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metabolitů

Diplomová práce je věnována určení struktury neznámých látek.
Na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
byla z rostlin Fumaria officinalis L. z čeledi Fumariaceae a Nerine bowdeni z čeledi
Amaryllidaceae izolována celá řada alkaloidů. Některé z nich byly předány do NMR
laboratoře s žádostí o určení jejich struktury. Cílem diplomové práce byla identifikace
tří neznámých vzorků pomocí NMR analýzy.
U neznámých sloučenin byla na základě provedených NMR experimentů (1H NMR,
13
C NMR, gHSQC, gHMBC, gCOSY, NOESY) určena jejich struktura a srovnána s údaji
uvedenými v literatuře.
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ABSTRACT
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Supervisor:
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Title of Thesis: Use of the NMR spectroscopy for structural analysis of the plant metabolites

This diploma thesis is based on the structure determination of unknown compounds.
These compounds, plant alkaloids, have been carried out of Fumaria officinalis L.
(Fumariaceae) and Nerine bowdenii (Amaryllidaceae) at the Department of Pharmaceutical
Botany and Ecology of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. After that, some of them
were passed to the NMR laboratory, requesting a structure determination. The goal
of this diploma thesis was the sample identification of three unknown substances by NMR
analysis.
The unknown compounds were identified on the basic of the NMR experiments
( H NMR, 13C NMR, gHSQC, gHMBC, gCOSY, NOESY). Then the structures were compared
with the data provided in the subject publications.
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1

Úvod a cíl

Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
se zabývá izolací látek z přírodních zdrojů. Před testováním biologické aktivity izolovaných
sekundárních metabolitů je však nutné zjistit strukturu těchto sloučenin. Splnění tohoto úkolu
lze provést pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR). Na NMR spektrometru se změří
jednak běžné 1D experimenty (1H resp. 13C), a též i pokročilé 2D experimenty jakými jsou gCOSY,
gHSQC, gHMBC, NOESY. Z výsledků všech těchto měření je poté sestavována struktura
neznámých látek.
Mým úkolem a zároveň cílem této diplomové práce bylo určení struktury
tří sekundárních metabolitů izolovaných z rostlin Fumaria officinalis L. z čeledi Fumariaceae
a Nerine bowdeni z čeledi Amaryllidaceae. Jednalo se o vzorky pod kódovým označením
22-29/4/1, DK-1, NB-8 a pod tímto označením jsou i v této práci popisovány.
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2

Teoretická část
2.1 Fumaria officinalis L.

Zemědým lékařský, čili Fumaria officinalis (LINN), patřící do čeledi Fumariaceae, je malá
jednoletá rostlina používaná jako léčivá rostlina již po staletí. Čeleď Fumariaceae čítá 18 rodů
s 450 druhy. Oblast rozšíření je mírný pás na severní polokouli. Čeleď je příbuzná s mákovitými
(Papaveraceae). Od nich se však odlišují absencí mléčnic. Alkaloidy jsou obsaženy pouze
v idioblastech (1). Čeleď Fumariaceae je bohatým zdrojem různých strukturních typů
izochinolinových alkaloidů. Zemědým lékařský je nejčastějším druhem rostoucím v Evropě a Asii.
Roste na vlhkých písčitých a hlinitých půdách polí, zahrad a rumišť kde preferuje polostín
či stanoviště s plným slunečním svitem (2).
Zemědým lékařský je lysá, modrozeleně ojíněná, 10 - 40 cm vysoká jednoletá bylina (3).
Lodyha je přímá nebo vystoupavá, dutá, rozvětvená a rýhovaná (3). Listy jsou střídavé, řapíkaté
s jemnou, dvakrát zpeřenou čepelí, s lístky řapíkatými, dlanitě členěnými až zpeřenými
v čárkovité, tupé nebo špičaté úkrojky (3). Květenství tvoří bohaté, koncové a přímé listnaté
hrozny (3). Květy jsou obojaké, souměrné přibližně 8 mm dlouhé, dvojčetné, s volnými obaly (3).
Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté a nepravidelně zubaté, později opadavé (3). Korunní lístky
jsou nachové barvy a na špičce tmavší, horní část je protažena dozadu ve vakovitou ostruhu
s medníkem (3). Tyčinky jsou dvě, dvoubratré a trojčlenné (3). Prašník tyčinek je složen
ze čtyř prašných váčků (3). Semeník je svrchní, tvořen dvěma plodolisty a je jednopouzdrý (3).
Plodem je kulovitá, zelená za sucha svrasklá nažka (3). Semeno je kulovité, červenohnědé (3).
Lékopisnou rostlinnou drogou je Fumariae herba (4). Sběr se provádí v době květu
od dubna do listopadu (2).
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Obsahové látky Fumaria officinalis L.
Rostlinná nať obsahuje flavonoidy, z kyselin např. kyselinu caffeoyljablečnou a především
benzylizochinolinové alkaloidy vázané na kyselinu fumarovou (scoulerin, protopin neboli
fumarin) a fumaricin (2). Monografie Fumariae herba Českého Lékopisu 2009 uvádí, že droga
musí obsahovat nejméně 0,40 % celkových alkaloidů, vyjádřeno jako protopin (C20H19NO5;
MR= 353,4), počítáno na vysušenou drogu (4).
Izochinolinové alkaloidy jsou jednou z největších skupin rostlinných alkaloidů (5).
Zemědým lékařský z nich obsahuje následující skupiny a sloučeniny (5).
a.

Protoberberinové alkaloidy

Jsou tvořené tetrahydroberberinovým základem, nebo se vyskytují jako kvarterní
amoniové soli (3). Základ tvoří benzylizochinolinový skelet, kde mezi dusíkem a uhlíkem
C8 je přítomen berberinový můstek (3). Do této skupiny patří například (±)-cheilathifolin,
koptisin, (±)-skulerin, (–)-skulerin, (±)-sinaktin, (–)-sinaktinu, (±)- stylopin, (–)-stylopin (3).
U dihydrokoptisinu byly zjištěny antioxidační, kardioprotektivní, neuroprotektivní
a antimykotické účinky. Tento derivát též inhibuje vznik osteoklastů, čímž snižuje
resorpci kostní matrix (6). (±)-skulerin má sedativní účinky, (±)-sinaktin má antivirotické
a antibakteriální účinky (3).
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b.
Benzofenanthridinové alkaloidy
U Fumaria officinalis byly identifikovány korydamin a sanguinarin. Sanguinarin
má antibakteriální účinky a také patří k potenciálním protinádorovým léčivům (7).
U korydaminu byly zjištěny antiulcerózní účinky v oblasti žaludku a duodena (3).

c.
Protopinové alkaloidy
Protoberberinové alkaloidy, které podlehnou oxidaci, vytvoří protopinové
alkaloidy (8). Ve strukturním základu je přítomný desetičetný cyklus obsahující
ketonickou skupinu. Zemědým lékařský obsahuje z této skupiny protopin, který inhibuje
činnost GABA-transaminázy (9), a kryptonin. Tyto látky mají kardiodepresivní účinky,
zvyšují průtok koronáriemi a jsou uterotonické (3).

d.
Aporfinové alkaloidy
Struktura vzniklá
párováním
aromatických
jader
benzylizochinolinu.
(+)-korytuberin má kardiodepresivní účinky a zvyšuje dechovou frekvenci.
(+)-bulbokapnin je známé katatonikum (10). Inhibuje acetylcholinesterázu a též
butyrylcholinesterázu (10).
10

e.
Spirobenzylizochinolinové alkaloidy
Jejich prekurzory jsou protoberberinové alkaloidy. Z těchto alkaloidů uvádím
například (-)-fumaricin, (±)-fumaritin, (+)-fumarilin, (+)-fumarilicin, (+)-parfumidin,
fumaritin-N-oxid.

f.
Ftalidizochinolinové alkaloidy
V této strukturní skupině lze nalézt čtyři cykly, z nichž jeden je vždy laktonový.
Ze zemědýmu lékařského byly získány alkaloidy (+)-hydrazin, který má uterotonické
účinky, (+)-adlumin, známý pro své kardiodepresivní a uterotonické účinky
a (+)-bikukulin, jehož účinky jsou antagonistické s GABA-A (3).
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g.
Indenobenzazepinové alkaloidy
Z těchto sloučenin jsou v zemědýmu obsaženy (+)-fumaritridin, (±)-bulgaramin,
(+)-fumarofin.

