu 

δ = 2.93; 2.31 ppm s atomem uhlíku δ = 132.4 ppm určuje vazbu tohoto atomu uhlíku 
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s atomem uhlíku δ = 33.0 ppm (obr. 17). Obdobně pak korelace atomu uhlíku 

δ = 33.0 ppm s atomem vodíku δ = 6.66 ppm odpovídá vazbě mezi atomy 

uhlíku δ = 132.4 a δ = 110.2 ppm viz obr. 17. 

O

O

CH3

CH3

CH3

O

N

CH3 H 6.66

2.93; 2.31

33.0

132.4

110.2

obr. 17

7.01

135.1

111.8

148.2

146.4

O

O

CH3

CH3

CH3

O

N

CH3 H

H

O

O

6.66

obr. 18

Pozici aromatických atomů uhlíku dioxolanového kruhu jednoznačně určují 

korelace atomu vodíku δ = 6.66 ppm přes dvě vazby na atom uhlíku δ = 148.2 ppm 

a přes tři vazby na atom uhlíku δ = 146.4 ppm na obr. 18 znázorněné červeně. 

Uspořádání posledních dvou atomů uhlíku δ = 135.1 ppm a δ = 111.8 ppm, vzhledem 

k výše zmíněnému požadavku para orientace atomů vodíku tohoto aromatického jádra, 

je jednoznačné. Ostatní korelace uvedené na obr. 18 mají v tuto chvíli potvrzující 

význam. Posledním krokem je napojení atomu uhlíku karbonylové skupiny na atom 

uhlíku δ = 135.1 ppm. 

1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7.09 (1H, d, J = 8.17 Hz, 2); 7.01 (1H, s, 7); 6.89 (1H, 

d, J = 8.17 Hz, 1); 6.66 (1H, s, 10); 5.97 (1H, d, J = 1.47 Hz, O-CH2-O); 5.94 (1H, d, J

= 1.47 Hz, O-CH2-O); 4.31-4.08 (1H, m, 4); 3.87 (3H, s, CH3-O-18); 3.80 (3H, s, CH3-

O-17); 3.89-3.75 (2H, m, 15); 3.48 (1H, t, J = 13.25 Hz, 12); 2.93 (1H, d, J = 12.23 Hz, 

13); 2.55 (1H, d, J = 14.67 Hz, 12); 2.31 (1H, t, J = 12.47 Hz, 13); 1.78 (3H, bs, CH3-

N); 1.34 (3H, d, J = 6.95 Hz, CH3-CH)

13C NMR: (MHz, CDCl3) δ 195.9, 151.2, 148.2, 147.1, 146.4, 135.1, 132.9, 132.4, 

128.4, 123.0, 111.8, 110.7, 110.2, 101.2, 60.8, 57.5, 55.6, 49.1, 45.6, 41.2, 33.0, 16.4
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5-028
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4.3. AK-10

Neznámá látka pod označením AK-10 byla izolována z rostliny Zephyranthes 

robusta z čeledi Amaryllidaceae. 

Podle 1H NMR spektra látka obsahuje čtyři aromatické vodíky, z nichž dva 

s interakční konstantou J = 10.15 Hz odpovídají cis uspořádané dvojné vazbě (obr. 19). 

V alifatické oblasti se nachází třináct vodíků. Jednoznačně lze identifikovat methoxy 

skupinu nesoucí atomy vodíku s chemickým posunem δ = 3.88 ppm (obr. 19). 

H

H

H

H

6.99  

6.53  

5.89  

6.65  

CH3 O
55.3

106.2  

124.9  

132.4  

113.5  

3.88

obr. 19

13C NMR spektrum tvoří 16 signálů neznámé látky AK-10. Osm z nich 

je v aromatické části spektra, z nichž dva náleží dvojné vazbě a šest jednomu 

benzenovému jádru, které obsahuje dva para uspořádané atomy vodíku (obr. 19). 

Atomy uhlíku s chemickým posunem δ = 147.7 a 146.2 ppm poukazují na přítomnost 

dvou kyslíkových atomů. Zbývajících osm atomů uhlíku je alifatických.

Molekulový pík v MS spektru má hodnotu 274. Doposud jsem jednoznačně 

popsal 17 atomů vodíku, 16 atomů uhlíku, dva atomy kyslíku vázané na benzenovém 

jádru. Do součtu celkové molekulové hmotnosti tedy zbývá 32. Lichá hodnota 

molekulové hmotnosti poukazuje na přítomnost atomu dusíku. Zbývající hodnota 18 

odpovídá pravděpodobně dalším dvěma atomům vodíku, patrně vázaných 

na heteroatom, a jednomu atomu kyslíku. Sumární vzorec neznámé látky je C16H17NO3. 

