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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra anorganické a organické chemie 

Kandidát: Tomáš Drozen 

Školitel: Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Příprava analogů ceramidů odvozených od 5C sfingosinu 
 

Ceramidy jsou látky patřící mezi lipidy, konkrétně sfingolipidy. V organismu mají 

mnoho důležitých úloh. Ve stratum corneum, svrchní části kůže, tvoří důležitý podíl lipidové 

matrix a podílejí tak na bariérových vlastnostech kůže. Dále jsou obsaženy v membránách 

eukaryotních buněk a samy ceramidy i látky, které z nich v organismu vznikají, jsou 

důležitými signálními molekulami. Plní funkce prvních i druhých poslů a podílí se na regulaci 

buněčného růstu, apoptózy a zánětlivé odpovědi. 

Přestože jsou ceramidy jsou zkoumány již dlouhou dobu, stále zbývá spousta otázek 

nevyřešených. Pro pochopení fuknce ceramidů je důležité zkoumat jejich pohyb v organismu 

a studovat účinky jejich analogů s obměněnou strukturou. Často je využívána metateze 

olefinů pro syntézu analogů s různě dlouhými řetězci nebo různými fluorescenčními 

značkami. 

Tato práce popisuje pokusy o syntézu analogů ceramidů s velmi krátkým sfingosinovým 

řetězcem, které mohou sloužit jako vhodná výchozí látka pro syntézu řady analogů ceramidů 

s různými řetězci pomocí metateze. 

Syntéza vycházela z L-serinu, a prvním důležitým meziproduktem byl Garnerův 

aldehyd. Byly vyzkoušeny dva způsoby syntézy 5C sfingosinu z Garnerova aldehydu, a dále 

bylo zkoušeno několik různých postupů syntézy analogů ceramidů, které však byly vesměs 

neúspěšné. Byl získán pouze jeden analog ceramidu. 

Vzhledem k těmto výsledkům bude pro přípravu značených ceramidů potřeba 

v budoucnu zvolit jiný syntetický postup. 
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Abstract 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové 

Department of anorganic and organic chemistry 

Candidate: Tomáš Drozen 

Supervisor: Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 

Title of Diploma thesis: Synthesis of ceramide analogues based on 5C sphingosine 

 

Ceramides are lipids, in particular sphingolipids. They have many important roles in the 

organism. Ceramides form the main part of lipid matrix in the stratum corneum, the 

uppermost skin layer, and take an important part in maintaining skin barrier properties. 

Membranes of eukaryotic cells also contain ceramides, and both ceramides and their 

derivatives formed in organism are important signalling molecules. They act as both primary 

and secondary messengers, participating in regulation of cell growth, apoptosis and 

inflammatory responses. 

Although ceramides have been investigated for a long time, there are still many 

unanswered questions. Fo rthe understanding of the ceramide functions, it is necessary to 

investigate their movement in the organism and study the effects of their analogs with 

changed structure. Olefin metathesis is often used for synthesis of analogs with varying chain 

length or different florescent labels. 

This thesis describes attempts to synthesise ceramide analogs with very short 

sphingosine chain, which can be used as suitable intermediates for the synthesis by olefin 

metathesis of series of ceramide anaolgs with different chain lengths. 

L-serine was chosen as a starting material, and the first important intermediate was 

Garner´s aldehyde. Next, two different approaches for the synthesis of 5C sphingosine from 

Garner´s aldehyde were studied. Lastly, several approaches for the synthesis of ceramide 

analog were attempted, but allmost all were unsuccessfull. Only one ceramide analog was 

synthesised. 

Because of these results, another synthetic approach towards the ceramide analogs will 

be necessary in future. 
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O ceramidech je známo, že jsou součástí buněčné membrány eukaryotních buněk, slouží 

jako druzí poslové v transdukci signálů a mají antitumorózní účinky. Jejich nedostatek v kůži 

také koreluje s výskytem některých onemocnění kůže. Jde tedy o velice důležité a zajímavé 

sloučeniny s velkým potenciálem pro léčbu a diagnostiku různých onemocnění. Proto jsou 

ceramidy již dlouho předmětem výzkumu. Přesto o nich, jejich funkcích a mechanismech 

účinku víme jen málo. 

Problémem je to, že ceramidy jsou obtížně detekovatelné. Nemají žádný fluorofor nebo 

chromofor a to činí jejich stanovování obtížným, zvlášť v komplexních biologických 

materiálech. Byly proto vyvíjeny metody, které by tuto detekci umožnily. Na sfingosinový 

řetězec ceramidů byly různými metodami napojovány fluorescenční nebo chromoforní 

značky, které by umožnily detekci. 

Dalším častým přístupem při zkoumání funkcí ceramidů je obměna jejich struktury, 

např. délky řetězce sfingosinu nebo mastné kyseliny. U těchto analogů se pak porovnávají 

některé jejich vlastnosti s původními ceramidy, například se srovnává jejich účinek na funkci 

kožní bariéry. 

V obou případech, tedy při značení ceramidů i při obměně délky řetězce, se dnes často 

využívá syntézy pomocí metateze olefinů. Tyto syntézy většinou vycházejí z komerčně 

dostupných ceramidů, které jsou však poměrně drahé. 

Cílem této práce byla příprava analogů ceramidů s krátkým sfingosinovým řetězcem, 

který končí hned za dvojnou vazbou. Takovýto analog by mohl být využit pro přípravu řady 

ceramidů s různě dlouhými sfingosinovými řetězci a s různými detekovatelnými značkami, 

například právě metatezí olefinů. 
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2.1 Ceramidy 

 

Ceramidy patří mezi složené lipidy, do skupiny látek zvaných sfingolipidy. Chemicky 

se jedná o amidy tvořené aminoalkoholem a mastnou kyselinou. Aminoalkoholem může být 

sfingosin ((2S, 3R, 4E)-2-aminooktadec-4-en-1,3-diol), dihydrosfingosin, 6-hydroxy sfingosin 

nebo fytosfingosin (4-hydroxy dihydrosfingosin), mastné kyseliny mají nejčastěji řetězec 

dlouhý 16-34 uhlíků. Tato kyselina může být buď nesubstituovaná, nebo může jít o α- nebo 

ω-hydroxykyselinu. ω-hydroxykyselina může být často esterifikována další mastnou 

kyselinou [1 – 3]. Obecná struktura ceramidu je uvedana na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Struktura ceramidu 

 

 

 

2.2 Ceramidy a stratum corneum 

 

Hlavní funkcí kůže je ochrana organismu před chemickým a mechanickým poškozením. 

Bariérová funkce kůže je zprostředkována především její nejsvrchnější částí – stratum 

corneum. Je tvořeno plochými buňkami, které jsou vyplněny keratinem a uzavřeny 

nepropustnou korneocytální obálkou. Tyto buňky, korneocyty, jsou pevně ukotveny 

v lipidové matrix. Ta tvoří 20% objemu stratum corneum a má zásadní podíl na bariérových 

funkcích kůže. 

Lipidová matrix je tvořena ceramidy (50%), cholesterolem (25%), volnými mastnými 

kyselinami (10%) a dalšími lipidickými sloučeninami, nejsou tu ovšem zastoupeny prakticky 

žádné fosfolipidy. Lipidy jsou uspořádány do několika vrstev v lamelách, rovnoběžně 

s povrchem kůže. Ceramidy se tu vyskytují ve dvou konformacích – vlásenkové, kdy oba 

řetězce směřují na tutéž stranu, a rozevřené, kdy řetězce směřují na opačné strany. Právě 

rozevřená konformace významně přispívá k soudržnosti vrstev a tím i k bariérovým funkcím 

kůže [1, 4, 5]. 

Důležitost ceramidů ve funkci kožní bariéry demonstruje fakt, že kůže u nemocných 

s některými chorobami kůže, jako je například atopická dermatitida, psoriáza nebo ichtyóza, 

Sfingosin 

Mastná kyselina 
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má výrazně nižší obsah ceramidů. Také suchá kůže je často spojována s nedostatkem 

ceramidů a vyskytuje se častěji v zimním období, kdy je množství ceramidů ve stratum 

corneum snížené [1, 4, 6]. 

 

 

2.3 Ceramidy v buněčné signalizaci 

 

Sfingolipidy a zejména sfingomyelin jsou, podobně jako ostatní lipidy, součástí 

buněčných membrán. Většina je umístěna ve vnější části membrány. Membránový 

sfingomyelin je zdrojem sfingolipidů účastnících se buněčné signalizace [7, 8]. 

Důležitými sfingolipidy v buněčné signalizaci jsou ceramid, sfingosin, ceramid-1-fosfát 

a sfingosin-1-fosfát. Ceramidy vznikají ve stresových situacích jako například při ozařování 

nebo aktivaci tzv. death receptorů. Působí proapoptoticky a antiproliferativně, a podílejí se 

také na stárnutí buněk. Sfingosin působí také proapoptoticky a antiproliferativně [7 – 10]. 