Využítí Fumaria officinalis L.
Rostliny z rodu Fumaria jsou používány v tradiční medicíně pro své anthelmintické,
antidyspeptické, cholagogické, diaphoretické, diuretické, laxativní, stomachické, sedativní a krev
čistící účinky (11). Nať zemědýmu lékařského se používá při potížích provázených křečemi horní
části trávicího ústrojí, žlučníku a žlučovodů. Využítí najde též pro zevní užití při léčbě chronických
kožních onemocněních (2). Esterové deriváty kyseliny fumarové jsou zavedené léčivé látky
pro léčbu lupénky (2).
Léčivá droga je, ač obsahuje alkaloidy, neškodná. Nemá žádná omezení při užívání (11).
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2.2 Nerine bowdenii
Nerine bowdenii z čeledi Amaryllidaceae, rodu Nerine, je vytrvalá rostlina, která
je původem z Jihoafrické republiky a Lesotha. Roste na travnatých savanách a vlhkých skalách
vyšších poloh. Pojmenována byla po mořské víle pocházející z řecké mytologie (12). Do Velké
Británie ji přivezl v roce 1903 Cornish Bowden, po kterém dostala své druhové jméno (13).
Od té doby je oblíbenou okrasnou rostlinou mnohých zahrad.
Vytrvalá bylina s podzemní cibulkou, jejíž přímý stvol roste do výšky 30 – 50 cm (13).
Její listy jsou řemenité a až 30 cm dlouhé (13). Květy má uspořádány do okolíku,
jsou nálevkovitého tvaru s šesti úzkými, růžovými okvětními lístky, které jsou 4 – 5 cm dlouhé
(13). Plodem je tobolka (13). Ve svém původním prostředí kvete od února do května, v našich
podmínkách kvete od září do začátku listopadu, v závislosti na teplotě (12). Přes zimu je potřeba
její cibule chránit před mrazem.

Obsahové látky Nerine bowdenii
Rostlinné extrakty se získávají z cibulí Nerine bowdenii.
Charakteristická je pro alkaloidy čeledi Amaryllidaceae tyraminová struktura v jejich
molekule. Rostlinné alkaloidy této čeledi, z nichž nejznámější je galanthamin, jsou zkoumány
pro své inhibiční účinky na AChE. Užití by mohly najít v léčbě Alzheimerovy choroby jako
inhibitory AChE, která degraduje acetylcholin na synapsích. Právě extrakty z Nerine bowdenii
vykazují vysokou inhibiční aktivitu pro acetylcholinesterázu (AChE) (14).
Pro Nerine bowdenii je charakteristický tetrahydroizochinolinový skelet molekuly. Z látek
objevených v extraktech této rostliny mohu jmenovat například ambellin, undulatin, bowdensin,
13

nerbowdin, lykorin, lykorenin, methylpseudolykorin, buphanidrin, buphanisin, powellin,
6-hydroxypowellin. K nejnověji získaným molekulám alkaloidům patří 11-O-acetylambellin,
filofilin a ungeremin. Zvláště undulatin a ungeremin vykazují zajímavé inhibiční aktivity AChE
(15).

Využití Nerine bowdenii
Jedná se o okrasnou rostlinu, jejíž extrakty vykazují vysokou inhibiční aktivitu pro AChE
(14). Možné budoucí využití k léčbě Alzheimerovy choroby.
14

3

Experimentální část
3.1 NMR experimenty

Jednodimenzionální 1H NMR spektrum je základní experiment pro určování struktury
látek. K základním charakteristikám 1H NMR spektra se řadí počet signálů, chemický posun,
štěpení signálů a intenzita signálů. Počet signálů zobrazuje počet neekvivalentních atomů vodíku
měřeného vzorku látky. Chemický posun čili poloha signálu je dána chemickým okolím atomu
vodíku. Pro vyjádření chemického posunu je používána δ-stupnice s bezrozměrnými jednotkami
ppm (pars per milion). Elektronegativní atomy v okolí způsobují odstínění signálu k vyšším
hodnotám ppm. Ke štěpení signálů (splitting) dochází vlivem spin-spinových interakcí (coupling)
jaderných spinů přes kovalentní vazby. Velikost interakcí je definována interakční konstantou J.
Jednotkou je Hz. Štěpení signálu je závislé na okolí daného atomu. Neštěpený signál
je označován jako singlet (s), signály s dvěma ekvivalentními liniemi jako dublet (d), signály
s třemi ekvidistantními liniemi jako triplet (t), signály s čtyřmi ekvidistantními liniemi jako
kvartet (q), více štěpené signály se popisují většinou jako multiplet (m). Intenzita signálu
je charakteristikou, která se stanovuje integrací (integrační křivka) a plochou pod křivkou. Jejich
poměrem vyjadřuje počet atomů vodíku daného signálu (16) (17) (18).
Počet signálů v jednodimenzionálním 13C NMR spektru odpovídá počtu jader atomů
uhlíku látky měřeného vzorku. Jejich chemický posun je dán chemickým okolím atomu uhlíku.
Štěpení signálů je nežádoucí. Proto se používá technika tzv. širokopásmového
heteronukleárního decouplingu za optimálních podmínek, tak získáme spektrum, v němž
každému atomu uhlíku odpovídá jeden neštěpený signál (16) (17) (18).
Složitější NMR experimenty jsou dvoudimenzionální. Dělíme je na homokorelované
(gCOSY, NOESY) a heterokorelované (gHSQC, gHMBC).
2D NMR experiment s názvem gCOSY zobrazuje v obou dimenzích korelace pro chemické
posuny vodíků: diagonální píky odpovídají původnímu 1D 1H NMR spektru a mimodiagonální
píky popisují interakce mezi jádry. Interakce jsou zpravidla přes tři vazby, tzn. jsou zobrazeny
vzájemné interakce atomů vodíků na sousedních atomech uhlíku (16) (17) (18).
NOESY je 2D NMR experiment, který zobrazuje prostorové korelace atomů vodíku.
Stejně jako u experimentu gCOSY: diagonální píky odpovídají původnímu 1D 1H NMR spektru
a mimodiagonální píky popisují interakce mezi jádry atomů vodíku. Tímto experimentem
tak lze potvrdit prostorovou orientaci molekuly.
V experimentu gHSQC odpovídají korelace vazbě atomu vodíku na jemu náležící atom
uhlíku.
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Pro určování složitějších struktur je stěžejní gHMBC NMR experiment. Zobrazeny
jsou korelace atomu vodíku na atom uhlíku. Jednotlivé korelace odpovídajících atomů
představují jejich vazbu ve vzdálenosti zpravidla tří vazeb. Je-li zobrazená korelace slabší,
jde o vazbu přes dvě nebo čtyři vazby. Intenzita korelace závisí na mnoha faktorech, proto
se mohou vyskytnout výjimky. Mezi faktory patří například hybridizace, substituenty (především
přítomnost heteroatomu v sousedství), vazebný úhel mezi vodíkem a uhlíkem. K výjimkám
dochází nejvíce na rozhraní aromatické a alifatické části struktury.
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3.2 Přístrojové vybavení
Hmotnostní spektra byla naměřena na přístroji ESI-MS Thermo Finnigan LCQ Duo
(GenTech Scientific, Inc., New York).
NMR spektra (1H, 13C, gHSQC, gHMBC, gCOSY a NOESY) těchto vzorků 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.
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4