Experiment ghsqc nám umožnil přiřadit přítomné atomy vodíku k odpovídajícím 

atomům uhlíku, na něž jsou navázány (obr. 19). Z integrálu v 1H NMR spektru 

vyplývají i počty navázaných atomů vodíku. V alifatické oblasti se nacházejí čtyři 

skupiny CH2, dvě skupiny CH, jeden kvarterní uhlík a již zmíněná methoxy skupina.
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C (132.4) – H (5.89)

C (124.9) – H (6.53)

C (113.5) – H (6.65)

C (106.2) – H (6.99) 

C (67.2) – H (4.06-3.97)

C (65.2) – H (4.46-4.41)

C (58.2) – H2 (4.83-4.79; 4.37)

C (55.3) – H3 (3.88)

C (52.1) – H2 (4.06-3.97; 3.58-3.50)

C (41.3) – H2 (2.46-2.38)

C (31.0) – H2 (2.46-2.38; 1.87-1.78)

Neznámá sloučenina tedy obsahuje jedno benzenové jádro tvořené atomy uhlíku 

δ = 147.7, 146.2, 132.1, 117.1, 113.5 a 106.2 ppm. O uspořádání vypovídají korelace 

v ghmbc experimentu. Atom vodíku δ = 6.99 ppm má korelaci přes tři vazby na atomy 

uhlíku δ = 146.2 a 117.1 ppm, zatímco atom vodíku s chemickým posunem 

δ = 6.65 ppm má korelaci na atomy uhlíku δ = 147.7 a 132.1 ppm. Tyto informace však 

umožňují dvě postavení znázorněné modře na obr. 20. 

147.7  132.1  

117.1  146.2  

H

H

6.99  

6.65  

obr. 20

Další významné korelace zmíněných aromatických vodíků jsou na atomy uhlíků 

δ = 44.7 a 58.2 ppm. Tyto skupiny musí být vázané na atomy uhlíků δ = 132.1 

a 117.1 ppm (obr. 21), protože z chemických posunů posledních dvou aromatických 

uhlíků vyplývá, že na ně jsou vázány atomy kyslíku. Korelace atomů vodíku 

δ = 3.88 ppm methoxy skupiny s atomem uhlíku δ = 147.7 ppm určuje jednoznačně její 

polohu (obr. 21). 

44.7  

58.2  

147.7  

132.1  

117.1  

146.2  

H

H

C

CH2

H3CO

OH

6.99  

6.65  

3.88

obr. 21

4.83 - 4.79; 4.37  

132.1  

117.1  

C

C

H

H

CH2

H3CO

OH

obr. 22
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Jednoznačnost uspořádání aromatického kruhu jasně deklaruje korelace atomů 

vodíků s chemickým posunem δ = 4.83-4.79; 4.37 ppm s atomy uhlíku δ = 132.1 ppm 

(obr. 22).

Chemický posun zmíněné methylenové skupiny poukazuje na přítomnost 

dalšího elektronegativního substituentu. Vzhledem ke korelacím přes tři vazby s atomy 

uhlíků δ = 67.2 a 52.1 ppm a jejich chemickým posunům se jedná o atom dusíku. 

Potvrzující korelace, naměřené ghmbc experimentem, atomů vodíků vázaných na atomy 

uhlíků δ = 67.2 a 52.1 ppm s atomem uhlíku methylenové skupiny δ = 58.2 ppm 

zobrazeny na obr. 23 nejsou. Zeleně jsou však znázorněny v ghmbc vyskytující se 

korelace mezi atomy vodíků vázanými na atomy uhlíků δ = 67.2 a 52.1 ppm a těmito 

atomy.

67.2  

52.1  

4.83 - 4.79; 4.37  

CH2

H3CO

OH
N

CH

CH2

58.2

obr. 23

K dalšímu postupu určování struktury této neznámé látky nám velkou měrou 

přispěl experiment COSY. Mimodiagonální korelace poukazují sousedství atomů uhlíků 

δ = 52.1 a 41.3 ppm (obr. 24). Stejným způsobem jsem určil další propojení atomů 

uhlíků δ = 67.2, 31.0, 65.2 ppm v tomto pořadí. Vzhledem k chemickému posunu atomu 

uhlíku δ = 65.2 ppm, který je alifatický a nese jeden proton, ponese tento atom 

i hydroxylovou skupinu viz obr. 24.

65.2  

31.0  

41.3  

67.2  

52.1

C
H3CO

OH
N

CH

CH2
CH2

CH2

CH OH

obr. 24
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Na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 65.2 ppm je navázána dvojná vazba. 