Ceramid-1-fosfát a sfingosin-1-fosfát působí naopak anti apoptoticky a stimuluje 

buněčný růst. Inhibují enzymy podílející se na vzniku ceramidu, a tím brání jeho působení. 

Další jejich důležitou vlastností je fakt, že fungují i jako první posel a stimulují migraci buněk 

a vyplavování kyseliny arachidonové. Tím se podílejí na zánětlivé odpovědi [8, 11 - 14]. 

 

 

2.4 Různé postupy syntézy analogů sfingosinu 

 

Jak již bylo uvedeno, jsou ceramidy chirální sloučeniny. Přirozeně se vyskytující 

ceramidy mají vždy konformaci 2R, 3S a pokud je přítomná dvojná vazba, jde vždy o trans- 

dvojnou vazbu. Byly připravovány různé izomery a studován jejich účinek ve stratum 

corneum i v buněčné signalizaci. Bylo prokázáno, že jejich účinnost je různá, ale přesné 

závislosti struktury a účinku dosud nejsou plně objasněny. Proto je při syntéze ceramidů třeba 

pracovat tak, aby byly získány chirálně čisté látky. Toho lze docílit dělením racemické směsi 

na jednotlivé enantiomery, stereospecifickými reakcemi, nebo použitím chirálních výchozích 

látek [3, 10, 15, 16]. 
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2.4.1 Syntézy vycházející ze sacharidů 

 

Syntézy vycházející ze sacharidů patří mezi první stereoselektivní syntézy používané 

v přípravě ceramidů, ale mají své zastoupení i mezi novějšími syntézami. Veškeré cukry jsou 

běžně komerčně dostupné, a proto tvoří vhodný základ pro syntézu ceramidů [15]. 

Ze starších postupů stojí za zmínku syntéza dle Kisa [17] vycházející z D-xylosy a D-

galaktosy, která byla dále využita a přepracována dle Duclose [15, 18]. Dalšími, novějšími 

metodami je například syntéza z D-xylosy 1,2-metalátovým přeskupením kuprátu s dlouhým 

řetězcem [19] nebo syntéza vycházející z azidoderivátu D-glukosy, využívající k připojení 

dlouhého řetězce metatezi olefinů. Schéma 1 pro ilustraci uvádí příklad syntézy popsané V. 

D. Chaudharim [15, 20]. 

 

Schéma 1: Příklad syntézy vycházející ze sacharidů [18] 

 

 

 

2.4.2 Syntézy vycházející ze serinu 

 

Serin je výchozí látka v přirozené syntéze ceramidů, a dobře se hodí také pro chemické 

syntézy. Použití serinu jako výchozí látky má oproti sacharidům velké výhody. Volba L- nebo 

D-serinu rozhoduje o stereochemii aminoskupiny, a volba podmínek dalších reakčních kroků 

pak určuje konfiguraci 3-hydroxyskupiny. Dále odpadá potřeba štěpit C-C vazby, jak je tomu 

u sacharidů. Syntézy vycházející ze serinu jsou známy již dlouho, a mají stále své zastoupení 

mezi moderními syntetickými metodami [15]. 
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Velmi známý je syntetický postup dle Garnera, publikovaný již v roce 1988 [21]. Tento 

postup vychází z tzv. Garnerova aldehydu, což je chráněný serinal [22]. Výhodnost Garnerova 

aldehydu dobře ukazuje fakt, že byl využit v mnoha dalších postupech jiných výzkumníků, 

jako například Herold, Hertweck nebo Novotný [23 – 25], nejde však ani zdaleka o 

vyčerpávající seznam [15]. 

Existují ale také další syntézy vycházející ze serinu.  Příkladem může být syntéza 

popsaná v práci [26], která vychází z methylesteru L-serinu, a k chránění používá jiné 

chránící skupiny, nebo syntéza popsaná Yamamotem [27]. 

Pro navázání alkylového řetězce na chráněný serin slouží také řada postupů. První, který 

byl popsán, je reakce s alk-1-ynyllithiem a následná redukce trojné vazby na vazbu dvojnou 

[21]. Jiným používaným postupem je reakce s vinylchloridem, následovaná cyklizací 

vznikajícího chlorhydrinu a reakcí s organokuprátem na výsledný sfingosin [26]. Dnes nejvíce 

používaným postupem je metateze olefinů, o které bude více uvedeno dále. Zde je jen vhodné 

zmínit, že aby byla metateze možná, je potřeba, aby byl na sfingosin navázán alken. Pro tento 

účel je nejčastěji používána reakce Garnerova aldehydu s vinylmagnesiumbromidem [15, 27, 

28]. 

 

 

2.4.3 Syntézy z ostatních chirálních látek 

 

Těchto syntéz je celá řada a představují různé zajímavé přístupy k syntéze sfingosinů. 

Jednou z prvních používaných možností je syntéza s využitím substituovaného 1,3-dioxanu 

(konkrétně byl použit 5-benzyloxy-4-ethynyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan) jako chirálního 

ligandu, který zajišťuje správnou konformaci polární části sfingosinu [29]. Jinou možností 

použití heterocyklu je syntéza vycházející z guanidinium ylidu, z něhož reakcí s alk-2-enalem 

vzniká substituovaný aziridin. Z něj pak sledem dalších reakcí vzniká požadovaný sfingosin 

[30]. 

Jinou možností je využití chirálních kyselin, byla popsána syntéza vycházející 

z kyseliny vinné, ve formě diethylesteru, nebo z ní byl připraven β-laktam, a tyto deriváty 

byly použity v dalších syntézách [15, 31]. 

Velmi důležité jsou syntézy vycházející z fytosfingosinu, který je relativně snadno 

dostupný. Fytosfingosin neobsahuje dvojnou vazbu, různé postupy se proto zaobírají právě 

tvorbou této dvojné vazby. Jednou možností je transformace chráněného 4-oxoderivátu, další 
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pak je chránění aminoskupiny převedením na azid a následná tvorba dvojné vazby reakcí 

s trifluormethansulfonovou kyselinou [15, 32]. 

 

 

2.4.4 Metateze olefinů 

 

Metateze je reakce dvou molekul olefinů v přítomnosti metaloalkenového katalyzátoru 

– používají se Grubbsovy katalyzátory (rutheniové katalyzátory) nebo Schrockovy 

katalyzátory (tantaličné nebo molybdenové). Schéma 2 ukazuje obecně metatezi olefinů, a na 

Obr. 2 jsou uvedeny příklady katalyzátorů. Při syntézách sfingosinových analogů se používají 

v drtivé většině Grubbsovy katalyzátory pro svou mnohem vyšší toleranci k různým funkčním 

skupinám. 

 

Schéma 2: Obecné schéma metateze olefinů  

 

 

Obr. 2: Příklady katalyzátorů pro metatezi olefinů (33) 

 

 

Obecně přijímaný mechanismus reakce (viz Schéma 3) je následující: v první fázi dojde 

k cykloadici mezi jedním olefinem a katalyzátorem a vznikne metalocyklobutan. Ten se poté 

rozpadne za vzniku nového olefinového produktu a katalyzátoru s navázaným zbytkem 

z olefinu původního. Ten poté reaguje s druhým olefinem, opět za vzniku metalocyklobutanu, 

a jeho rozpadem dojde ke vzniku druhého produktu a regeneraci katalyzátoru. Ve skutečnosti 

je však tento proces mnohem složitější. 

Grubbsův 

katalyzátor 

1. generace 

Grubbsův 

katalyzátor 

2. generace 

 

Grubbsův 

bezfosfinový 

katalyzátor  

 

Schrockův 

katalyzátor  
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Tímto procesem mohou vznikat vedlejší produkty, pokud dojde ke metatezi mezi dvěma 

molekulami téže látky. Selektivita požadované reakce může být zvýšena použitím stericky 

objemných substituentů nebo zvýšením poměru olefinů. Obecně se při metatezích 

používaných při syntéze sfingosinu dosahuje dobrých výtěžků [15, 34 - 36].  

 

Schéma 3: Obecně přijímaný mechanismus metateze olefinů [36] 

 

 

První syntéza sfingosinu využívající metatezi byla publikována v roce 2004. Tato 

syntéza vychází z penta-1,4-dien-3-olu a stereoselektivita je zajištěna Sharplessovou 

epoxidací a následným přesmykem (viz Schéma 4). Aminoskupina byla do struktury 

zavedena jako alkylisokyanát, čímž byla zároveň chráněna před následnou metatezí za 

katalýzy Grubbsovým katalyzátorem druhé generace [15, 37]. 

 

Schéma 4: Schéma syntézy sfingosinu metatezí vycházející z penta-1,4-dien-3-olu  

 

a - viz [38] 

 

Další popsaná syntéza přišla v témže roce a vycházela z di-ethyl-tartarátu. Z něho byl 

přes azidoderivát připraven chráněný krátký sfingosinový řetězec (končící hned za dvojnou 

vazbou) a metatezí byl připojen dlouhý řetězec za katalýzy bezfosfinovým Grubbsovým 

katalyzátorem (Schéma 5) [31]. 

