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Abstrakt 

Ceramidy jsou skupinou lipidů, které se řadí mezi sfingolipidy. Kožní ceramidy 

mají v organismu několik funkcí. Jsou důležitou součástí lipidové matrix stratum 

corneum, nejsvrchnější vrstvy epidermis, kde se podílejí na bariérové funkci kůže. Dále 

plní funkci druhého posla v apoptóze buňky a účastní se mnoha dalších metabolických 

pochodů. Základní struktura ceramidů je tvořena sfingoidní bází, která je N-acylována 

mastnou kyselinou. Sfingoidní bází může být sfingosin, fytosfingosin, dihydrosfingosin 

nebo 6-hydroxysfingosin. 

Nižší množství ceramidů ve stratum corneum je spojováno s výskytem různých 

kožních onemocnení, především s atopickou dermatitidou a psoriázou. Projevy těchto 

onemocnění znatelně zlepšuje topické podávání ceramidů. Exogenně podávané 

ceramidy pomáhají regenerovat poškozenou kůži a zlepšují hydrataci pokožky. Ovšem 

není zcela známo, jakým způsobem topicky podávané ceramidy zlepšují průběh nemocí. 

Cílem práce bylo připravit fyziologický ceramid NS pomocí Grubbsovy 

metateze a optimalizovat podmínky reakcí pro dosažení co nejvyšších výtěžků. 

Syntéza ceramidu NS vycházela z pentadekan-1-olu, který byl eliminován 

na terminální alken. Eliminace byla prováděna třemi různými způsoby. Druhou častí 

syntézy byla příprava analogu sfingosinu pro Grubsovu metatezi s alkenem. Podařilo se 

připravit 5-uhlíkatý analog sfingosinu odvozený od Garnerova aldehydu. Kritickým 

krokem byla Grubbsova metateze alkenu s analogem sfingosinu, která byla vyzkoušena 

4 způsoby. Následovalo odstranění chránících skupin za vzniku sfingosinu a acylace 

sfingosinu kyselinou lignocerovou, což vedlo k získání ceramidu NS. 

Tento postup syntézy by měl sloužit jako vzor pro přípravu ceramidů vycházejících 

z deuterovaného alkoholu. Ceramidy s deuterovanými řetězci se mohou využít 

k dalšímu studiu na lipidových membránách. Studium deuteriem značených ceramidů 

nachází své uplatnění v hodnocení ceramidů. Mezi metody, které využívají deuterované 

molekuly, patří např. infračervená spektroskopie nebo nukleární magnetická rezonance 

v pevné fázi. Tím by bylo možné objasnit chování ceramidů ve stratum corneum. 
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Abstract 

Ceramides are group of lipids which belong to sphingolipids. Skin ceramides have 

several functions in the organisms. They are important part of the lipid matrix of the 

stratum corneum, the outermost layer of the epidermis, where they participate in the 

barrier function of the skin. Furthermore, ceramides are secondary messengers in cell 

apoptosis and participate in many metabolic processes. Ceramides are composed of 

sphingoid base, which is N-acylated by fatty acid. Sphingoid base can be sphingosine, 

phytosphingosine, dihydrosphingosine or 6-hydroxysphingosine. 

 Lower level of ceramides in the stratum corneum is associated with various skin 

diseases especially atopic dermatitis and psoriasis. Manifestations of these diseases is 

significantly improved by topical administration of ceramide. Exogenously 

administered ceramides help regenerate damaged skin and improve hydration of the 

skin. However, it is not fully known, in which way topically administered ceramides 

improve the progress of diseases. 

The aim of this work is synthesize physiological ceramide NS by using Grubbs 

metathesis reactions and optimize the conditions for achieving the highest yields. 

Synthesis of ceramide NS was based on pentadecan-1-ol, which was eliminated to 

terminal alkene. The elimination was carried out in three different ways. The second 

part of the synthesis was the preparation of  sphingosine analog for Grubbs metathesis 

with terminal alkene. The sphingosine analogue was prepared from Garner´s aldehyde. 