Výsledky s komentářem
4.1 22-29/4/1

Pod kódovým označením 22-29/4/1 je popisován vzorek neznámé látky získané z rostliny
Fumaria officinalis patřící do čeledi Fumariaceae.
V 1H NMR spektru je patnáct signálů, z čehož v alifatické oblasti se jich nachází sedm.
Signál s chemickým posunem δ = 2.36 ppm náleží methylové skupině. Dále se v této oblasti
spektra nachází dva signály pro dva atomy vodíku se štěpením multipletu. Jsou to atomy vodíku
s chemickými posuny δ = 2.63 – 2.57 ppm a δ = 3.73 – 3.65 ppm. Multiplet s chemickým
posunem δ = 3.05 – 2.96 ppm představuje, dle velikosti integrálu, signál pro dva atomy vodíku.
Dva signály s charakterem štěpení dubletu mají chemické posuny δ = 3.27 ppm a δ = 3.22 ppm.
Na rozmezí aromatické a alifatické oblasti se nachází pět signálů pro pět atomů vodíku. Signál
δ = 5.4 ppm má charakter singletu, v jeho sousedství se tedy nenachází žádný vodíkový atom.
Signály atomů vodíku s chemickými posuny δ = 5.78 ppm, δ = 5.81 ppm, δ = 5.90 ppm,
δ = 5.93 ppm mají charakter dubletů. Vzhledem k charakteristickému odstínění a štěpení
je zřejmé, že se jedná o vodíky methylenových skupin dioxolanových kruhů. V aromatické oblasti
jsou čtyři signály, pro dva singlety s chemickými posuny δ = 6.36 ppm, δ = 6.56 ppm
a dva dublety s chemickými posuny δ = 6.72 ppm a δ = 6.77 ppm, jejichž interakční konstanta
je shodná (J = 7.8 Hz). Ve struktuře proto budou přítomna dvě benzenová jádra. Jedno jádro
s vodíky v para poloze a druhé benzenové jádro s vodíky v poloze ortho.
V 13C NMR spektru je zobrazeno dvacet signálů pro atomy uhlíku. V alifatické oblasti
jsou čtyři signály s chemickými posuny δ = 24.4 ppm, δ = 38.0 ppm, δ = 45.0 ppm
a δ = 48.1 ppm. V odstíněné alifatické oblasti uhlíkového spektra jsou rovněž čtyři signály
s chemickými posuny δ = 75.7 ppm, δ = 82.3 ppm, δ = 101.9 ppm a δ = 102.6 ppm. Z posledních
dvou jmenovaných jsem usoudila, dle charakteristického chemického posunu, že ve struktuře
budou přítomny dva dioxolanové cykly. V aromatické oblasti uhlíkového spektra je dvanáct
signálů pro atom uhlíku s chemickými posuny δ = 108.4 ppm, δ = 109.0 ppm, δ = 109.6 ppm,
δ = 116.8 ppm, δ = 125.9 ppm, δ = 129.1 ppm, δ = 129.7 ppm, δ = 135.6 ppm, δ = 145.6 ppm,
δ = 147.3 ppm, δ = 148.0 ppm a δ = 149.0 ppm. Poslední čtyři jmenované atomy uhlíku,
potvrzují moji domněnku o přítomnosti dvou dioxolanových kruhů. Jejich vyšší chemické posuny
signalizují vazbu na kyslíkový atom.
Pomocí MS byla vzorku naměřena molekulová hmotnost 353. Pro osmnáct atomů vodíku
a dvacet atomů uhlíku jsem spočítala MR = 258. Rozdílem je číslo 95. Což odpovídá pěti atomům
kyslíku, jednomu atomu dusíku a jednomu atomu vodíku. Ten nemá signál ve vodíkovém
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spektru, což znamená, že bude vázán na heteroatom. Sumární vzorec této neznámé sloučeniny
je C20H19NO5.
V experimentu gHSQC jsem dle korelací přiřadila atomům uhlíku jim náležící atomy
vodíku. Viz Tabulka 1.
Tabulka 1
C [ppm]

H [ppm]

24.4

3.05 – 2.96 a 2.63 – 2.57

38.0

2.36

45.0

3.27 a 3.22

48.1

3.73 – 3.65 a 3.05 – 2.96

82.3

5.39

101.9

5.81 a 5.78

102.6

5.93 a 5.90

108.4

6.36

109.0

6.56

109.6

6.77

116.8

6.72

Bez korelací v experimentu gHSQC je devět signálů s chemickými posuny δ = 75.7 ppm,
δ = 125.9 ppm, δ = 129.1 ppm, δ = 129.7 ppm, δ = 135.7 ppm, δ = 145.6 ppm, δ = 147.3 ppm,
δ = 148 ppm a δ = 149 ppm. Znamená to, že se jedná o kvarterní uhlíkové atomy.
Souhrn zatím známých informací uvádí Tabulka 2.
Tabulka 2
C [ppm]

H [ppm]

Poznámky

24.4

3.05 – 2.96 a 2.63 – 2.57

Methylenová skupina

38.0

2.36

Methylová skupina

45.0

3.27 a 3.22

Methylenová skupina

48.1

3.73 – 3.65 a 3.05 – 2.96

Methylenová skupina

75.7
82.3

Kvarterní atom uhlíku
5.39

Terciární atom vodíku odstíněný vazbou na heteroatom
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101.9

5.81 a 5.78

Methylenová skupina dioxolanového kruhu

102.6

5.93 a 5.90

Methylenová skupina dioxolanového kruhu

108.4

6.36

Terciární atomu uhlíku v para poloze benzenového jádra

109.0

6.56

Terciární atomu uhlíku v para poloze benzenového jádra

109.6

6.77

Terciární atomu uhlíku v ortho poloze benzenového jádra

116.8

6.72

Terciární atomu uhlíku v ortho poloze benzenového jádra

125.9

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

129.1

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

129.7

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

135.6

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

145.6

Kvarterní
atom
uhlíku
benzenového
a dioxolanového kruhu
Kvarterní
atom
uhlíku
benzenového
a dioxolanového kruhu
Kvarterní
atom
uhlíku
benzenového
a dioxolanového kruhu
Kvarterní
atom
uhlíku
benzenového
a dioxolanového kruhu
1xN, 5xO, 1xH (vázán na heteroatom)

147.3
148.0
149.0

jádra
jádra
jádra
jádra

V experimentu gHMBC jsem začala strukturu určovat od uhlíku dioxolanového kruhu
s chemickým posunem δ = 101.9 ppm, na nějž jsou vázány dva atomy uhlíku s chemickými
posuny δ = 5.81 ppm a δ = 5.78 ppm. Tyto atomy vodíků mají v tomto experimentu dvě korelace
na kvarterní atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 147.3 ppm a δ = 148.0 ppm. Prvním
fragmentem struktury je dioxolanový kruh s těmito atomy. (Obr. 1)

Obr. 1

Na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 147.3 ppm je dále v experimentu gHMBC
korelace od atomu vodíku s chemickým posunem δ = 6.56 ppm a slabá korelace od atomu
vodíku s chemickým posunem δ = 6.36 ppm. Zatímco na atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 148.0 ppm, jsou intenzity korelací přesně v opačném uspořádání. Vzhledem k tomu,
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že signály těchto atomů vodíku mají tvar singletu a v gHMBC experimentu vykazují slabé
korelace, budou na benzenovém jádře v para poloze. Uspořádání tohoto fragmentu je uvedeno
na Obr. 2.

Obr. 2
Pro atom vodíku s chemickým posunem δ = 6.36 ppm jsem určila další korelaci přes
tři vazby a to na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 129.7 ppm. Atom uhlíku s chemickým
posunem δ = 129.1 ppm má korelaci od atomu vodíku s chemickým posunem δ = 6.56 ppm.
Takto jsou benzenovému jádru s naprostou jistotou přiřazeny uvedené atomy. (Obr. 3)

Obr. 3
Atom vodíku (δ = 6.56 ppm) má korelaci přes tři vazby na atom uhlíku s chemickým
posunem δ = 24.4 ppm, jemuž náleží atomy vodíku s chemickými posuny δ = 3.05 – 2.96 ppm
a δ = 2.63 – 2.57 ppm. Tyto vodíky mají v experimentu gHMBC korelace na atom uhlíku
s chemickým posunem δ = 129.7 ppm, v experimentu NOESY vykazují korelace na atom vodíku
s chemickým posunem δ = 6.56 ppm a v experimentu gCOSY korelace s atomy vodíků
o chemických posunech δ = 3.73 – 3.65 ppm a δ = 3.05 – 2.96 ppm, vážící se na atom uhlíku
s chemickým posunem δ = 48.1 ppm. Všechny korelace jsou uvedeny na Obr. 4.
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Obr. 4
Pokračovala jsem druhým dioxolanovým kruhem s methylenovou skupinou
δ = 102.6 ppm. Jí náleží atomy vodíku s chemickými posuny δ = 5.93 ppm a δ = 5.90 ppm. Mají
v experimentu gHMBC korelace na dva atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 145.6 ppm
a δ = 149.0 ppm. (Obr. 5)

Obr. 5
Na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 149.0 ppm má korelaci přes tři vazby atom
vodíku s chemickým posunem δ = 6.72 ppm a slabou korelaci i atom vodíku s chemickým
posunem δ = 6.77 ppm. Signály vodíkového spektra pro tyto atomy mají tvar dubletu se stejnou
interakční konstantou J = 7.8 Hz, čímž je určena jejich vzájemná ortho-orientovaná poloha
na aromatickém benzenovém jádře. V experimentu gHMBC je zřejmá korelace atomu
vodíku (δ = 6.72 ppm) na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 125.9 ppm. Uspořádání atomů
na benzenovém jádře je uvedené na Obr. 6.