 

a 
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Schéma 5: Schéma syntézy chráněného sfingosinu metatezí z di-ethyl-tartarátu 

 

a - viz [39] 

 

Metateze však není využívána jen při syntéze derivátů sfingosinu, ale i při jejich značení 

různými fluorescenčními značkami. Těchto reakcí byla popsána celá řada, dobře je shrnují 

například práce [28] a [35]. 

a 
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3 Experimentální část 
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3.1 Chemikálie a přístroje 

 

Chemikálie byly pořízeny od firmy Sigma-Aldrich, s výjimkou sukcinimidylesterů 

kyseliny máselné a lignocerové, které byly syntetizovány v rámci předchozího výzkumu naší 

skupiny. 

Pro měření NMR spekter byly využity přístroje Varian Mercury-Vx BB a Varian 

VNMR S500, měření 
1
H NMR spekter probíhalo při 300 nebo 500 MHz, měření 

13
C spekter 

při 75 nebo 125 MHz, a pro měření teploty tání byl využit Koflerův přístroj. 

Tenkovrstvá chromatografie byla prováděna na TLC deskách (silikagel 60 F254) od 

firmy Merck, pro detekci sloužila převážně směs CeSO4, H3[P(Mo3O10)4] a H2SO4, méně 

často byl využit ninhydrin.  

Veškeré reakce probíhaly v dusíkové atmosféře, a všechny reakce, v nichž nebyly 

použity vodné roztoky nebo destilovaná voda, probíhaly za bezvodých podmínek - všechny 

součásti použité aparatury byly vysušeny při 120°C a ponechány zchladnout v exikátoru. 

Rozpouštědla, u nichž bylo možno předpokládat malé množství vody, byla vysušena pomocí 

molekulového síta. 

Tabulka 1 obsahuje seznam meziproduktů a produktů získaných v jednotlivých krocích 

použitých syntéz. 
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Tabulka 1: Seznam výchozích látek, meziproduktů a produktů použitých syntéz 

 Vzorec Chemický název Synonymum 

1 

 

 

(S)-2-amino-3-hydroxypropionová kyselina L-serin 

2 

 

Methylester (S)-2-amino-3-hydroxypropionové kyseliny 

Hydrochlorid 

methylesteru 

L-serinu 

3 

 

 

Methylester kyseliny 

(S)-2-terc-butyloxykarbonylamino-3-hydroxypropionové 

Methylester 

N-Boc-L-serinu 

4 

 

 

3-terc-butylester 4-methylester kyseliny 

(S)-2,2-dimethyloxazolidin-3,4-dikarboxylové 
 

5 

 

 

terc-butylester kyseliny 

(S)-4-formyl-2,2-dimethyloxazolidin-3-karboxylové 

Garnerův 

aldehyd 

6 

 

 

terc-butylester kyseliny 

(4S,1’R)-4-(1-hydroxy-3-trimethylsilanylprop-2-ynyl)-2,2-

dimethyloxazolidin-3-karboxylové 

 

7 

 

 

terc-butylester kyseliny 

(4S,1’R)-4-(1-hydroxyprop-2-ynyl)-2,2-dimethyloxazolidin

-3-karboxylové 

 

8 

 

 

terc-butylester kyseliny 

(4S,1’R) -4-(1-hydroxyprop-2-enyl)-2,2-dimethyloxazolidin

-3-karboxylové 

 

9 

 

 

(2S,3R)-2-aminopent-4-en-1,3-diol 5C-sfingosin 

10 

 

 

((2S,3R)-3-hydroxy-1-hydroxypent-3-en-2-yl)amid kyseliny 

máselné 
 

11 

 

 

 

((2S,3R)-3-hydroxy-1-hydroxypent-3-en-2-yl)amid kyseliny 

hexanové 
 

12 

 

 

((2S,3R)-3-hydroxy-1-hydroxypent-3-en-2-yl)amid kyseliny 

lignocerové 
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3.2 Syntéza Garnerova aldehydu 

 

Garnerův aldehyd 5 (terc-butylester kyseliny 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidin-3-

karboxylové) je vhodnou výchozí látkou pro syntézy ceramidů, protože umožňuje poměrně 

snadno získat 2S,3R konfiguraci, která je pro strukturu a účinky ceramidů důležitá. 

Syntéza Garnerova aldehydu vychází z L-serinu a zahrnuje sled reakcí chránících 

jednotlivé funkční skupiny, po nichž následuje redukce karboxylové funkce na aldehydickou. 

První reakcí je tvorba methylesteru L-serinu (chránění karboxylové funkce), dále následuje 

chránění aminu pomocí terc-butyloxykarbonylu (Boc), a poslední chránící reakcí je cyklizace 

pomocí 2,2-dimethoxypropanu na substituovaný oxazolidin, čímž se chrání hydroxyl 

a karbamátový dusík. Poslední reakcí je redukce karboxylu na aldehyd pomocí 

diisobutylaluminium hydridu (DIBAL). Schéma 6 shrnuje jednotlivé meziprodukty syntézy 

Garnerova aldehydu, a reakce jsou rozepsány níže. 

 

Schéma 6: Meziprodukty v syntéze Garnerova aldehydu 

 

 

Schéma 7: Příprava methylesteru L-serinu 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 

1 2 
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3.2.1 Příprava methylesteru L-serinu 

 

Příprava methylesteru (2) se prováděla v 200 ml methanolu, který byl podchlazen 

na -20°C, a poté k němu bylo přidáno 22,0 g  SOCl2, (n = 185 mmol), tak aby teplota 

nepřesáhla -15 °C. Směs, ve které vzniká methylester kyseliny siřičité, se nechala míchat 30 

min. Po této době bylo přidáno 7,5 g L-serinu (n = 71 mmol), který s ním reaguje za vniku 

methylesteru serinu a chlorovodíku. Směs byla míchána dalších 30 min při -20 °C, a poté byla 

vytemperována na laboratorní teplotu a nechána reagovat 20 h. 

Je třeba si uvědomit, že vznikající produkt není methylester serinu, ale jeho 

hydrochlorid (viz Schéma 7). To je způsobeno chlorovodíkem vznikajícím v první fázi 

reakce. Proto lze produkt ze směsi snadno získat krystalizací – k reakční směsi bylo  přidáno 

malé množství diethyletheru a vzniklé krystaly se odfiltrovaly a vysušily ve vakuu. Tímto 

způsobem bylo získáno 9,33 g (výtěžnost 84%) bílého, krystalického produktu, jehož teplota 

tání byla 158 - 161 °C [25]. 

Článek [25], podle něhož byla reakce prováděna, uvádí podobnou výtěžnost (90 %), 

a teplotu tání o něco vyšší (161 – 163 °C). 

 

 

3.2.2 Navázání terc-butyl karbonátu (příprava methylesteru kyseliny 

(S)-2-terc-butyloxykarbonylamino-3-hydroxypropionové) 

 

Schéma 8: Navázání t-butyl karbonátu 

 

 

Reakci zobrazuje Schéma 8. V první fázi této reakce bylo 9,32 g sloučeniny 2 (n = 59,9 

mmol) suspendováno v 100 ml chloroformu, bylo přidáno 20 ml triethylaminu (n = 272,2 

mmol) a směs byla nechána míchat 30 min. Tím byl získán volný methylester serinu a jako 

vedlejší produkt vznikal triethylamonium chlorid. Směs se poté ochladila na 0 °C a bylo 

přidáno 14,5 g di-terc-butyl dikarbonátu (Boc2O) (n = 66,4 mmol) rozpuštěného v 50 ml 

2 3 
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dioxanu. Po dalších 30 min se směs nechala temperovat na laboratorní teplotu a reagovat dva 

dny. V průběhu reakce vznikal methylester N-Boc-L-serinu (3).  

Následně byla reakční směs zahuštěna asi na 80 ml vakuovou odparkou a nalita do 30 

ml roztoku KHSO4 (c = 1 mol/l) o teplotě 0 °C, a pH bylo dalším přidáním téhož roztoku 

upraveno na 3. Tím došlo k protonaci zbývajícího triethylaminu a případného methylesteru 

serinu. Produkt 3 protonizován nebyl, protože terc-butyl karbonát vytváří s aminoskupinou 

amid, který již není bazický, na rozdíl od aminu. Produkt se ze směsi získá vytřepáním 3× 100 

ml ethyl-acetátu, organické vrstvy byly spojeny, vysušeny pomocí Na2SO4, přefiltrovány 

a odpařeny ve vakuu do sucha. Produkt 3 (12,42 g) byl použit pro následující krok bez dalšího 

čištění  [25].  