The critical step was the Grubbs metathesis of alkene with the sphingosine analogue, for 

which 4 procedures were examined. This was followed by the removal of the protecting 

groups to afford sphingosine and acylation of sphingosine with lignoceric acid to afford 

ceramide NS. 

This method of synthesis should be used as a model for the preparation 

of ceramides based on deuterated alcohol. Ceramides with deuterated chain can be used 

for further studies on lipid membranes. Study of deuterium-labeled ceramides finds its 

application in the evaluation ceramides. Methods that use deuterated molecules include 

e.g. infrared spectroscopy or nuclear magnetic resonance in solid phase. This could 

explain the behavior of ceramides in the stratum corneum. 
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1 Úvod a cíl práce 

Pro bariérovou funkci kůže je nejdůležitější svrchní vrstva epidermis – stratum 

corneum. Chrání organismus především před ztrátou vody a vnikem cizorodých látek 

do organizmu. Ceramidy (Cer) jsou početnou skupinou lipidů řadící se mezi 

sfingolipidy. Právě Cer obsažené v této vrstvě mají nepostradatelnou funkci ve tvorbě 

účinné kožní bariéry. Cer jsou stále předmětem intenzivního výzkumu a jejich 

mechanismus při tvorbě kožní bariéry není zcela objasněn. 

Cílem této práce bylo připravit fyziologický CerNS pomocí Grubbsovy metateze a 

optimalizovat podmínky reakcí pro dosažení co nejvyšších výtežků. V budoucnu by měl 

uvedený postup přípravy sloužit jako vzor pro přípravu Cer s deuterovaným 

sfingosinovým řetězcem. 
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2 Teoretická část 

Lidská kůže je orgán, jehož povrch je 1,6 – 2 m2 a hmotnost průměrně 3 kg. 

Tloušťka kůže se pohybuje od 0,5 mm na očních víčkách do 4 mm na zádech.[1] Hlavní 

funkcí kůže je ochrana před chemickými a fyzikálními vlivy (např. UV zářením, 

volnými radikály) a patogeny. Slouží jako bariéra, která chrání organismus před ztrátou 

vody a udržuje homeostázu. Účastní se procesu termoregulace, zasahuje do imunitních 

procesů, funguje jako smyslový orgán, má endokrinní funkce (syntéza vitaminu D, 

periferní konverze prekurzorů hormonů); svoji roli hraje i v neverbální komunikaci 

mezi lidmi při vyjadřování emocí.[2, 3] 

2.1 Stavba kůže, stratum corneum 

Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev – dermis a epidermis. Dermis tvoří 

převážnou část kůže a je tvořena pojivovou tkání. Obsahuje kolagen, elastin a 

glykosaminoglykany (souhrnně nazýváno jako extracelulární matrix, ECM), fibroblasty, 

potní žlázy, tukové buňky, žírné buňky a leukocyty; je také bohatě vaskularizovaná. 

Epidermis je svrchní vrstva kůže, která je složená především z keratinocytů (95 %), 

melanocytů, Langerhansových buněk (antigen prezentující buňky při imunitních dějích) 

a Merkelových buněk (mající funkci mechanoreceptorů).[2] 

Epidermis se dělí do čtyř vrstev: stratum basale, stratum spinosum, stratum 

granulosum a nejsvrchnější část stratum corneum (SC). Jednotlivé vrstvy epidermis 

jsou znázorněny na Obrázku 1.[1] 

 

Obrázek 1. Stavba lidské kůže a ve výřezu znázornění vrstev epidermis.[1] 
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Vrstvy epidermis představují různé stupně diferenciace buněk, které jsou tvořeny 

z kmenových buněk ve stratum basale a migrují směrem k povrchu kůže.[2] Směrem 

ke SC ubývá množství živin a kyslíku, buňky se stávají ploššími, dochází k ukládání 

lipidů a keratinu.[4] 

 SC, rohová vrstva kůže (Obrázek 2), se svojí tloušťkou 10 – 30 μm je hlavní 

kožní bariérou, která chrání kůži před vnikem cizorodých látek do organismu a před 

ztrátou vody. Struktura SC bývá definována slovy „cihly a malta“, kde cihly představují 

korneocyty a malta je mezibuněčný prostor SC, který je tvořen lipidovou matrix. 

