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Ceramidy jsou sloučeniny patřící mezi lipidy, přesněji sfingolipidy. Tato skupina 
lipidů hraje velmi významnou roli při mnoha biologických pochodech. Ceramidy se účastní 
v roli druhého posla programové buněčné smrti a dalších metabolických pochodů v buňce, 
jsou součástí biochemických dějů při tvorbě sfingomyelinu a velmi zásadní roli hrají jako 
součást lipidové matrix rohové vrstvy kůže při bariérové funkci epidermis.  

Ukázalo se, že ceramidy ovlivňují nebo jsou ovlivňovány různými kožními 
onemocněními, při atopické dermatitidě pozorujeme výrazný úbytek ceramidů v kůži. Není 
však jisté, jestli se jedná o příčinu nebo následek onemocnění. Projevy onemocnění jako je 
psoriáza nebo atopická dermatitida zlepšují  topicky podávané ceramidy. Ty napomáhají 
k regeneraci lipidové vrstvy kožní bariéry a zabraňují tak dalšímu vysušování pokožky a 
zhoršení nemoci.  

Mechanismus jakým tyto topicky podávané ceramidy fungují, není však zcela 
objasněn. Právě proto je zapotřebí najít správnou metodiku, která by tento mechanismus 
objasnila a pomohla tak k lepšímu pochopení a léčbě kožních onemocnění.  

Jednou z možností je vizualizace mechanismu zavedením fluoroforu do molekuly 
ceramidu. Již se používají různé metody fluorescenčního značení ceramidů (NBD, Bodipy, 
Rhodamin), ale ty díky své objemnosti ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti a tedy i 
transport a metabolismus těchto lipidů. 

Jako výhodné fluorofory se ukázaly polyenové sloučeniny obsahující systém 
konjugovaných trans-dvojných vazeb v řetězci. Tento kopíruje strukturu i vlastnosti 
přirozených ceramidů a zobrazovací metody jsou poté více věrohodné. 

Cílem této práce bylo prozkoumat syntetické přístupy k takovému ceramidu 
s navázaným polyenovým fluoroforem, konkrétně s  řetězcem obsahujícím 5 trans-dvojných 
vazeb. K přípravě klíčového meziproduktu s terminálním halogenem ve sfingosinovém 
řetězci byly vyzkoušeny tři syntetické cesty. První dvě byly založené na vinylaci a 
alkynylaci Garnerova aldehydu, ztroskotaly však na nízké výtěžnosti vinylace spolu s 
nesnadnou izolací pětiuhlíkatého sfingosinu, ve druhém případě na redukci trojné vazby na 
trans-dvojnou vazbu. Třetí cesta úspěšně využila komerčně dostupný ceramid a Grubbsovu 
metatezi.  

U všech tří cest jsme zamýšleli polyenový fluorofor napojit Wittigovou reakcí 
pomocí (2E,4E,6E,8E)-deka-2,4,6,8-tetraenalu. Aldehyd byl připraven několika krokovou 
syntézou, která je popsána jako čtvrtá syntetická cesta této práce. 

Tyto syntetické postupy budou v budoucnu využity k přípravě cílové struktury – 
fluorescenčního polyenového ceramidu 