 

 

3.2.3 Cyklizace na oxazolidin (příprava 3-terc-butylesteru 4-methylesteru 

kyseliny (S)-2,2-dimethyloxazolidin-3,4-dikarboxylové) 

 

Schéma 9: Cyklizace na oxazolidin 

 

 

V tomto reakčním kroku (Schéma 9) dochází k chránění posledních volných funkčních 

skupin – tedy volného hydroxylu a druhého vodíku aminoskupiny. 12,42 g sloučeniny 3 (n = 

56,7 mmol) získané v předchozí reakci se v reakční baňce rozpustilo ve 150 ml toluenu spolu 

s 20,0 ml 2,2-dimethoxypropanu (n = 163,6 mmol) a 0,15 g monohydrátu p-toluensulfonové 

kyseliny (n = 0,87 mmol). Směs se přivedla k varu pod zpětným chladičem. Průběh reakce 

bylo možno snadno sledovat pomocí TLC (tenkovrstvé chromatografie) s mobilní fází 

hexan:ethyl-acetát v poměru 1:1. V této fázi měla výchozí látka 3 Rf (retenční faktor) 0,23, 

zatímco produkt (4) měl Rf 0,81. Podle této kontroly reakce proběhla a byla ukončena po 50 

min.  

Jakmile reakce proběhla, nechala se směs zchladnout a rozpouštědlo se odpařilo 

na vakuové odparce. Ke zbytku se přidalo 200 ml nasyceného roztoku NaHCO3 a směs byla 

3 4 
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vytřepána 3× 200 ml diethyletheru. Spojené organické vrstvy se promyly 200 ml roztoku 

NaCl (10%), vysušeny pomocí Na2SO4 a odpařeny vakuovou pumpou. Přestože na konci 

vytřepáváme vodnými roztoky, je pro kvantitativní průběh reakce důležité, aby probíhala 

v bezvodém prostředí.  

Hrubý produkt byl dělen sloupcovou chromatografií. Jako stacionární fáze byl použit 

silikagel, a jako mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 9:1. 

Bylo získáno 12,2 g čiré olejovité kapaliny - produktu 4 (výtěžnost 83 %). V literatuře 

jsou Rf při kontrole průběhu reakce uváděny podobně (0,78 pro produkt 4 a 0,23 pro výchozí 

látku 3), a výtěžnost je uváděna 70 – 90 % [21, 25]. 

 

 

3.2.4 Redukce karboxylové fukce (příprava Garnerova aldehydu) 

 

Schéma 10: Redukce methylesteru 

 

 

Posledním krokem při přípravě Garnerova aldehydu (5) je redukce methylesteru 

na aldehyd (Schéma 10). Tato reakce se provádí za intenzivního chlazení. 

12,2 g sloučeniny 4 (n = 47,1 mmol) se rozpustilo ve 100 ml suchého toluenu a roztok 

se ochladil na -78 °C. Postupně se k němu přidalo 85 ml roztoku DIBAL 

(diisobutylaluminium hydrid) v toluenu (c = 1 mol/l). Rychlost přidávání byla zvolena tak, 

aby teplota nestoupla nad -60 °C. Po přidání celého roztoku DIBAL byla reakční směs 

míchána při -78 °C.  

Průběh reakce byl kontrolován pomocí TLC v mobilní fázi hexan:ethyl-acetát v poměru 

4:1. Rf výchozího methylesteru byl 0,42 a Rf vznikajícího aldehydu 0,35. Reakce se ukončila 

po 135 min, kdy již ve směsi nebyla žádná výchozí látka 4. Reakce se ukončila přidáním 

podchlazeného methanolu. Rychlost byla opět zvolena tak, aby teplota nestoupla nad -60 °C. 

Po ukončení vývoje H2 se reakční směs nalila do 300 ml kyseliny chlorovodíkové (c = 1 

mol/l) ochlazené na 0 °C, a byla extrahována 3× 300 ml ethyl-acetátu. Organické fáze byly 

spojí, promyjí roztokem NaCl, vysuší pomocí Na2SO4 a zahustí na vakuové odparce. Získá se 

slabě hnědožlutá olejovitá kapalina – Garnerův aldehyd (5) byly spojeny, promyty 200 ml 

4 5 
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nasyceného roztoku NaCl, vysušeny pomocí Na2SO4 a odpařeny na vakuové odparce. Byl 

získán slabě hnědožlutý olejovitý produkt, který byl přečištěn chromatograficky na silikagelu. 

Jako mobilní fáze byl použit hexan:ethyl-acetát v poměru 4:1.  

Bylo získáno 7,76 g Garnerova aldehydu (5) (výtěžnost 72%) jako nahnědlé olejovité 

kapaliny. Pro ověření totožnosti bylo změřeno 
1
H NMR spektrum: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3 – 2 rotamery): δ 9.60 (d, J = 2.0 Hz, 0.4H), 9.54 (d, J = 2.6 

Hz, 0.6H), 4.33 (dd, J = 5.7, 3.2 Hz, 0.4H), 4.27 – 4.15 (m, 0.6H), 4.15 – 4.01 (m, 2H), 1.64 

(s, 2H), 1.59 (s, 1H), 1.55 (s, 2H), 1.53 – 1.48 (m, 4H), 1.42 (s, 6H).  

Toto spektrum je v souladu se spektrem popsaným P. Garnerem [21]. Výtěžnost 

popsaná ostatními výzkumníky se pohybuje kolem 60 – 80 % [21, 25, 40]. 

 

 

3.3 Syntéza 5C sfingosinu přes alkynový meziprodukt 

 

Tato syntéza vychází z Garnerova aldehydu, na nějž se naváže acetylid lithný chráněný 

trimethylsilylovou skupinou (TMS). TMS skupina je poté odstraněna, alkyn redukován na 

alken a následně se provede odchránění zbývajících funkčních skupin. Schéma 11 zobrazuje 

jednotlivé meziprodukty syntézy, a reakční kroky jsou popsány níže. 

 

Schéma 11: Jednotlivé meziprodukty v syntéze 5C sfingosinu 

 

5 7 

8 9 

6 
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Schéma 12: Navázání acetylidu 

 

3.3.1 Navázání acetylidu na Garnerův aldehyd (příprava terc-butylesteru 

kyseliny (4S,1’R)-4-(1-hydroxy-3-trimethylsilanylprop-2-ynyl)-2,2-

dimethyloxazolidin-3-karboxylové) 

 

V tomto reakčním kroku dochází k navázání ethynu na Garnerův aldehyd (Schéma 12). 

Jako výchozí látka byl použit acetylid lithný, chráněný TMS skupinou za přítomnosti 

hexamethylfosforamidu (HMPA).  

Bylo smíseno 5 ml (n = 28,7 mmol) HMPA s 50 ml roztoku chráněného acetylidu 

lithného v tetrahydrofuranu THF o koncentraci 0,5 mol/l (n = 25 mmol). Tato směs byla 

ochlazena na -78 °C. 

Po dosažení této teploty bylo po částech v průběhu 10 min přidáno 2,79 g 

(n = 12,21 mmol) Garnerova aldehydu 5 rozpuštěného v 50 ml suchého toluenu. Teplota 

v reakci byla kontrolována, a nepřesáhla -60 °C. Reakční směs se udržovala při teplotě nižší 

než -75 °C po 30 min, a poté se nechala postupně temperovat. Reakce byla ukončena při 

dosažení teploty 0 °C přidáním 5 ml roztoku NaH2PO4 (c = 1 mol/l). 

Směs byla zředěna ethyl-acetátem na 200 ml a protřepána se 100 ml nasyceného 

roztoku NaCl. Vodná fáze byla oddělena a protřepána s 3× 50 ml ethyl-acetátu. Organické 

fáze byly spojeny, vysušeny pomocí Na2SO4 a odpařeny na vakuové rotační odparce do 

sucha. Bylo získáno 0,919 g produktu, pro nějž byla změřena spektra NMR:  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 4.71 – 4.61 (m, 1H), 4.50 – 4.40 (m, 1H), 4.20-3.95 (m, 

2H), 3.89-3.79 (m, 1H), 1.58 (s, 3H), 1.52 (s, 3H), 1.50 (s, 9H), 0.15 (s, 9H) 

13
C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 150.48, 100.13, 95.05, 81.45, 80.03, 65.19, 64.51, 62.87, 

28.38, 25.79, 25.61, -0.21 

V tomto kroku syntézy bylo dosaženo 23 % výtěžku. 

 

5 6 
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3.3.2 Odstranění chránící TMS skupiny (příprava terc-butylesteru kyseliny 

(4S,1’R)-4-(1-hydroxyprop-2-ynyl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-karboxylové) 

 

Schéma 13: Odstranění chránící TMS skupiny 

 

 

Produkt předchozí reakce 6 (0,919 g, n = 2,806 mmol) byl rozpuštěn ve 3 ml THF. 

K němu bylo přidáno 3,4 ml roztoku TBAF v THF (c = 1 mol/l) a směs se nechala reagovat 

při laboratorní teplotě (Schéma 13). Průběh reakce byl kontrolován pomocí TLC s mobilní 

fází hexan:ethyl-acetát v poměru 7:1. Mezi TLC odebíranými v čase reakce 90 min, 105 min 

a 120 min nebyly zaznamenány žádné rozdíly, a proto byla reakce ukončena přidáním 7 ml 

nasyceného roztoku NH4Cl. 