Korneocyty, terminálně diferenciované keratinocyty, jsou zploštělé buňky, které jsou 

ze všech stran obklopeny lamelami skládajícími se z lipidů. Lipidy tvoří přibližně 20 % 

objemu SC a jsou kontinuální fází kožní bariéry. Složení lipidů v jednotlivých vrstvách 

epidermis je odlišné. Fosfolipidy se postupně enzymaticky degradují na glycerol a volné 

mastné kyseliny, a např. glukosylceramidy se mění na ceramidy. Ekvimolárně jsou 

ve SC zastoupeny Cer, mastné kyseliny a cholesterol. I když jsou zastoupeny 

ekvimolárně, Cer tvoří 50 % hmotnosti lipidů, mastné kyseliny 10 – 20 % a cholesterol 

25 %. V malé míře zde najdeme také triglyceridy, glykosfingolipidy, estery cholesterolu 

a cholesterol-sulfát.[2, 3, 5, 6] 

 

Obrázek 2. Schéma rohové vrstvy epidermis.[1] 
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2.2 Strukturní typy ceramidů lipidové matrix 

Cer, N-acylsfingosiny, se řadí mezi sfingolipidy a jsou nejvíce zastoupenými 

lipidy SC. Skládají se ze sfinogidní báze (aminoalkohol), která může být zastoupena 

sfingosinem (označován jako S), 6-hydroxysfingosinem (H), fytosfingosinem (P), nebo 

dihydrosfingosinem (dS) a mastné kyseliny, která je amidově navázána 

na aminoskupinu sfingoidní báze v poloze 2. Nejčastěji zastoupené jsou nasycené 

mastné kyseliny (N) o délce 16-30 uhlíků, především kyselina lignocerová (24C) a 

behenová (22C). Cer jsou tvořeny také α-hydroxykyselinami (A), například kyselinou    

α-hydroxylignocerovou a ω-hydroxykyselinami (O), kde je hydroxylová skupina 

esterifikována kyselinou linoleovou (EO). Kromě volných Cer existují i Cer vázané 

na proteiny (kovalentně vázané Cer), tj. Cer s ω-hydroxylovaným acylem, který je 

esterově vázán na aminokyselinové zbytky proteinů korneocytů. Motta definuje Cer 

pomocí nomenklatury, ve které je Cer pojmenován nejméně ze dvou písmen, 

tj. kombinací názvu pro typ sfingoidní báze a acylu mastné kyseliny (viz dále). Nově 

objevenou skupinou Cer v lidském SC jsou 1-O-acyl Cer, které mají esterifikovanou 

primární hydroxylovou skupinu (C1) sfingoidní báze (sfingosinu). Různé druhy Cer 

nacházející se v lidském SC, včetně jejich písmenných kódů, jsou znázorněny 

na Obrázku 3.[7, 8] 

2.3 Ceramidy a kožní onemocnění 

Nižší množství Cer je uváděno jako hlavní znak kožních onemocnění, mezi které 

se řadí např. atopická dermatitida (AD) či psoriáza. Poruchy kožní bariéry doprovázejí 

také genetická onemocnění, jako jsou Gaucherova choroba, Farberova choroba a 

Niemann-Pickův syndrom, při kterých dochází ke změně metabolismu sfingolipidů.[3, 9] 