22

Obr. 6
V exprimentu gHMBC mají atomy vodíku s chemickými posuny δ = 5.39 ppm,
δ = 3.27 ppm a δ = 3.22 ppm korelace na atomy uhlíku tohoto benzenového jádra.
Z gHSQC experimentu je zřejmé, že odstíněný atom vodíku chemickým posunem δ = 5.39 ppm
je vázán na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 82.3 ppm. Tento atom vodíku vykazuje
korelace na atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 125.9 ppm a δ = 145.6 ppm. Z toho plyne,
že substituent R1 (Obr. 6) bude právě atom uhlíku s chemickým posunem δ = 82.3 ppm.
Substituentem R2 bude druhý z alifatických atomů uhlíku s chemickým posunem δ = 45.0 ppm,
který má korelaci přes tři vazby od aromatického atomu vodíku s chemickým posunem
δ = 6.72 ppm. Uspořádání potvrzují korelace z experimentu NOESY mezi atomy vodíku
δ = 3.27 ppm, δ = 3.22 ppm a δ = 6.72 ppm. Atomy vodíku δ = 3.27 ppm, δ = 3.22 ppm mají
korelace na atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 125.9 pm a δ = 135.6 ppm. Také na atom
uhlíku δ = 82.3 ppm je zřejmá korelace přes tři vazby od těchto atomů vodíků. (Obr. 7)

Obr. 7
Zbývá určit polohu těchto atomů:
kvarterní atom uhlíku s chemickým posunem δ = 75.7 ppm,
methylová skupina s chemickým posunem δ = 38.0 ppm a její tři atomy
vodíku s chemickým posunem δ = 2.36 ppm,
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-

atom kyslíku,
atom dusíku,
atom vodíku vázaný na heteroatom.

Kvarterní atom uhlíku (δ = 75.7 ppm) je navázán na atomy uhlíku s chemickými posuny
δ = 45.0 ppm, δ = 82.3 ppm a δ = 129.1 ppm. Je to zřejmé díky korelacím na tento atom uhlíku
(δ =75.7 ppm) od atomů vodíku s chemickými posuny δ = 3.22 ppm, δ = 3.27 ppm, δ = 5.39 ppm
a zejména δ = 6.36 ppm. Atomy vodíku s chemickými posuny δ = 3.22 ppm, δ = 3.27 ppm
a δ = 5.39 ppm vykazují korelaci na atom uhlíku δ = 129.1 ppm. V experimentu NOESY
je zobrazena korelace mezi atomy vodíku s chemickým posuny δ = 3.22 ppm, δ = 3.27 ppm
a δ = 6.36 ppm. Takto jsem určila propojení prvního a druhého fragmentu struktury molekuly
neznámé látky (viz Obr. 8).

Obr. 8
Atomy vodíku s chemickým posunem δ = 2.36 ppm, náležící uhlíku δ = 38.0 ppm, mají
korelace v experimentu gHMBC na atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 48.1 ppm
a δ = 75.7 ppm. V experimentu NOESY mají tyto tři atomy vodíku (δ = 2.36 ppm) vzájemnou
korelaci s atomy vodíku s chemickými posuny δ = 3.05 – 2.96 ppm, δ = 3.73 – 3.65 ppm
a δ = 5.39 ppm.
Jedná se tedy
o methylovou skupinu vázanou na heteroatom.
Tímto
heteroatomem je trojvazný dusíkový atom. (Obr. 9)
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Obr. 9
Zbývá nepřiřazená vazba atomu uhlíku v cyklopentenovém kruhu s odstíněným
chemickým posunem δ = 82.3 ppm. Vzhledem k tomu, že zbývá nepřiřazený atom kyslíku a atom
vodíku, je jisté, že bude na tento uhlík vázána hydroxylová skupina, viz Obr. 10.

Obr. 10
Takto jsem identifikovala strukturu látky s kódovým označením 22-29/4/1, jejíž sumární
vzorec je C20H19NO5. Jedná se o alkaloid spirobenzylizochinolinové skupiny izochinolinových
alkaloidů s názvem dihydrofumarilin (20).
1

H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 6.77 (1H, d, J = 7.8 Hz, H11), 6.72 (1H, d, J = 7.8 Hz, H12), 6.56
(1H, s, H4), 6.36 (1H, s, H1), 5.93 (1H, d, J = 1.2 Hz, H16), 5.90 (1H, d, J = 1.2 Hz, H16), 5.81 (1H,
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d, J = 1.2 Hz, H15), 5.78 (1H, d, J = 1.2 Hz, H15), 5.39 (1H, s, H8), 3.73-3.65 (1H, m, H6), 3.27 (1H,
d, J = 15.9 Hz, H13A), 3.22 (1H, d, J = 15.9 Hz, H13B), 3.05-2.96 (2H, m, H5, H6), 2.63-2.57 (1H,
m, H5), 2.36 (3H, s, N7-CH3).
13

C NMR (125 MHz, CD3OD): δ 149.0 (C10), 148.0 (C3), 147.3 (C2), 145.6 (C9), 135.6 (C12a),
129.7 (C4a), 129.1 (C14a), 125.9 (C8a), 116.8 (C12), 109.6 (C11), 109.0 (C4), 108.4 (C1), 102.6
(C16), 101.9 (C15), 82.3 (C8), 75.7 (C14), 48.1 (C6), 45.0 (C13), 38.0 (N7-CH3), 24.4 (C5).
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22-29/4/1
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4.2 DK-1
Kódové označení DK-1 označuje vzorek neznámé látky získané z rostliny Fumaria
officinalis patřící do čeledi Fumariaceae.
V 1H NMR spektru je zobrazeno šestnáct signálů. Z čehož v alifatické oblasti spektra
je jich dvanáct pro devatenáct atomů vodíku a v aromatické oblasti spektra čtyři signály pro čtyři
atomy vodíku. Molekula tedy obsahuje dvacet tři atomů vodíku. Atom vodíku s chemickým
posunem δ = 1.54 ppm má charakter dubletu. V alifatické oblasti spektra jsou patrny tři singlety
s chemickými posuny δ = 2.41 ppm, δ = 3.50 ppm a δ = 3.83 ppm, náležící vodíkům methylových
skupin. Z čehož atomy vodíku δ = 3.50 ppm a δ =3.83 ppm budou náležet methoxyskupině
vzhledem ke svému odstínění. Dále se v alifatické oblasti spektra nachází signály δ = 2.57 ppm,
δ = 3.27 ppm, δ = 3.35 ppm. Dva signály charakteru multipletu s chemickými posuny δ = 3.052.97 ppm a δ = 3.81-3.72 ppm odpovídají třem atomům vodíku. Atom vodíku s chemickým
posunem δ = 5.47 ppm je odstíněn heteroatomem v sousedství. Jeho signál je rozštěpen
na dublet, což značí jeden atom vodíku v sousedství. Dublety s chemickými posuny atomů
vodíku δ = 5.96 ppm a δ = 5.93 ppm jsou charakteristické pro methylenovou skupinu
dioxolanového kruhu. V aromatické oblasti má spektrum dva dublety a dva singlety.
Ve struktuře proto budou dvě aromatická jádra. Jedno s atomy vodíku δ = 6.71 ppm
a δ = 6.76 ppm a druhé s atomy vodíku chemických posunů δ = 6.40 ppm a δ = 6.60 ppm.
Spektrum 13C NMR obsahuje dvacet jedna signálů. V aromatické oblasti je dvanáct
signálů. Na atomy uhlíků s chemickými posuny δ = 144.1 – 148.2 ppm budou navázány
heteroatomy. Dále je v uhlíkovém spektru vidět signál s chemickým posunem δ = 101.3 ppm.
Tento posun je specifický pro chemický posun methylenové skupiny dioxolanového kruhu.
V alifatické oblasti spektra jsou dva signály posunuté k vyšším hodnotám ppm. Jedná
se o signály s chemickými posuny δ = 74.5 ppm a δ = 82.0 ppm. Odstínění může způsobit
například heteroatom v sousedství. Dva signály s chemickým posunem δ = 55.5 ppm
a δ = 55.7 ppm jsou typické pro uhlíkový atom methoxyskupiny. V alifatické oblasti se dále
nacházejí čtyři atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 23.0 ppm, δ = 38.1 ppm, δ = 43.5 ppm
a δ = 47.5 ppm.
Pomocí MS byla naměřena molekulová hmostnost 369. Z uhlíkového a vodíkového
spektra jsem určila, že v molekule bude dvacet jedna atomů uhlíku a dvacet dva atomů vodíku.
Jejich společná molekulova hmotnost je 274. Rozdíl tohoto čísla a MR neznámé sloučeniny je 95.
Toto číslo odpovídá právě pěti atomům kyslíku, jednomu atomu dusíku a jednomu atomu
vodíku. Z toho vyplývá, že sumární vzorec neznámé sloučeniny je C21H23NO5.
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Korelace atomů uhlíku a jim náležícím atomům vodíku z experimentu gHMBC jsem
zapsala do přehledné Tabulky 3. Doplnila jsem do sloupce Poznámky všechny zatím známé
informace získané o atomech uhlíku a vodíku.
Tabulka 3
C [ppm]
23.0
38.1
43.5
47.5
55.5
55.7
74.5
82.0
101.3
108.5
110.0
111.4
115.5
124.9
125.8
128.5
134.9
144.1
147.2
147.3
148.2