Směs byla vytřepána 4× 10 ml ethyl-acetátu, organické fáze byly spojeny, vysušeny 

pomocí Na2SO4 a zbytek byl rozdělen sloupcovou chromatografií. Jako pevná fáze sloužil 

silikagel a jako mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 7:1. Se stejnou mobilní fází byl 

sledován průběh separace na TLC. Ze sloupce bylo získáno 435 mg produktu 7, pro nějž byla 

následně změřena spektra NMR: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 5.13-4.98 (bs, 1H), 4.52 (bs, 1H), 4.21 – 4.02 (m, 2H), 

3.95-3.84 (m, 1H),  1.60 (s, 3H), 1.51 (s, 3H), 1.50 (s, 9H). 

13
C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 154.28, 95.03, 81.86, 73.98, 65.00, 64.23, 62.50, 28.34, 

25.76, 25.24 

 Výtěžnost tohoto kroku syntézy byla 66% 
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Schéma 14: Redukce trojné vazby 

 

3.3.3 Redukce trojné vazby (příprava terc-butylesteru kyseliny 

(4S,1’R) -4-(1-hydroxyprop-2-enyl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-karboxylové) 

 

Pro redukci se použila reakce s kovovým lithiem v prostředí ethylaminu (Schéma 14). 

V dusíkové atmosféře bylo v reakční baňce smícháno 177 mg (n = 6,87 mmol) kovového 

lithia, nakrájeného na malé kousky, s 10 ml ethylaminu. Tato směs byla ochlazena na -78 °C 

a míchána 3 h. Za tuto dobu se lithium zcela rozpustilo, a vznikl tmavomodrý roztok.  

K tomuto roztoku bylo postupně v průběhu 10 min přidáno 435 mg (n = 1,70 mmol) 

7 rozpuštěného v 10 ml suchého THF, přičemž teplota nepřekročila -60 °C. Reakční směs 

byla ponechána míchat 1 h.  

Průběh reakce však nemohl být kontrolován pomocí TLC, protože při pokusu o 

odebrání vzorku na TLC došlo k vykrystalizování látek ze směsi a nebylo možné směs nanést 

na silikagelovou desku tak, aby odpovídala směsi v baňce. Proto byla směs ponechána 

temperovat na laboratorní teplotu, a byla dále míchána 18 h.  

Po této době byla reakce ukončena přidáním 0,51 g NH4Cl (n = 9,5 mmol), ethylamin 

byl odstraněn proudem N2 a ze směsi byl na vakuové odparce odstraněn THF. Ke zbytku 

v reakční baňce bylo přidáno 50 ml destilované vody a 50 ml diethyletheru. Směs byla 

protřepána a oddělena, a vodná fáze byla ještě protřepána s 3× 50 ml diethyletheru.  

Spojené éterové fáze byly zahuštěny na vakuové odparce, a zbylo 0,441 g sloučeniny 8, 

která byla bez dalšího čištění použita pro následující reakci. 

 

Schéma 15: Odstranění chránících skupin 

 

7 8 

8 9 
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3.3.4 Odstranění chránících skupin (příprava (2S,3R)-2-aminopent-4-en-1,3-

diolu) 

 

Obě chránící skupiny, tj. t-butyl karbonát a acetonid se dají výhodně odstranit jednou 

reakcí (Schéma 15). K produktu předchozí reakce 8 (0,441 g, n = 1,71 mmol) bylo v dusíkové 

atmosféře přidáno po 25 ml dioxanu a kyseliny chlorovodíkové (c = 1 mol/l) a tato směs byla 

zahřívána k varu pod zpětným chladičem po 1 h.  

Po této době byla v intervalech 30 min prováděna TLC s mobilní fází 

chloroform:methanol v poměru 4:1 s katalytickým množstvím pyridinu. Pyridin je ve směsi 

důležitý proto, že v reakci nevzniká přímo 9, ale jeho hydrochlorid, který by na TLC zůstal na 

začátku. Pyrimidin přítomný v mobilní fázi jej vytěsní z vazby a umožní jeho detekci. Reakce 

byla ukončena v čase 3 h 30 min. 

Reakční směs byla ponechána zchladnout na laboratorní teplotu a vytřepána 3× 50 ml 

diethyletheru. Potom byla provedena alkalizace pomocí roztoku NaOH na pH 9, a směs byla 

vytřepána 3x50 ml ethyl-acetátu. Kontrola TLC ukázala, že produkt nepřešel do organické 

fáze. Vodná fáze byla zahuštěna na vakuové odparce, zbytek byl extrahován methanolem, 

a extrakt znovu zahuštěn. Suchý extrakt byl poté rozpuštěn v THF, přefiltrován, a filtrát byl 

adsorbován na silikagel. 

Následně byla směs adsorbovaná na silikagelu dělena na fritě a silikagelu. Ze směsi 

byly vymyty nečistoty směsí chloroform:methanol v poměru 4:1, a poté byl čistý produkt 

vymyt z frity methanolem. 

Produkt byl zahuštěn na vakuové rotační odparce a byla změřena jeho NMR spektra: 

1
H NMR (500 MHz, MeOD): δ 5.89 (ddd, J = 17.3, 10.5, 5.9 Hz, 1H), 5.42 (dt, J = 17, 

1.5 Hz, 1H), 5.30 (dt, J = 10.4, 1.5 Hz, 1H), 4.31 (ddt, J = 6.1, 4.6, 1.5 Hz, 1H), 3.77 (dd, J = 

11.5, 4.2 Hz, 1H), 3.65 (dd, J = 11.5, 8.1 Hz, 1H), 3.22-3.12 (m, 1H).
  

13
C NMR (125 MHz, MeOD): δ 137.36, 118.27, 71.614, 59.908, 58.076 

NMR spektra odpovídají spektrům změřeným Caiem [41], látka byla identifikována 

jako zamýšlený produkt 9. Bylo získáno 145 mg produktu (n = 1,24 mmol), což odpovídá 

výtěžnosti 73 % souhrnně za dva kroky – tzn. od sloučeniny 7 po sloučeninu 9.  
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3.4 Syntéza 5C sfingosinu reakcí s vinylmagnesium 

bromidem 

 

Tato syntéza je přímější a jednodušší. Zahrnuje pouze dva kroky – navázání vinylu na 

Garnerův aldehyd, a odstranění chránících skupin. Schéma 16 ukazuje meziprodukty této 

syntézy. 

Schéma 16: Syntéza pomocí vinylmagnesiumbromidu 

 

 

Schéma 17: Navázání vinylu na Garnerův aldehyd 

 

 

3.4.1 Navázání vinylu na Garnerův aldehyd (příprava terc-butylesteru kyseliny 

(4S,1’R) -4-(1-hydroxyprop-2-enyl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-karboxylové) 

 

Při vinylaci, stejně jako při navázání acetylidu popsaném výše (3.3.1), se využívá 

HMPA, protože oproti jiným činidlům podporuje vznik potřebné 2S,3R-konformace (Schéma 

17). 

1,36 g Garnerova aldehydu 5 (n = 5,931 mmol) bylo rozpuštěno v 10 ml suchého THF, 

bylo přidáno 3,3 ml HMPA (n = 18,967 mmol) a tato směs byla ochlazena na -78 °C. Poté 

bylo přidáno 18,3 ml roztoku vinylmagnesiumbromidu v THF o koncentraci c = 1 mol/l 

postupně v průběhu 15 min, aby teplota nestoupla nad -60 °C. 

Po 2 h byla provedena TLC s mobilní fází hexan:ethyl-acetát v poměru 3:1 a 6:1. Tato 

TLC potvrdila, že reakce proběhla. Směs byla zahuštěna na vakuové odparce. 

5 8 9 

5 8 
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Čistý produt byl získán kolonovou chromatografií za použití silikagelu jako stacionární 

fáze Jako mobilní fáze byla zvolena směs hexan:ethyl-acetát v poměru 6:1. Bylo získáno 

0,561 g čistého produktu 8 (výtěžnost 37 %), pro který byla změřena NMR spektra: 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 5.86 (ddd, J = 15.9, 10.3, 4.8 Hz, 1H), 5.35 (dd, J = 

17.2, 11.1 Hz, 1H), 5.21 (d, J = 11,1 Hz, 1H), 4.30 – 4.24 (m, 1H), 4.20 - 4.05 (m, 1H), 4.02 

(d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.96 – 3.79 (m, 1H), 1.55 (s, 3H), 1.50 (d, J = 1.5 Hz, 3H), 1.48 (s, 9H). 