Rozsáhlé oblasti suché svědivé kůže, případně zarudnutí, jsou jedním z hlavních 

rysů AD. Vlivem škrábání dochází k ještě rozsáhlejšímu poškození SC, to umožňuje 

vstup cizorodých látek do kůže a vznik zánětu. Zánět dále přispívá k poškozování 

bariéry. Dodnes není známa primární příčina tohoto onemocnění. Hladiny Cer 1 a 3 

(CerEOS a CerNP) jsou výrazně nižší a hodnoty cholesterolu vyšší u všech pacientů 

trpící AD. Množství CerNP koreluje s transepidermální ztrátou vody.[3-6] 
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Bylo prokázáno, že topické podávání lipidů, především synteticky připravených 

Cer, má vysoký potenciál zlepšovat bariérové funkce SC. Strukturní požadavky a 

mechanismus účinku exogenně podávaných Cer a jejich analog zatím není zcela znám 

vzhledem ke složité stavbě SC. Proto je důležité dále zkoumat vztahy mezi strukturou a 

aktivitou exogenně podávaných Cer. [5, 9] 

 

Obrázek 3. Cer nacházející se v lidské kůži a jejich nomenklatura dle Motty.[8] 
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2.4 Grubbsovy metateze 

Grubbsovy metateze nebo také metateze olefinů jsou reakce dvou molekul olefinů 

(alkenů) za přítomnosti katalyzátoru. Při reakci dochází k rozdělení jedné dvojné vazby 

mezi atomy uhlíku a spojení s druhou dvojnou vazbou. Tento syntetický přístup 

k přípravě nových vazeb mezi uhlíky je široce využívaný vzhledem k vysoké 

kompatibilitě katalyzátorů s širokou řadou substrátů. Na Obrázku 4 jsou uvedeny různé 

varianty Grubbsovy metateze. V roce 2005 získal Robert Howard Grubbs Nobelovu 

cenu za chemii, podle kterého nesou metateze název.[10-12] 

 

Obrázek 4. Varianty metateze olefinů.[12]  

2.5 Katalyzátory používané při metatezích olefinů 

Vývoj katalyzátorů pro Grubbsovu metatezi vycházel ze sloučenin obsahující 

ruthenium. Celkem bylo připraveno přes deset katalyzátorů nesoucí ve své molekule 

ruthenium. Nejpoužívanějšími katalyzátory obsahující ruthenium jsou Grubbsův 

katalyzátor 1. a 2. generace a dále Hoveyda-Grubbsův katalyzátor 1. a 2. generace 

(Obrázek 5).[11] 
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Obrázek 5. Grubbsovy katalyzátory obsahující ruthenium. (PCy3 = tricyklohexylfosfin, 

Mes = mesitylen = 1,3,5-trimethylbenzen, i-Pr = isopropyl).[11] 

 Původní Grubbsův katalyzátor 1. generace nebyl účinný pro Grubbsovu metatezi 

stericky náročných a elektronů chudých olefinů. Proto byly vyvinuty další katalyzátory 

na bázi ruthenia. Ačkoliv tyto katalyzátory rozšířily oblast využití Grubbsovy metateze, 

stále existují reakce, při kterých se dosahuje s původním katalyzátorem lepších 

výsledků.[12] 

 Grubbsův katalyzátor 1. generace se používá především pro kruh uzavírající 

metatezi (RCM; ring closing metathesis), CM (cross metathesis) a kruh otevírající 

metatezi s následnou polymerizací (ROMP; ring opening metathesis polymeryzation), 

jeho aktivnějším analogem je Grubbsův katalyzátor 2. generace. Hoveyda-Grubbsův 

katalyzátor 1. generace je využitelný především pro RCM terminálních olefinů a jeho 

analog 2. generace se využívá při RCM, kruh otevírající metatezi (ROM; ring opening 

metathesis) a CM reakcích s elektron-deficientními substráty.[12, 13] 

 Nejnovějším katalyzátorem používaným pro Grubbsovy metateze je Grubbsův 

katalyzátor 3. generace (Obrázek 6). Je účinný při CM akrylonitrilu a také při RCM a 