H [ppm]
3.05-2.97 a 2.57
2.41
3.35 a 3.27
3.81-3.72 a 3.05-2.97
3.50
3.83

Poznámky
Methylenová skupina
Methylová skupina
Methylenová skupina
Methylenová skupina
Methoxyskupina vázaná na aromát
Methoxyskupina vázaná na aromát
Kvarterní atom uhlíku

5.47
5.96 a 5.93
6.76
6.40
6.60
6.71

Terciární atom uhlíku vázán na heteroatom
Methylenový atom uhlíku v dioxolanovém kruhu
Terciární atomu uhlíku v ortho poloze benzenového jádra
Terciární atomu uhlíku v para poloze benzenového jádra
Terciární atomu uhlíku v para poloze benzenového jádra
Terciární atomu uhlíku v ortho poloze benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra
Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

1.54

Atom vodíku, který je vázán na heteroatom
1xN, 5xO

V uhlíkovém spektru je signál s typickým chemickým posunem pro atom uhlíku, který
je vázán mezi dvěma atomy kyslíku. Tento atom uhlíku má chemický posun δ = 101.3 ppm.
Z gHSQC experimentu vyplývá, že tomuto atomu uhlíku náleží atomy vodíku s chemickými
posuny δ = 5.96 ppm a δ = 5.93 ppm. V experimentu gHMBC jsou patrné korelace na aromatické
atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 147.3 ppm a δ = 144.1 ppm. Pro jejich umístění
v dioxolanovém kruhu svědčí i jejich odstíněný chemický posun v aromatické oblasti. (Obr. 11)
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Obr. 11
Na aromatický atom uhlíku s chemickým posunem δ = 144.1 ppm má korelaci v gHMBC
experimentu aromatický atom vodíku s chemickým posunem δ = 6.76 ppm, který náleží atomu
uhlíku s chemickým posunem δ = 108.5 ppm. Rovněž je zde zřejmá korelace atomu vodíku
δ = 6.71 ppm na kvarterní atom uhlíku s chemickým posunem δ = 147.3 ppm. Tento atom
vodíku (δ = 6.71 ppm) náleží atomu uhlíku s chemickým posunem δ = 115.5 ppm, jak jsem
již určila z experimentu gHSQC. Tyto atomy vodíku budou v sousedství, protože ve vodíkovém
spektru mají jejich signály charakter dubletu a štěpí se se stejnou interakční konstantou
J = 7.8 Hz. Potvrzení této struktury vychází i z gCOSY experimentu. Atom vodíku (δ = 6.71 ppm)
má korelaci na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 124.9 ppm. Jedná se o korelaci přes tři
vazby. Pro atom vodíku s chemickým posunem δ = 6.76 ppm jsem určila korelaci přes tři vazby
na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 134.9 ppm. Dle korelací experimentu gHMBC jsem
zjistila, že na dioxolanový kruh je přikondenzované benzenové jádro s popisovanými atomy
uhlíku. Jmenované korelace ovšem nedávají jasný popis benzenového jádra, připadají v úvahu
dvě uspořádání (viz Obr. 12). Proto jsem pokračovala se sestavováním struktury od druhého
fragmentu neznámé struktury molekuly DK-1.

Obr. 12
Již jsem určila, že ve struktuře budou přítomny dvě methoxyskupiny vázané
na aromatické jádro, proto jsem druhý fragment struktury začala sestavovat opět
od specifických chemických posunů. Atomy methylových uhlíků mají chemické posuny
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δ = 55.5 ppm a δ = 55.7 ppm. Jim náležící atomy vodíku jsem již přiřadila v experimentu gHSQC.
Vodíkové atomy (δ = 3.50 ppm) náležící atomu uhlíku δ = 55.5 ppm mají silnou korelaci
na kvarterní atom uhlíku s chemickým posunem δ = 147.2 ppm. Atomy vodíku patřící
methylovému atomu uhlíku s chemickým posunem δ = 55.7 ppm mají v experimentu gHMBC
korelaci přes tři vazby na kvarterní atom uhlíku s chemickým posunem δ = 148.2 ppm.
V benzenovém jádře obsahujícím atom uhlíku s chemickým posunem δ = 148.2 ppm jsem určila
další atom uhlíku s chemickým posunem δ = 110.0 ppm, neboť právě jeho atom
vodíku δ = 6.40 ppm, má korelaci přes tři vazby na tento uhlík. Tento atom
vodíku (δ = 6.40 ppm) má dále korelaci přes tři vazby na atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 128.5 ppm. Na již popsaný kvarterní atom uhlíku (δ = 147.2 ppm) má silnou korelaci atom
vodíku s chemickým posunem δ = 6.60 ppm, jenž je vázán na atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 111.4 ppm. Dále má tento atom vodíku (δ = 6.60 ppm) korelaci přes tři vazby na atom uhlíku
s chemickým posunem δ = 125.8 ppm. Popsané atomy vodíků benzenového jádra s chemickými
posuny δ = 6.40 ppm a δ = 6.60 ppm mají ve vodíkovém spektru tvar singletu, proto budou ležet
vzájemně v para poloze na tomto benzenovém jádře. Opět jsou dvě možnosti uspořádání
uhlíkových atomů v benzenovém jádře. (Obr. 13)

Obr. 13
Struktura benzenového jádra umístěného vlevo je správná, protože:
- atom vodíku s chemickým posunem δ = 6.60 ppm má silnou korelaci přes tři
vazby na sekundární atom uhlíku s chemickým posunem δ = 23.0 ppm. Z experimentu
gCOSY vyplývá, že tento uhlík je navázán na methylenový uhlík s chemickým posunem
δ = 47.5 ppm. Ten je vzhledem ke svému chemickému posunu vázán na heteroatom,
který ho svou elektronegativitou odstiňuje. Je jisté, že heteroatomem je atom dusíku.
Atomy vodíku s chemickými posuny δ = 2.57 ppm a δ = 3.05-2.97 ppm mají korelaci na atom
uhlíku s chemickým posunem δ = 125.8 ppm. Viz Obr. 14.
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Obr. 14
V experimentu gHMBC jsem dále přiřadila polohu kvarterního alifatického atomu uhlíku
s chemickým posunem δ = 74.5 ppm. Na tento uhlík má silnou korelaci přes tři vazby atom
vodíku δ = 6.40 ppm. Tento atom uhlíku (δ = 74.5 ppm) bude proto vázán na atom uhlíku
s chemickým posunem δ = 125.8 ppm. Jeho poloha je potvrzena i silnými korelacemi atomů
vodíku náležící atomu uhlíku s chemickým posunem δ = 47.5 ppm. Tento substrukturální
fragment má strukturu tetrahydroizochinolinového kruhu. Na dusíkový atom tohoto cyklu bude
vázána methylová skupina s chemickým posunem δ = 38.1 ppm atomu uhlíku. Vodíkové atomy
této skupiny (δ = 2.41 ppm) mají korelace na atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 47.5 ppm
a δ = 74.5 ppm. Rovněž lze pozorovat korelaci atomů vodíku s chemickými posuny δ = 3.813.72 ppm a δ = 3.05-2.97 ppm na methylový uhlík s chemickým posunem δ = 38.1 ppm.
(Obr. 15)

Obr. 15
Zbývající nepřiřazené atomy:
- methylenový atom uhlíku s chemickým posunem δ = 43.5 ppm s navázanými
dvěma atomy vodíku s chemickými posuny δ = 3.35 ppm a δ = 3.27 ppm,
- terciární atom uhlíku s chemickým posunem δ = 82.0 ppm, na nějž je vázán jeden
atom vodíku s chemickým posunem δ = 5.47 ppm,
- hydroxyskupina s atomem vodíku o chemickém posunu δ = 1.54 ppm.
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V experimentu gHMBC lze pozorovat korelaci přes tři vazby atomů vodíku s chemickými
posuny δ = 3.35 ppm a δ = 3.27 ppm na terciární, silně odstíněný atom uhlíku s chemickým
posunem δ = 82.0 ppm. Experiment gCOSY zobrazuje korelaci mezi atomem vodíku
δ = 5.47 ppm a δ = 1.54, viz Obr. 16.