13
C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 154.29, 136.67, 117.98, 116.22, 94.50, 81.17, 74.27, 

64.72, 62.01, 28.33, 26.24, 24.46 

 

 

3.4.2 Odstranění chránících skupin (příprava (2S,3R)-2-aminopent-4-en-1,3-

diolu) 

 

Tato reakce je shodná s odstraněním chránících skupin při předchozí syntéze, a platí pro 

ni tedy také  

Schéma 15 uvedené v podkapitole 3.3.4 

K 0,561 g (n = 2,187 mmol) látky 8, získané v předchozím kroku, bylo přidáno po 25 

ml dioxanu a kyseliny chlorovodíkové (c = 1 mol/l) a tato směs byla zahřívána k varu pod 

zpětným chladičem. 

Po 2 h byla prováděna kontrola TLC s mobilní fází chloroform:methanol v poměru 4:1 

s katalytickým množstvím pyridinu každých 30 minut. V čase 3 h byla reakce ukončena 

a ponechána zchladnout na laboratorní teplotu. 

Reakční směs byla vytřepána 3× 50 ml diethyletheru, zalkalizována roztokem 

hydroxidu sodného na pH 9 a poté vytřepána ještě 3× 50 ml ethyl-acetátu. TLC 

(chloroform:methanol 4:1) potvrdilo, že látka zůstala ve vodné fázi, stejně jako při minulé 

syntéze (viz výše). Vodná fáze byla zahuštěna na vakuové odparce. 

Pro vyčištění byla použita rekrystalizace z methanolu. Zahuštěný zbytek byl rozpuštěn 

v malém množství horkého methanolu, přefiltrován a ochlazen. Pro podporu rekrystalizace 

bylo přidáno 2 ml chloroformu. Z roztoku vypadly bílé krystaly, které byly odfiltrovány 

a vysušeny pomocí vakuové odparky. Krystaly byly podrobeny NMR spektrometrii, a tato 

spektra odpovídala spektrům popsaným v podkapitole 4.2.4. Teplota tání byla 43,8 – 45 °C, 

což také odpovídá uvedené podkapitole. Bylo získáno 65 mg látky, výtěžnost byla 26 %. 
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3.5 Syntéza analogů ceramidů z 5C sfingosinu 

 

Tyto syntézy byly prováděny s různými kyselinami (máselnou, hexanovou 

a lignocerovou), a tyto kyseliny reagovaly s 9 za různých podmínek. Byly použity tři různé 

reakce a různé reakční podmínky, které budou rozepsány níže. 

 

Schéma 18: Syntéza krátkého analogu ceramidu s pomocí karbodiimidu 

 

3.5.1 Syntéza C4-ceramidu z volné kyseliny s použitím karbodiimidu a N-

hydroxysukcinimidu 

 

Suchý THF (5 ml) bylo ochlazeno na 0 °C. Bylo přidáno 42 mg kyseliny máselné 

(n = 0,48 mmol) a 115 mg N-hydroxyskunicimidu (n = 0,48 mmol) a směs byla míchána, 

dokud teplota znovu neklesla na 0 °C. Poté bylo přidáno 89 ml N-(3-dimethylaminopropyl)-

N′-ethylkarbodiimidu (WSC, n = 0,48 mmol) a 6 mg dimethylaminopyridinu (n = 0,05 

mmol). Po 1 h bylo přidáno 50 mg 9 (n = 0,431 mmol) a reakce se nechala probíhat (viz 

Schéma 18).  

Průběh reakce byl sledován pomocí TLC s mobilní fází chloroform:methanol v různých 

poměrech (1:4, 4:1, 10:1, 20:1, 50:1), ale na TLC byla velká skvrna, která ve všech fázích 

znemožňovala odhad průběhu reakce. Po 4 h byla reakce ukončena, produkt odpařen na 

vakuové odparce a čištěn chromatograficky na silikagelu. Jako mobilní fáze byl použit 

chloroform:methanol v poměru 50:1. Ze sloupce bylo získáno 60 mg látky, NMR však 

prokázalo, že se nejedná o zamýšlený produkt. Identita látky dále zjišťována nebyla. 

 

 

9 10 
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3.5.2 Syntéza s použitím sukcinimidylesteru příslušné kyseliny 

 

Schéma 19: Syntéza analogu ceramidu vycházející ze sukcinimidylesteru příslušné kyseliny 

 

 

V této syntéze byl použit přímo sukcinimidylester kyseliny, bez jeho přípravy v reakční 

směsi (Schéma 19). Tato reakce byla provedena se sukcinimidylesterem kyseliny máselné, 

hexanové a lignocerové. Bylo zkoušeno více reakčních postupů, kdy se měnila délka syntézy, 

rozpouštědla a pH. 

 

3.5.2.1 C6-ceramid (11) 

5 ml THF bylo ochlazeno na 0 °C, bylo v něm rozpuštěno 50 mg 9 (n = 0,43 mmol) 

a 101 mg sukcinimidylesteru kyseliny hexanové (n = 0,47 mmol) a při této nízké teplotě se 

směs nechala míchat 30 min. Poté se vytemperovala na laboratorní teplotu a reakce se nechala 

probíhat. 

Po třech dnech TLC stále neukazovala, že by reakce proběhla (byla použita mobilní fáze 

chloroform:methanol v různých poměrech - 4:1, 20:1, 50:1). Reakční směs byla proto na 30 

min zahřáta k varu. TLC stále nebyla průkazná – objevovala se nová skvrna, která se však 

v žádné fázy zcela neoddělila od skvrny výchozí látky. Reakční směs byla ochlazena a 

odpařena a produkt byl čištěn chromatograficky. Ze sloupce se však nepodařilo získat žádný 

produkt, ani když se od původního chloroformu přešlo postupně až na methanol jako mobilní 

fázi. 

 

9 a b 

R = C3H7 

 a = sukcinimidylester k. máselné 

 b = 10 

R = C5H11 

 a = sukcinimidylester k. hexanové 

 b = 11 

R = C23H47 

 a = sukcinimidylester k. lignocerové 

 b = 12 
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Při druhém pokusu byla reakce prováděna v 5 ml methanolu za laboratorní teploty. 

V methanolu bylo rozpuštěno 50 mg látky 9 (n = 0,43 mmol) a 103 mg sukcinimidylesteru 

kyseliny hexanové (n = 0,48 mmol). Reakce se nechala probíhat 20 h za laboratorní teploty. 

Poté byla provedena kontrola TLC s mobilní fází chloroform:methanol v poměru 50:1, 

podle které reakce neproběhla. Ke směsi byl přidán 1 ml roztoku NaOH (c = 1 mol/l). 

Další kontrola TLC v téže fázi po 20 min ukázala, že reakce proběhla. Reakční směs 

byla šetrně odpařena pouze za sníženého tlaku, bez zahřívání. Získaný odparek byl dělen 

chromatograficky s mobilní fází hexan:methanol v poměru 50:1. Byl získán produkt, ve 

kterém však NMR analýza odhalila nepolární nečistoty, pravděpodobně pocházející 

z rozpouštědla. Produkt byl proto ještě přečištěn vytřepáním mezi hexan a vodu. Vodná fáze 

byla poté vysušena a byla provedena další NMR analýza, která potvrdila, že se jedná o 

zamýšlený produkt: 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.37 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 5.93 (ddd, J = 17.3, 10.6, 5.3 

Hz, 1H), 5.39 (dt, J = 17.2, 1.5 Hz, 1H), 5.27 (dt, J = 10.6, 1.5 Hz, 1H), 4.37 (td, J = 5.2, 1.4 

Hz, 1H), 3.96-3.92 (m, 2H), 3.74-3.68 (m, 1H), 2.23 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 1.68-1.58 (m, 2H), 

1.37-1.22 (m, 4H), 0.89 (t, J = 6.9 Hz, 3H) 

13
C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 174.10, 137.287, 116.610, 74.549, 62.214, 53.996, 

36.736, 31.382, 25.390, 22.363, 13.919 

Bylo získáno 9 mg produktu, což odpovídá výtěžku 10%. 

  

3.5.2.2 C4-ceramid (10) 

Tato reakce byla prováděna v 5 ml destilované vody. V ní bylo rozpuštěno 42 mg 9 (n = 

0,36 mmol) a 74 mg sukcinimidylesteru kyseliny máselné (n = 0,40 mmol). Reakce se 

nechala probíhat dva dny za laboratorní teploty.  

Bylo provedeno TLC s mobilní fází butanol:ledová kyselina octová:voda v poměru 

4:1:1, na kterém se objevila nová skvrna. Reakce byla proto ukončena, odpařena a dělena 

chromatograficky (ve fázi chloroform:methanol 50:1). Byla izolována látka, kterou však 

NMR vyloučilo jako možný produkt. 

 

Reakce byla provedena znovu v 5 ml destilované vody s 40 mg 9 (n = 0,34 mmol) a 70 

mg sukcinimidylesteru (n = 0,37 mmol). Směs se nechala reagovat čtyři dny, ale ani po této 

době reakce neproběhla.  