ROMP blokových kopolymerů.[14] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Grubbsův katalyzátor 3. generace.[14] 
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2.6 Mechanismus Grubbsovy metateze 

Grubbsova metateze probíhá jako 2+2 cykloadice. Mechanismus pro kruh 

uzavírající Grubbsovu metatezi je uveden na Obrázku 7. Nejprve dochází mezi 

dvojnou vazbou jednoho olefinu (v tomto případě s jednou dvojnou vazbou 

tosylovaného aminu) a katalyzátorem k cykloadici za vzniku metalcyklobutanového 

intermediátu. Ten se dále rozpadá za vzniku nového olefinu (styrenu) a katalyzátoru 

s navázaným zbytkem původního olefinu, který reaguje 2+2 cykloadicí s druhým 

olefinem (s druhou dvojnou vazbou tosylovaného aminu) za vzniku druhého 

metalcyklobutanu. Rozpadem metalcyklobutanu vzniká žádaný produkt reakce 

tj. tosylovaný cyklický amin a pozměněný katalyzátor. Ten napadá další molekulu 

výchozí látky a celý cyklus se opakuje, přičemž při všech následujících cyklech vzniká 

místo styrenu ethen.[10, 11, 15] 

Reakce je schopna probíhat do té doby, než se spotřebuje veškerý katalyzátor 

nebo dvojné vazby olefinů, které poskytují danou reakci. Selektivita dané reakce může 

být ovlivněna změnou poměrů výchozích látek či použitím stericky objemných 

substituentů.[10, 11] 

 

Obrázek 7. Cykloadiční (2+2) mechanismus kruh uzavírající Grubbsovy metateze. 

(PPh3 = trifenylfosfin, Ts = toluensulfonyl, Ph = fenyl).[11] 
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2.7 Využití metateze v přípravě sfingolipidů 

Grubbsova metateze má velké využití při syntéze Cer. Několik reakcí je uvedeno 

ve Schématu 1. Další využití Grubbsovy metateze v syntéze Cer je uvedeno 

v experimentální části této práce.  

 

Schéma 1. Využití Grubbsovy metateze v přípravě sfingolipidů. (Me = methyl, 

Boc = terc-butyloxykarbonyl, , TBS = terc-butyldimethylsilyl).[16] 
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3 Experimentální část 

3.1 Chemikálie a přístroje 

Všechny chemikálie a rozpouštědla byly zakoupeny od firem Sigma-Aldrich a 

PENTA. CerNS18 byl zakoupen od firmy Avanti Polar Lipids.  

Pro sloupcovou chromatografii byl použit Silikagel 60 (230-400). Průběh reakcí a 

čistota produktů byla kontrolována pomocí tenkovrstvé chromatografie na hliníkových 

TLC deskách Silica gel 60 F254, které byly zakoupeny od firmy Merck, Darmstadt, 

Německo. K detekci byla použita UV lampa při vlnové délce 254 nm a vypalovací 

detekční směs obsahující Ce(SO4)2, H3[P(Mo3O10)4], koncentrovanou kyselinu sírovou a 

vodu. Teploty tání pevných látek byly měřeny pomocí Koflerova bodotávku. Optická 

otáčivost byla měřena na polarimetru KRÜSS OPTRONIC P300 (KRÜSS GmbH, 

Hamburg, Německo). 

1H NMR a 13C NMR spektra všech látek byla změřena v roztocích CDCl3 nebo 

CDCl3 a CH3OD přístrojem VARIAN VNMR S500, Palo Alto, USA (500 MHz pro 

1H NMR a 125 MHz pro 13C NMR). Měření IČ spekter bylo provedeno na přístroji 

NICOLET 6700 FT-IR vybaveném ATR sondou. Měření hmotnostní spektrometrie bylo 

prováděno přístrojem Agilent 500 Ion Trap LC/MS s APCI (Agilent Technologies, Santa 

Clara, California, USA). 