Obr. 16
Pro tyto atomy vodíku (δ = 3.35 ppm a δ = 3.27 ppm) je dále v gHMBC experimentu celá
řada korelací, které umožní jejich správnou lokalizaci. Můžeme pozorovat korelace na atomy
uhlíku s chemickými posuny δ = 74.5 ppm, δ = 125.8 ppm a δ = 134.9 ppm. K přesnému určení
polohy těchto uhlíků mezi vytvořenými fragmenty struktury mi pomohl experiment NOESY.
Na atomy vodíku δ = 3.35 ppm a δ = 3.27 ppm jsou v tomto experimentu dvě korelace. Jedna
s atomem vodíku s chemickým posunem δ = 6.71 ppm z ortho–kondenzovaného fragmentu
benzenového jádra a dioxolanového kruhu. Druhá korelace je s atomem vodíku s chemickým
posunem δ = 6.40 ppm z tetrahydroizochinolinového fragmentu molekuly. (Obr. 17)

Obr. 17
Atomy vodíku δ = 3.35 ppm a δ = 3.27 ppm v experimentu gHMBC vykazují korelace
na atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 74.5 ppm, δ = 82.0 ppm, δ = 134.9 ppm,
δ = 125.8 ppm. Tyto korelace mají podobnou intenzitu, ač jsou různě vzdálené. Je to dané
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prostorovou orientací molekuly, přechody aromatické části v alifatickou a rozložením elektronů
na těchto vazbách. Ze spojení informací získaných z experimentu NOESY a experimentu gHMBC
jsem určila přesné rozložení atomů v prvním určovaném fragmentu struktury molekuly,
viz Obr. 18.

Obr. 18
Neznámá látka sumárního vzorce C21H23NO5 byla identifikována a porovnána
s databázemi rostlinných alkaloidů. Jedná se
o (±) - fumaricin ze skupiny
spirobenzylizochinolinových alkaloidů rostliny Fumaria officinalis L. (20) (21).
1

H NMR (500 MHz, CDCl3): 6.76 (1H, d, J=7.8 Hz, H11), 6.71 (1H, d, J=7.8 Hz, H12), 6.60 (1H, s,
H4), 6.40 (1H, s, H1), 5.96 (1H, d, J=1.5 Hz, OCH2O), 5.93 (1H, d, J=1.5Hz, OCH2O), 5.47 (1H, d,
J=10.3 Hz, H8), 3.83 (3H, s, C3-OCH3), 3.81-3.72 (1H, m, H6), 3.50 (3H, s, C2-OCH3), 3.35 (1H, d,
J=15.6 Hz, H13), 3.27 (1H, d, J=15.6 Hz, H13), 3.05-2.97 (2H, m, H6, H5), 2.57 (1H, dd, J=15.9, 5.9
Hz, H5), 2.41 (3H, s, N7-CH3), 1.54 (1H, d, J=10.3 Hz, OH).
13

C NMR (125 MHz, CDCl3): 148.2 (C3), 147.3 (C10), 147.2 (C2), 144.1 (C9), 134.9 (C12a), 128.5
(C4a), 125.8 (C14a), 124.9 (C8a), 115.5 (C12), 111.4 (C4), 110.0 (C1), 108.5 (C11), 101.3 (OCH2O),
82.0 (C8), 74.5 (C14), 55.7 (C3 - OCH3), 55.5 (C2 - OCH3), 47.5 (C6), 43.5 (C13), 38.1 (N7-CH3),
23.0 (C5).
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4.3 NB-8
Vzorek s kódovým označením NB-8 byl získán z rostliny Nerine bowdenii z čeledi
Amaryllidaceae.
V 1H NMR spektru popisované sloučeniny je šestnáct signálů s chemickými posuny
v rozsahu δ = 1.92 - 6.75 ppm. Tyto signály odpovídají devatenácti atomům vodíku. Singlet
s chemickým posunem δ = 1.92 ppm náleží methylové skupině. Ve spektru je patrný signál
pro dva atomy vodíku s chemickým posunem δ = 2.78-2.71. Štěpení signálu je charakteru
multipletu. Další multiplety odpovídající jednomu atomu vodíku mají chemické posuny δ = 3.063.00 ppm, δ = 5.95-5.94 ppm. Dále je jsem ve spektru určila signály odpovídající jednomu atomu
vodíku dle velikosti integrálu. Jsou to signály o chemických posunech δ = 2.41 pppm,
δ = 2.70 ppm, δ = 2.89 ppm, δ = 3.39 ppm, δ = 3.43 ppm, δ = 3.99 ppm, δ = 4.20 ppm.
Dva signály charakteru dubletu s chemickými posuny δ = 5.93 ppm a δ = 5.94 ppm
jsou charakteristické pro atomy vodíku methylenové skupiny dioxolanového kruhu.
V aromatické části molekuly se nacházejí signály pro jeden atom vodíku s chemickými posuny
δ = 6.73 ppm a δ = 6.75 ppm. Jejich štěpení má charakter singletu. Proto bude ve struktuře
přítomno jedno benzenové jádro s těmito atomy vodíků v para poloze. Poslední ze signálů
pro methinový atom vodíku má chemický posun δ = 5.59 ppm.
V 13C NMR spektru se nachází osmnáct atomů uhlíku. V alifatické oblasti spektra
je osm signálů pro atomy uhlíku v rozmezí chemických posunů δ = 20.9 - 67.3 ppm. V aromatické
oblasti je patrno devět signálů atomů uhlíku s chemickými posuny δ = 105.7 – 172.1 ppm. Atom
uhlíku s chemickým posunem δ = 172.1 ppm se nachází v typickém rozmezí pro karbonylové
skupiny, přesněji řečeno pro skupiny karboxylových kyselin a jejich derivátů (19). Chemické
posuny těchto skupin se nacházejí v rozmezí δ = 150 – 185 ppm (19). Chemické posuny
aromatických atomů uhlíku δ = 148.3 ppm a δ = 149.0 ppm jsou typické pro kvarterní atomy
uhlíků v sousedství s heteroatomy. Na pomezí mezi alifatickou a aromatickou částí spektra
je signál s chemickým posunem δ = 102.7 ppm, který je charakteristický pro methylenový uhlík
dioxolanového kruhu. Jeho chemický posun je dán vazbou na dva atomy kyslíku. Ty způsobí
odstínění atomu uhlíku. Atomy uhlíku v alifatické oblasti s vyššími chemickými posuny
(δ = 67.3 ppm, δ = 62.7 ppm, δ = 56.0 ppm, δ = 54.9 ppm) budou v sousedství s atomem kyslíku,
popřípadě s atomem dusíku. Poslední čtyři atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 20.9 ppm,
δ = 29.6 ppm, δ = 33.9 ppm a δ = 42.7 ppm patří alifatické oblasti uhlíkového spektra.
Z 1H NMR, resp. 13C NMR spektra vyplývá, že molekula obsahuje celkem devatenáct
atomů uhlíku a osmnáct atomů vodíku. V MS byla naměřena molekulová hmotnost neznámé
látky MR = 313. Z těchto údajů lze sestavit sumární vzorec sloučeniny kódované NB-8,
který je C18H19NO4.
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Pomocí experimentu gHSQC lze přiřadit jednotlivé atomy vodíku atomům uhlíku.
Výsledek je uveden v Tabulce 4.
Tabulka 4
13