Dokládají to dvě korelace ve spektru ghmbc. První je korelace atomů vodíku 

δ = 5.89 ppm s atomy uhlíku δ = 31.0 ppm. Samostatně tato korelace povoluje více 

možností uspořádání, ale v případě kombinace s druhou korelací je uspořádání 

jednoznačné, tak jak znázorňuje obr. 25. Druhá korelace je tedy mezi atomy vodíku 

s chemickým posunem δ = 6.53 ppm a atomy uhlíku δ = 65.2 ppm.

5.89  
6.53  

65.2  

31.0  
C

C

H3CO

OH
N

CH

CH2

CH

OH
C

H
H

obr. 25

Strukturní fragment (obr. 25) je složen již ze všech atomů tvořících neznámou 

látku AK-10. Posledním krokem je propojení jednotlivých částí. Čistě z logiky věci se 

nabízí jediné možné řešení, a to je navázání všech tří částí na uhlík δ = 44.7 ppm, 

protože je kvarterní. Tuto úvahu doložíme i patřičnými korelacemi, které také 

podtrhnou správnost předchozích kroků.

Napojení kvarterního uhlíku δ = 44.7 ppm na dvojnou vazbu dokládá korelace 

s atomy vodíku δ = 5.89 ppm dvojné vazby dle obr. 26. Dvojná vazba je podle 

interakční konstanty, viz výše, v cis uspořádání. Druhé napojení kvarterního uhlíku 

na atom uhlíku δ = 67.2 ppm dokládá tentokrát korelace druhého atomu vodíku 

δ = 6.53 ppm dvojné vazby na zmíněný atom uhlíku (obr. 27).
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OH
CH2

C
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H

OH

obr. 27
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Posledním krokem je napojení ethylenového můstku. Na toto napojení 

poukazuje série korelací. Nejednoznačnost těchto korelací způsobuje stejný chemický 

posun atomů vodíku δ = 2.46-2.38 ppm dvou funkčních skupin. Zejména pak vzájemné 

prostorové uspořádání skupin atomů, které způsobí natočení, při kterém vzájemné 

měřené interakce limitují k nule. Díky tomu některé očekávané interakce zcela chybí či 

mají mnohem menší intenzitu. Navíc se objevují intenzivněji interakce přes dvě vazby. 

Rozhodující význam má tedy korelace atomů vodíku δ = 2.46-2.38 ppm na atom 

uhlíku δ = 132.1 ppm. V tomto případě se jedná o atomy vodíku vázané na atomy 

uhlíku δ = 41.3 ppm viz obr. 28.

2.46 - 2.38  

132.1  

C
CH2

H3CO

OH
N

OH

obr. 28

1H NMR: (500 MHz, CD3OD) δ 6.99 (1H, s, 12); 6.65 (1H, s, 9); 6.53 (1H, dd, J = 

10.15 Hz, J = 2.20 Hz, 1); 5.89 (1H, dd, J = 10.15 Hz, J = 2.05 Hz, 2); 4.83-4.79 (1H, 

m, 7); 4.46-4.41 (1H, m, 3); 4.37 (1H, d, J = 15.43, 7); 4.06-3.97 (2H, m, 5 16); 3.88 

(3H, s, CH3O); 3.58-3.50 (1H, m, 16); 2.46-2.38 (3H, m, 4 15); 1.87-1.78 (1H, m, 4).

13C NMR: (MHz, CD3OD) δ 147.7, 146.2, 132.4, 132.1, 124.9, 117.1, 113.5, 106.2, 

67.2, 65.2, 58.2, 55.3, 52.1, 44.7, 41.3, 31.0.
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AK-10
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5. Závěr

Nukleární magnetická rezonance představuje ve strukturní analýze jednu 

z nenahraditelných technik. Nedestruktivní analýza poskytuje široké spektrum 

informací o jednotlivých atomech a zejména pak o jejich okolí. 

V rámci této diplomové práce byla pomocí NMR analýzy určena struktura tří 

neznámých látek získaných izolací ze tří různých rostlin na Katedře farmaceutické 

botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Neznámá látka s kódovým označením LK-1 izolovaná ze Zanthoxylum nitidum

(Roxb.) DC (Rutaceae) byla, po určení struktury a následném porovnání 1H NMR 

spektra, identifikována jako liriodenin16.

Struktura látky 5/028, která byla získána z rostliny Corydalis cava (L.) Schw. et 

Koerte (Fumariaceae), odpovídá porovnáním s literaturou corycavidinu17,18.

8-O-demethylmaritidin s kódovým označením AK-10 byl izolovaný z rostliny 

Zephyranthes robusta Baker (Amaryllidaceae). U této rostliny dosud nebyl tento 

alkaloid popsán. Při porovnání s literaturou19,20 se 13C NMR spektrum zcela 

neshodovalo, což mimojiné může být způsobeno existencí různých optických izomerů. 
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