3.2 Syntéza 

Cílem této práce bylo připravit fyziologický CerNS (11) pomocí Grubbsovy 

metateze. Pro syntézu CerNS byl zvolen pentadekan-1-ol (1) jako výchozí látka, která je 

komerčně dostupná. Syntéza CerNS byla prováděna ve třech klíčových fázích, 

tj. příprava pentadec-1-enu (4), příprava analogu sfingoidní báze (sfingosinu) pro 

Grubbsovu metatezi a samotná Grubbsova metateze následovaná přípravou CerNS, 

konkrétně CerNS24. 

První fází syntézy byla příprava pentadec-1-enu (4) z komerčně dostupného 

pentadekan-1-olu (1). Eliminace alkoholu (1) byla opakována třemi různými způsoby. 

Nejdříve byl výchozí alkohol (1) tosylován p-toluensulfonyl chloridem za přítomnosti 

pyridinu, což vedlo ke vzniku příslušného esteru sulfonové kyseliny (2). Podruhé 

alkohol (1) reagoval s kyselinou p-toluensulfonovou a silikachloridem za vzniku 



17 
 

totožného produktu (2). Výtěžky obou těchto reakcí byly neuspokojivé, proto nebylo 

v eliminaci alkoholu (1) dále pokračováno a byl zvolen jiný způsob přípravy. Alkohol 

(1) reagoval s 2-nitrofenyl selenokyanátem pomocí tributylfosfinu. Následovala oxidace 

vzniklého aryl-alkyl selanu (3) peroxidem vodíku za vzniku požadovaného terminálního 

alkenu (4), který byl dále použit ve třetí fázi syntézy. Všechny reakce jsou uvedeny 

ve Schématu 2. 

 

Schéma 2. První fáze syntézy CerNS, tj. příprava pentadec-1-enu (4) vycházející 

z pentadekan-1-olu (1). (THF = tetrahydrofuran). 

Druhou fází syntézy CerNS byla příprava analogů sfingosinu pro Grubsovu 

metatezi. Způsob přípravy prvního analogu sfingosinu (6) byla Grubbsova metateze 

CerNS18 (5) s trans-stilbenem. Požadovaný analog (6) pro další reakci s alkenem (4) 

se nepodařilo izolovat a byla navržena jiná syntetická cesta, kterou byla vinylace       

(S)-Garnerova aldehydu (7) vinylmagnesiumbromidem. Produkt (8) byl použit do 

následující reakce s terminálním alkenem (4). Reakce jsou znázorněny ve Schématu 3. 
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Schéma 3. Druhá fáze syntézy CerNS, tj. příprava analogů sfingosinu (6 a 8).     

(* výtěžek neuváděn, protože nebyl izolován čistý produkt). 

Poslední třetí částí syntézy byla Grubbsova metateze alkenu (4) a příprava CerNS24 

(11). Vzniklý alken (4) a vinylovaný Garnerův aldehyd (8) byly podrobeny Grubbsově 

metatezi s kyselinou octovou či bez ní. Tato reakce byla opakována s různými poměry 

výchozích látek (Tabulka 1). Vzniklý produkt (9) byl následně zbaven chránících 

skupin reakcí s kyselinou trifluoroctovou (TFA) ve vodě (3:1, v/v) za vzniku sfingosinu 

(10), který byl bez dalšího čištění použit do další reakce, tj. acylace primární 

aminoskupiny sfingosinu (10) kyselinou lignocerovou za přítomnosti HOBt a WSC    

(1-hydroxybenzotriazol hydrát a N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylkarbodiimid) a 

vzniku požadovaného CerNS24 (11). Rovnice reakcí jsou uvedeny ve Schématu 4. 
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Schéma 4. Třetí fáze syntézy CerNS, tj. Grubbsova metateze alkenu (4) a příprava 

CerNS24 (11). (HOBt = 1-hydroxybenzotriazol, TFA = trifluoroctová kyselina, 

WSC = N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylkarbodiimid, * výtěžek po dvou reakčních 

krocích). 