Do směsi bylo přidáno 0,5 ml roztoku NaOH (c = 1 mol/l) a reakce se nechala probíhat 

další hodinu. Při kontrole TLC v mobilní fázi chloroform:methanol 50:1 byla objevena nová 
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skvrna. Po izolaci pomocí chromatografie se stejnou mobilní fází však bylo zjištěno, že se 

opět nejedná o zamýšlený produkt. 

 

3.5.2.3 C24-ceramid (12) 

Sukcinimidylester kyseliny lignocerové a 5C sfingosin 9 mají natolik odlišnou polaritu, 

že je není možné rozpustit v téže fázi. Tomu bylo třeba přizpůsobit reakční prostředí. 

Sukcinimidylester (219 mg, n = 0,47 mmol) byl rozpuštěn v 10 ml THF, a 9 (50 mg, 

n = 0,43 mmol) byl rozpuštěn v 5 ml destilované vody. K roztoku 9 bylo přidáno 1,5 ml 

roztoku NaOH (c = 1 mol/l) a postupně k němu byl přidáván roztok sukcinimidylesteru. 

Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (mobilní fáze chloroform:methanol v poměru 50:1). 

Po 3 h z reakce zmizely výchozí látky a objevila se nová skvrna. Reakční směs byla 

odpařena a dělena chromatograficky ve stejné mobilní fázi, ze sloupce se však nepodařilo nic 

získat, ani po promytí methanolem. 

 

Při druhém pokusu bylo 40 mg 9 (n = 0,34 mmol) rozpuštěno v 5 ml 

dimethylformamidu (DMF), a 172 mg sukcinimidylesteru (n = 0,37 mmol) bylo 

rozsuspendováno v 10 ml DMF. K roztoku 9 byla postupně přidána suspenze 

sukcinimidylesteru, a reakce se nechala probíhat čtyři dny. 

Kontrola TLC ve fázi chloroform:mehanol (50:1) neukázala, že by reakce proběhla. Do 

reakční směsi bylo přidáno 5 mg dimethylaminopyridinu (n = 0,04 mmol) a reakce se nechala 

probíhat další den. 

Další kontrola TLC byla neprůkazná, jelikož skvrna dimethylaminopyridinu překrývala 

značnou část chromatogramu. Reakční směs byla odpařena a chromatograficky dělena, 

produkt však izolován nebyl. 

 

Při třetím pokusu byl opět sukcinimidylester rozpuštěn v THF (10 ml) a 9 v destilované 

vodě (5 ml), jako v prvním případě. Bylo použito 60 mg 9 (n = 0,52 mmol) a 261 mg 

sukcinimidylesteru (n = 0,56). K roztoku 9 byly přidány 2 ml roztoku NaHCO3 (c = 1 mol/l) 

a poté byl přidán roztok sukcinimidylesteru v průběhu 30 min. Reakce se nechala probíhat 5 h 

a byla kontrolována pomocí TLC (stále stejná fáze - chloroform:methanol v poměru 50:1).  

Na TLC zmizely skvrny výchozích látek, reakce byla ukončena a dělena 

chromatograficky. Izolovaná látka však opět nebyl požadovaný produkt. 
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3.5.3 Syntéza C24-ceramidu (12) s použitím 2-ethoxy-1-ethoxykarbonyl-1,2-

dihydrochinolinu 

 

Schéma 20: Syntéza s použitím 2-ethoxy-1-ethoxykarbonyl-1,2-dihydrochinolinu 

 

 

Tato syntéza vychází z volné mastné kyseliny, podobně jako první popsaná syntéza. 

Popisuje ji Schéma 20. 32 mg 5C sfingosinu 9 (n = 0,28 mmol) bylo rozpuštěno v 5 ml 

bezvodého ethanolu spolu se 102 mg kyseliny lignocerové (n = 0,28 mmol) a 82 mg 2-

ethoxy-1-ethoxykarbonyl-1,2-dihydrochinolinu (n = 0,33 mmol). Reakční směs byla 

zahřívána na 50 °C a nechána za této teploty míchat přes noc.  

Kontrola TLC (mobilní fáze chloroform:methanol v poměru 50:1) ukázala, že sfingosin 

již ve směsi není, a po odpaření rozpouštědla byla pomocí chromatografie v téže fázi ze směsi 

získána nová látka. NMR ji však opět vyloučilo jako možný produkt. 

 

 

9 12 
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4 Výsledky a diskuze 
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4.1 Syntéza Garnerova aldehydu 

 

Všechny kroky této syntézy probíhaly bez obtíží a s dobrými výtěžky kolem 70-80%. 

Identita produktu byla také potvrzena pomocí NMR a porovnáním s literaturou. Jde o dobře 

prozkoumanou syntézu, která byla popsána vícekrát, přestože první kroky se liší od původní 

syntézy navržené P. Garnerem[21]. Postup, který jsme použili, vychází z práce J. 

Novotného[25]. 

Garnerova syntéza vychází také z L-serinu, ale jako první krok bylo použito chránění 

aminu pomocí Boc, a tvorba methylesteru je až druhým krokem a používá se při něm 

diazomethan. Práce s diazomethanem je však náročná, proto jsme zvolili opačný postup, 

podle syntézy popsané Novotným. V prvním kroku byl syntetizován methylester serinu 

(respektive jeho hydrochlorid 2) reakcí s SOCl2 a až v druhém kroku byla aminoskupina 

chráněna Boc (3). To nám umožnilo vyhnout se reakci s daizomethanem. Garner po těchto 

dvou krocích uvádí výtěžnost 90%, my jsme dosáhli 80%. Novotný po druhém kroku neuvádí 

výtěžnost. 

Dalším krokem syntézy je cyklizace na oxazolidin 4, která byla prováděna podobně - 

reakcí 3 s dimethoxypropanem a toluensulfonovou kyselinou. Garner i Novotný však 

v syntéze oddestilovávají část rozpouštědla, což my jsme nedělali. Pracovali jsme s menším 

množstvím výchozích látek a použili jsme 2,85 násobné množství dimethoxypropanu oproti 3 

(Garner i Novotný uvádí pouze 2,0 násobné množství), a dosáhli jsme stejně dobrého výtěžku 

(83%, Garner uvádí 80% a Novotný 89%) [21, 25]. 

Finálním krokem je redukce methylesteru 4 na aldehyd 5. Tady jsme použili stejný 

postup jako v referenčních článcích, tedy reakci s DIBAL v toluenu za intenzivního chlazení, 

a dosažená výtěžnost byla také podobná (72% naše syntéza, Garner i Novotný 76%)[21, 25]. 

 

 

4.2 Syntéza 5C sfingosinu přes alkynový meziprodukt 

 

Tato syntéza neprobíhala dobře. První problém se objevil již v první reakci, kdy 

Ganerův aldehyd 5 reagoval s acetylidem lithným chráněným TMS za přítomnosti HMPA 

a vznikal 6. HMPA slouží k polarizaci vazby C=O a má tu výhodu oproti jiným podobně 

účinkujícím činidlům, že zvyšuje selektivitu pro 3R- izomer [42].  
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 Výtěžek první reakce byl pouhých pouhých 23 %. Stejnou reakci provedl Hillaert, s tím 

rozdílem, že použil ZnBr2 namísto HMPA pro podporu syntézy opačného izomeru[43]. 

Podobné reakce použili také například Bandyopadhyay (Garnerův aldehyd reaguje 

s  trimethylsilylacetylenem a n-butyllithiem za přítomnosti HMPA[44]), Kim (Garnerův 

aldehyd reaguje s triiospropylsilylacetylenem a n-butyllithiem za přítomnosti HMPA[45]), 

Arndt (substituovaný pyrolidin-2-karbaldehyd reaguje s acetylidem-dichloridem ceritým 

chráněným TMS skupinou  [46]) nebo Andrés (3-(dibenzylamino)-2-methylbutanal reaguje 

s acetylidem lithným chráněným TMS[47]). Bandhyopadhyay a Kim uvádějí vysoké výtěžky 

(90% a 93%), Andrés a Arndt střední (64% a 51%), a Hillaert spíše nižší (41%). 

Předpokládáme, že do naší reakce se dostalo malé množství vody, které omezilo její 

výtěžnost.  

 

Druhým krokem bylo odstranění TMS reakcí 6 s TBAF. Tento reakční krok probíhal 

dobře a s uspokojivým výtěžkem 66%. Hillaert a Andrés  použili pro deprotekci tutéž reakci 

s výtěžky 93% a 64%, Arndt odstraňoval TMS reakcí s K2CO3 v methanolu s výtěžkem 97%, 

a Bandyopadhyay zvolil reakci s NH4F a n-Bu4N
+
HSO4

-
 a dosáhl výtěžku 81% [43 - 46].  