1

20.9

1.92

29.6

2.71-2.78

33.9

2.41 a 2.70

42.7

2.89

54.9

3.06-3.00 a 3.43

56.0

3.99 a 4.20

62.7

3.39

67.3

5.95-5.94

102

5.94 a 5.93

105.7

6.75

108.5

6.73

118.3

5.59

C [ppm]

H [ppm]

Pro zbývajících šest signálů uhlíkového spektra s chemickými posuny δ = 127.9 ppm,
δ = 129.0 ppm, δ = 136.9 ppm, δ = 148.3 ppm, δ = 149.0 ppm, δ = 172.1 ppm nejsou ve spektru
experimentu gHSQC korelace. Na tyto atomy uhlíků nejsou navázány atomy vodíku. Jedná
se uhlíky kvarterní.
Zatím všechny zjištěné informace o signálech uvádím přehledně v Tabulce 5.
Tabulka 5
13

1

Poznámky

20.9

1.92

Primární atom uhlíku

29.6

2.71-2.78

Sekundární atom uhlíku

33.9

2.41 a 2.70

Sekundární atom uhlíku

42.7

2.89

Terciární atom uhlíku

54.9

3.06-3.00 a 3.43

Sekundární atom uhlíku v sousedství heteroatomu

56.0

3.99 a 4.20

Sekundární atom uhlíku v sousedství heteroatomu

C [ppm]

H [ppm]
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62.7

3.39

Terciární atom uhlíku v sousedství heteroatomu

67.3

5.95-5.94

Terciární atom uhlíku v sousedství heteroatomu

102

5.94 a 5.93

Sekundární atom uhlíku v dioxolanovém kruhu

105.7

6.75

Terciární atom uhlíku v benzenovém jádře

108.5

6.73

Terciární atom uhlíku v benzenovém jádře

118.3

5.59

Terciární atom uhlíku

127

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

128

Kvarterní atom uhlíku benzenového jádra

136

Kvarterní atom uhlíku

148

Kvarterní atom uhlíku benzenového a dioxolanového kruhu

149

Kvarterní atom uhlíku benzenového a dioxolanového kruhu

172

Kvarterní atom uhlíku karbonylové skupiny
1xN, 4xO

Již z uhlíkového a vodíkového spektra jsem určila, že molekula bude obsahovat
dioxolanový kruh. Pomocí experimentu gHMBC jsem začala určovat strukturu právě od atomu
uhlíku s chemickým posunem δ = 102.7 ppm. Jeho dva atomy vodíku s chemickými posuny
δ = 5.93 ppm a δ = 5.94 ppm mají v experimentu gHMBC dvě korelace. Jedná se o silné korelace
přes tři vazby na kvarterní atomy uhlíku s chemickými posuny δ = 148.3 ppm a δ = 149.0 ppm.
Tímto je uzavřený dioxolanový kruh (viz Obr. 19).

Obr. 19
Na atom uhlíku s chemickým posunem δ = 149.0 ppm má silnou korelaci přes tři vazby
atom vodíku s chemickým posunem δ = 6.73 ppm. Tento atom vodíku má korelaci též na atom
uhlíku s chemickým posunem δ = 129.0 ppm. Síla této korelace označuje korelaci přes tři vazby.
Na druhý atom uhlíku dioxolanového kruhu δ = 148.3 ppm je v gHMBC spektru patrná korelace
přes tři vazby od atomu vodíku s chemickým posunem δ = 6.75 ppm. Tento atom vodíku
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(δ = 6.75 ppm) má též silnou korelaci přes tři vazby na atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 127.9 ppm. Signály atomů vodíku s chemickým posunem δ = 6.73 ppm a δ = 6.75 ppm mají
tvar singletu, což odpovídá para uspořádání na benzenovém jádře. Benzenové jádro bude
uspořádáno, viz Obr. 20.

Obr. 20
V experimentu gHSQC jsem atomu vodíku s chemickým posunem δ = 6.73 ppm přiřadila
atom uhlíku s chemickým posunem δ = 108.5 ppm a pro atom vodíku s chemickým posunem
δ = 6.75 ppm jsem určila atom uhlíku δ = 105.9 ppm (Obr. 21).

Obr. 21
Na zatím určené struktuře jsou dvě nepřiřazené vazby pro substituenty R3 a R4.
Na kvarterním uhlíku s chemickým posunem δ = 127.9 ppm je navázán atom uhlíku s chemickým
posunem δ = 56.0 ppm. Tuto vazbu jsem potvrdila díky silné třívazebné korelaci atomu vodíku
s chemickým posunem δ = 6.73 ppm na uhlík δ = 56.0 ppm. Pomocí gHSQC byly přiřazeny
tomuto atomu uhlíku (δ = 56.0 ppm) dva atomy vodíku s chemickými posuny δ = 3.99 ppm
a δ = 4.20 ppm. Tyto atomy vodíku mají korelace na atomy uhlíku benzenového
jádra s chemickými posuny δ = 108.5 ppm a δ = 127.9 ppm. Vyšší chemický posun alifatického
methylenového uhlíku (δ = 56.0 ppm) vypovídá o jeho vazbě na heteroatom. V této molekule
připadá v úvahu atom dusíku nebo atom kyslíku. (Obr. 22)
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Obr. 22
O vazbě kvarterního uhlíku s chemickým posunem δ = 129.0 ppm na atom terciárního
uhlíku s chemickým posunem δ = 42.7 ppm svědčí korelace atomu vodíku s chemickým
posunem δ = 6.75 ppm na uhlík δ = 42.7 ppm v experimentu gHMBC. Struktura dále pokračuje
vazbou tohoto atomu uhlíku (δ = 42.7 ppm) na terciární atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 62.7 ppm, jemuž náleží atom vodíku s chemickým posunem δ = 3.39 ppm, který jsem
přiřadila již výše dle korelace v experimentu gHSQC. Určila jsem tuto vazbu díky
několika aspektům. V experimentu gCOSY je korelace atomů vodíku s chemickými posunem
δ = 2.89 ppm a δ = 3.39 ppm. Na atom uhlíku δ = 62.7 ppm bude vázán heteroatom. Je to patrné
z odstíněného chemického posunu tohoto uhlíku a náležícího vodíku. Tímto heteroatomem
bude atom dusíku, neboť jsem již určila ve struktuře přítomné dva atomy kyslíku
v dioxolanovém kruhu a další dva atomy kyslíku se budou nacházet ve výše zmíněné karboxylové
skupině. Struktura tohoto fragmentu je uvedena na Obr. 23.

Obr. 23
V experimentu gCOSY je zřejmá korelace atomu vodíku s chemickým posunem
δ = 2.89 ppm a atomu vodíku s chemickým posunem δ = 5.95-5.94 ppm, jenž náleží terciárnímu
atomu uhlíku s chemickým posunem δ = 67.3 ppm. Tento atom vodíku (δ = 5.95-5.94 ppm)
má další korelaci v experimentu gCOSY na atomy vodíku s chemickými posuny δ = 2.41 ppm
a δ = 2.70 ppm. Tyto atomy vodíku, náležející uhlíku s chemickým posunem δ = 33.9 ppm,
v experimentu gCOSY mají korelaci na další atom vodíku s chemickým posunem δ = 5.59 ppm,
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jenž patří atomu uhlíku s chemickým posunem δ = 118.3 ppm, jak jsem již určila
z experimentu gHSQC. Z aromatických atomů uhlíku už zbývá pouze jeden, a to s chemickým
posunem δ = 136 ppm. Z toho vyplývá, že tento kvarterní atom uhlíku bude součástí dvojné
vazby a také bude vázán na uhlík s chemickým posunem δ = 62.7 ppm, protože štěpení signálu
jeho vodíku δ = 3.39 ppm má tvar dubletu, což ukazuje sousedství jednoho atomu vodíku, jímž
je atom vodíku s chemickým posunem δ = 2.89 ppm. (Obr. 24)

Obr. 24
Zbývá mi přiřadit methylenovou skupinu δ = 54.9 ppm odstíněnou atomem dusíku. Její
dva vodíky mají různé chemické posuny, a to δ = 3.06-3.00 ppm a δ = 3.43 ppm. Atom vodíku
s chemickým posunem δ = 3.43 ppm má korelaci na atom uhlíku s chemickým posunem
δ = 62.7 ppm a rovněž na uhlík s chemickým posunem δ = 136.9 ppm. V experimentu gCOSY
mají atomy vodíku (δ = 3.06-3.00 ppm a δ = 3.43 ppm) korelace s atomy vodíku δ = 2.782.71 ppm, které jsem v experimentu gHSQC přiřadila atomu uhlíku s chemickým posunem
δ = 29.6 ppm. Což svědčí o pětičetném pyrrolidinovém kruhu, viz Obr. 25.