 

Při třetí reakci, redukci trojné vazby na dvojnou reakcí s kovovým lithiem v ethylaminu, 

kdy reakce nemohla být kontrolována TLC. Jakmile byl odebrán vzorek a změnila se tak 

teplota, směs v kapiláře vykrystalizovala. To učinilo jakýkoliv pokus o TLC analýzu 

nemožným. Novotný i Garner použili stejnou reakci k redukci trojné vazby a s TLC analýzou 

problémy neměl, na Garnerově aldehydu měli ovšem navázán delší alkyn (Novotný non-1-yn 

a pentadec-1-yn, Garner pentadec-1-yn). Výtěžek po tomto kroku neuvedli [21, 25]. Kim 

použil pro redukci trojné vazby na dvojnou reakci s LiAlH4 a dosáhl výtěžku 95%, 

Bandyopadhyay použil reakci  Lindlarovým katalyzátorem a H2 a dosáhl výtěžku 81%. Náš 

výtěžek nebyl zjišťován, protože pro další reakci jsme použili nepřečištěný produkt. 

 

Poslední reakcí je odstranění chránících kyselin varem v dioxanu a kyselině 

chlorovodíkové. Tento způsob odstranění chránících skupin je používán nejčastěji, použili ho 

například Garner a Novotný, kteří však syntetizovali delší sfingosinový řetězec [21, 25]. 

Použil ji také Zhang při syntéze isomeru našeho zamýšleného produktu 9 ((2R,3R)-2-

aminopent-4-en-1,3-diol) z 1´-terc-butyletheru sloučeniny 8 [48]. Jinou možností odstranění 

chránících skupin je reakce s trifluorooctvou kyselinou, dichlormethanem a vodou, kterou použil 

například Kim [45]. 
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Při izolaci produktu 9 se však vyskytly problémy. Tento produkt je již natolik polární, 

že jej není možné izolovat stejným způsobem, jaký popisují Garner a Novotný při přípravě 

delších, méně polárních analogů sfingosinu [21, 25], a bylo třeba zvolit jiný postup. Po 

vytřepání ethyl-acetátem zůstal produkt ve vodné fázi. Proto musel být složitě a zdlouhavě 

izolován z ní. I přes tyto obtíže však bylo dosaženo výtěžku 73% za dva kroky syntézy, tzn. 

od sloučeniny 7 po sloučeninu 9. Za tyto dva analogické kroky uvádí Novotný výtěžnost 43% 

a Garner 65 %. 

Problémy s izolací 9 neuvádí ani Cai, který jej také syntetizoval, ale jiným postupem 

a z jiných výchozích látek [41]. 

 

Z celkového pohledu by tato syntéza mohla stát být vhodná k použití, pokud by se 

podařilo optimalizovat podmínky syntézy a zajistit dostatečnou výtěžnost i v prvním kroku 

reakce. Vzhledem k ceně výchozích sloučenin však ani při zvýšení výtěžku syntézy nebude 

zřejmě tento postup příliš vhodný. 

 

 

4.3  Syntéza 5C sfingosinu reakcí s vinylmagnesium 

bromidem 

 

Přestože tato syntéza je kratší a přímější než syntéza předchozí, nepřinesla lepší 

výsledky.  

Výtěžnost prvního kroku syntézy (reakce 5 s vinylmagnesium bromidem v přítomnosti 

HMPA) byla pouhých 37 %. Tato reakce byla několikrát popsána s různými výtěžky, od 

středních, který uvádí např. Xia (49%) [49] nebo Lankalapalli (62%) [14] po vysoké, jaký 

uvádí např. Chiou (87%) [50]. Dále je v literatuře tato reakce uváděna často s jinými 

cykloaldehydy, většinou s vysokými výtěžky. Williams popisuje reakci Garnerova aldehydu 

s fenylmagnesium bromidem (výtěžek 92%) a s isopropylmagnesium chloridem (výtěžek 

85%), obě bez přidání látky podporující vznik určitého stereoizomeru [40]. Yamamoto 

popisuje reakci chráněného N-methyl-N-methoxyamidu (Weinrebův amin) serinu 

s vinylmagnesium bromidem s výtěžkem 92%, produktem je v tomto případě analog 

ketosfingosinu [27]. 

Bylo by vhodné tuto reakci zopakovat, pokusit se optimalizovat podmínky reakce 

a určit, do jaké míry je za nízkou výtěžnost odpovědná lidská chyba. 
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U druhé reakce, odstranění chránících skupin, se vyskytl stejný problém jako 

v předchozí syntéze – tj. látka při vytřepávání nepřešla z vodné fáze do organické. Tentokrát 

byla pro předčištění zvolena rekrystalizace z methanolu. Výtěžek byl ovšem pouhých 26 %. 

Z jednoho pokusu nelze dělat statistické závěry, ale výsledek je natolik rozdílný oproti čištění 

použitému v předchozím případě, že rekrystalizaci z methanolu pravděpodobně můžeme 

označit za méně vhodný postup. 

 

 

4.4 Syntézy analogů ceramidů z 5C sfingosinu 

 

Pro syntézy analogů ceramidů z analogů sfingosinů se používají různé reakce 

s reaktivními deriváty mastných kyselin. Bohužel jen málo těchto reakcí je popsáno pro tak 

krátký analog sfingosinu, jaký jsme syntetizovali my. Jediná reakce s 5C sfingosinem, kterou 

se nám podařilo nalézt, je reakce 5C sfingosinu 9 s chloridem kyseliny palmitové prováděná 

Yamamotem se 47% výtěžkem [27]. Reakce s chloridem kyseliny palmitové popisuje také 

Rai při reakci s dlouhým chráněným sfingosinem, výtěžek však neuvádí [31]. 

Druhou velmi častou metodou syntézy je použití sukcinimidylesteru kyseliny. Tuto 

metodu použili například Shoyama (reakce [1-
3
H]sfingosinu se sukcinimidylesterem kyseliny 

lignocerové [51]) a Novotný (při syntéze derivátů ceramidů s různými kyselinami s výtěžkem 

64-89% [25]). Novotný také při syntéze 7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-ylem značených 

analogů ceramidů popisuje možnost přípravy sukcinimidylesteru kyseliny přímo v reakční 

směsi reakcí kyseliny se sukcinimidylhdroxidem a WSC v přítomnosti 

dimethylaminopyridinu, po níž následuje reakce se sfingosinem na konečný ceramid. Při této 

syntéze dosahoval výtěžků 46-71% [52]. 

Zvolili jsme syntézu pomocí sukcinimidylesteru kyselin, přestože jsme neměli údaje, 

které by popisovali použití této syntézy pro krátké analogy sfingosinů. Důvodem byly dobré 

zkušenosti s těmito syntézami z minulé práce naší skupiny. Volba této syntézy se ukázala jako 

nevhodná, jak je vidět na výsledcích. Ze všech pokusů prováděných s různými kyselinami 

a za různých podmínek byl úspěšný jen jediný, tedy příprava C6-ceramidu, a to s výtěžkem 

pouhých 10%.  
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Další zvolenou metodou byla reakce s WSC a N-hydroxysukcinimidem v přítomnosti 

dimethylaminopyridinu. I s touto reakcí byly dobré zkušenosti z minulé práce. Ani tato 

syntéza však nevedla k úspěchu. 

Třetí zvolenou metodou byla reakce s 2-ethoxy-1-ethoxykarbonyl-1,2-

dihydrochinolinem. Tato metoda byla naší pracovní skupinou použita teprve nedávno, ale 

přesto vypadalo její použití nadějně. Bohužel ani tato reakce neproběhla úspěšně. 

Pro příští práci by bylo vhodné prozkoumat možnosti syntézy pomocí chloridů kyselin. 

Tato metoda však má také svá úskalí, protože acylchlorid může snadno acylovat i hydroxyly 

sfingosinu. 
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5 Závěr 

Byl proveden sled reakcí směřujících k zamýšleným analogům ceramidů odvozených od 

5C sfingosinu. Reakce vedoucí k syntéze Garnerova aldehydu probíhaly velmi dobře a reakce 

vedoucí k syntéze 5C sfingosinu relativně obstojně. Pokusy o syntézy analogů ceramidů však 

byly převážně neúspěšné.  

Pouze v jednom případě byl získán analog ceramidu, (2R,3S-3-hydroxy-1-hydroxypent-

3-en-2-yl)amid kyseliny hexanové, a to pouze v 10% výtěžku. Z ostatních reakcí se 

nepodařilo získat žádný produkt.  

S ohledem na uvedené skutečnosti se tento způsob syntézy analogů ceramidů 

odvozených od 5C sfingosinu jeví jako nevhodný, a bude třeba nalézt vhodnější alternativu. 
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6 Seznam zkratek 

Boc  - terc-butyloxy karbonyl 

DIBAL  - diisobutylaluminium hydrid 

DMF  - dimethylormamid 

HMPA  - hexamethylfosforamid 

NMR  - nukleární magnetická resonance 

Rf  - retenční faktor 

TBAF  - tetrabutylamoniumfluorid 

THF  - tetrahydrofuran 

TLC  - tenkovrstvá chromatografie 

TMS  - trimethylsilyl 

WSC  - N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylkarbodiimid 
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