Obr. 25
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U neznámé struktury zbývá dořešit substituci (substituent R8) na terciárním atomu
uhlíku s chemickým posunem δ = 67.3 ppm. Z odstínění chemických posunů této methinové
skupiny je zřejmá vazba na atom kyslíku. Na atom kyslíku musí být navázán karbonylový atom
uhlíku s chemickým posunem δ = 172.1 ppm. Na tento kvarterní atom uhlíku má slabou korelaci
atom vodíku s chemickým posunem δ = 5.95-5.94 ppm. Rovněž v gHMBC experimentu je patrná
korelace methylové skupiny (δ = 1.92 ppm) na karbonylový atom uhlíku (δ = 172.1 ppm).
(Obr. 26)

Obr. 26
Z výše uvedeného jsem identifikovala strukturu neznámé látky s kódem NB-8 mající
sumární vzorec C18H19NO4. Jednalo se o již popsaný acetylcaranin (22).
1

H NMR (500 MHz, CD3OD): 6.75 (1H, s, H10), 6.73 (1H, s, H7), 5.95-5.94 (1H, m, H1), 5.94 (1H, d,
J =1.2 Hz, OCH2O), 5.93 (1H, d, J =1.2 Hz, OCH2O), 5.59 (1H, d, J =2.3 Hz, H3), 4.20 (1H, d, J=14.0
Hz, H6), 3.99 (1H, d, J =14.0 Hz, H6), 3.43 (1H, ddd, J =10.2, 7.3, 4.9 Hz, H12), 3.39 (1H, d, J =11.3
Hz, H4a), 3.06-3.00 (1H, m, H12), 2.89 (1H, d, J =11.3 Hz, H10b), 2.78-2.71 (2H, m, 2xH11), 2.70
(1H, dd, J=19.9 Hz, H2), 2.41 (1H, dd, J=19.9 Hz, H2), 1.92 (3H, s, CO -CH3).
13

C NMR (125 MHz, CD3OD): 172.1 (CO), 149.0 (C9), 148.3 (C8), 136.9 (C4), 129.0 (C10a), 127.9
(C6a), 118.3 (C3), 108.5 (C7), 105.9 (C10), 102.7 (OCH2O), 67.3 (C1), 62.7 (C4a), 56.0 (C6), 54.9
(C12), 42.7 (C10b), 33.9 (C2), 29.6 (C11), 20.9 (CO - CH3).
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5

Závěr

V rámci této diplomové práce byla určena struktura tří neznámých sloučenin pomocí
nedestruktivní analýzy NMR.
Dvě z těchto sloučenin byly získány izolací z rostliny Fumaria officinalis L. (zemědým
lékařský) z čeledi Fumariaceae. Jedná se izochinolinové alkaloidy ze spirobenzylizochinolinové
skupiny.
První z nich pod kódovým označením 22-29/4/1 byla identifikována jako
dihydrofumarilin. Látka byla určena a popsána na Katedře anorganické a organické chemie
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v roce 2016 (20).
Struktura neznámé látky s kódem DK-1 byla identifikována jako (±) – fumaricin (20)(21).
Třetí vzorek s kódem ND-8 byl získán izolací z rostliny Nerine bowdenii z čeledi
Amaryllidaceae. Struktura byla, po určení struktury a následném porovnání 1H NMR spektra,
určena jako acetylcaranin (22).

44

6

Literatura

1. Hejný S., Slavík B. Květena ČR 2. Praha : Academia, 2003.
2. Schonfelder I, Schonfelder P. Ottův průvodce přírodou. Ottův průvodce přírodou. Praha 3 : OTTOVO
NAKLADATELSTVÍ, 2010, 195s.
3. J., Kostelník. Studium bilogické aktivity alkaloidů izolovaných z Fumaria officinalis L. (Fumariaceae),
Diplomová práce. Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, 2014.
4. Český lékopis 2009, doplněk 2013. Praha : Grada Publishing, a.s., 2013, 136s.
5. Soušek J., Guédon D., Adam T., Bochořáková H., Táborská E., Válka I., Šimánek V. Alkaloids and
Organic Acids Content Of Eight Fumaria Species. Phytochem. Anal.10, 1991,6-11s.
6. Lin, Ch.-Ch., Ng, L. T., Hsu, F.-F., Shieh, D.-E., Chiang, L.Ch. Cytotoxic effects of Coptis chinensis and
Epimedium sagittatum extracts and their major constituents (berberine, coptisene and icariin) on
hepatoma and leukaemia cell growth. Clinical and Experimental Pharmacology and Psysiology. 31 (1-2),
2004, 65-69s.
7. Vichkanova, S. A., Tolkachev, O. N., Martynova, R. G., Arzamastsev, E. V. Sanguiritrin, a new
antimicrobial drug. Pharmaceutical Chemistry Journal. 16 (12), 1982, 925-929s.
8. Higgins J. P., Flicker L. Lecithin for dementia and cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev,
200.
9. Nagatsu, T., Kato, T., Numata, Y., Ikuta, K., Kuzuya, H., Umezawa, H., Takeuchi, T. Dopamine βhydroxylase and tyrosine hydroxylase activities in spontaneously hypertensive rats after NaCl
administration. Cellular and Molecular Life Sciences. 31 (7), 1975, 767-768s.
10. Adsersen A., Kjølbye A., Dall O., Jäger A. K. Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory
compounds from Corydalis cava. Journal of ethnopharmacology. 113 (1), 2007, 179-182s.
11. Graeme T., Denham A, Whitelegg M., Kingsbury S. Fumaria officinalis, fumitory. The Western Herbal
Tradition: 2000 Years of medicinal plant knowledges. Churchill Livingstone, 2011,2016, 169-171s.
12. http://www.birminghambotanicalgardens.org.uk/nerine-bowdenii/ (citováno 26.3.2016).
13. http://www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3344719/How-to-grow-Nerine-bowdenii.html
(citováno 26.3.2016).
14. van Rijn R.M., Rhee I.K., Verpoorte R. Isolation of acetylcholinesterase inhibitory alkaloids from
Nerine Bowdenii. Leiden : Taylor&Francis group, 2010, 417s..
15. S., Zavadil. Neurotropní a antioxidační aktivita vybraných druhů jednoděložných alkaloidních rostlin,
Diplomová práce. Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, 2011.

45

16. Z., Novák. Využití NMR při stukturní analýze, diplomová práce. Hradec Králové : Univerzita Karlova
v Praze, Farmaceutická fakulta, 2011.
17. A., Hordějčuková. Využití NMR spektroskopie při strukturní analýze sekundárních metabolitů
izolovaných z berberis vulgaris l., diplomová práce. Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze,
Farmaceutická fakulta, 2014.
18. M., Buděšínský. Krátký kurs do NMR spektrometrie. Praha : ÚOCHB AV ČR, 2003, 28s
19. Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C. Spectrometric identification of organic compound.
Singapore : John Wiley and Sons, Inc., 1991.
20. Chlebek J., Novák Z.,Kassemová D., Šafratová M., Kostelník J., Malý L., Ločárek M., Opletal L.,
Hošťálková A., Hrabinová M., Kuneš J., Novotná P., Urbanová M., Nováková L., Macáková K., Hulcová
D., Solich P., Peréz M., Jun D., Cáhlíková L. Isoquinoline Alkaloids from Fumaria officinalis L. and Their
Biological Activities Related to Alzheimer´s Disease. Chem. Biodiversity. 13, 2016, 91-99s.
21. Taborska E., Bochorakova H., Sousek J., Sedmera P., Vavreckova C., Simanek V. Fumaria densiflora
DC. ALKALOIDS. Collect. Czech. Chem. Commun. 1996, 1064-1072s
22. Masakazu M., Toshiro K., Nobuo O., Koichi K.: Alkaloids of Urginea altissima and their antimicrobial
activity against Phytophthora capsici. Phytochemistry. 14(12), 1975, 2717s.

46

7

Přílohy
7.1 NMR spektra sloučeniny 22-29/4/1
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7.2 NMR spektra sloučeniny DK-1
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7.3 NMR spektra sloučeniny NB-8
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