pokus 
číslo 

ekvivalent 
(8) 

ekvivalent 
(4) 

kyselina 
octová 

výtěžek 
(%) 

1. 1 2 NE 37 

2. 1 2 ANO 55 

3. 1 1 ANO 58 

4. 1,5 1 ANO 49 

Tabulka 1. Poměry výchozích látek a jednotlivé 

      výtěžky Grubbsovy metateze 
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3.2.1 Příprava pentadecyl-4-methylbenzensulfonátu (2) reakcí s p-toluensulfonyl 

chloridem 

 

100 mg (0,438 mmol) pentadekan-1-olu (1) bylo rozpuštěno v suchém 

dichlormethanu (10 ml) pod atmosférou argonu a ochlazeno v ledové lázni na 0 °C. Poté 

byl injekční stříkačkou přidán pyridin (70,8 μl, 0,876 mmol) a po kapkách                    

p-toluensulfonyl chlorid (125 mg, 0,656 mmol) rozpuštěný v bezvodém 

dichlormethanu. Reakce byla míchána 22 hodin a průběh reakce byl sledován pomocí 

TLC (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát, 3:1), které prokázalo velké množství výchozí 

látky ve směsi (Rf = 0,44). Proto byla reakční směs převedena do kovové lázně a pod 

zpětným chladičem probíhala při 70 °C 2 hodiny. Kontrolní TLC (mobilní fáze 

hexan/ethyl-acetát, 3:1) bylo beze změny, reakce byla ukončena přidáním 10 ml vody. 

Směs byla extrahována 3 × 20 ml diethyletheru. Organická vrstva byla dále promyta 

5 ml 2M HCl a 5 ml 5% roztoku NaHCO3, vysušena bezvodým NaSO4, přefiltrována 

přes vatu a odpařena na rotační vakuové odparce. Směs byla adsorbována na silikagel. 

Směs byla přečištěna sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát, 6:1). 

Bylo získáno 97,5 mg čistého produktu (2), výtěžek reakce byl 58 %. 



21 
 

3.2.2 Příprava pentadecyl-4-methylbenzensulfonátu (2) reakcí s kyselinou           

p-toluensulfonovou 

 

228 mg (1 mmol) výchozího alkoholu (1) a monohydrát kyseliny                       

p-toluensulfonové (228 mg, 1,2 mmol) byly rozpuštěny v dichormethanu (10 ml). 

K nim byl přidán silikachlorid (100 mg), který byl připraven reakcí  silikagelu (10 g) 

rozpuštěného v chloroformu (25 ml) s thionylchloridem SOCl2 (6,2 ml, 0,168 mol) za 

laboratorní teploty. Po přidání silikachloridu ke směsi reakce probíhala při teplotě 45 °C 

pod zpětným chladičem 4 hodiny. Po 4 hodinách provedeno kontrolní TLC (mobilní 

fáze hexan/ethyl-acetát, 3:1), které ukázalo, že reakce neprobíhá. Proto bylo 

rozpouštědlo odpařeno, směs byla rozpuštěna v toluenu a míchána přes noc pod 

zpětným chladičem při 120 °C. TLC detekce (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát, 3:1) 

potvrdila vznikající produkt (Rf = 0,70). Do reakce byl dále přidán nadbytek kyseliny  

p-toluensulfonové a silikachloridu. Po dalších 2 hodinách bylo zahřívání ukončeno a 

po zchladnutí reakční směsi byl odfiltrován silikachlorid a odpařeno rozpouštědlo. Směs 

látek byla adsorbována na silikagel a čištěna sloupcovou chromatografií (mobilní fáze 

hexan/ethyl-acetát, 6:1). Získáno bylo 119 mg čistého produktu (2). Výtěžek reakce 

činil 31 %. 

Pentadecyl 4-methylbenzensulfonát (2)       

 Bílá krystalická látka, molární hmotnost: 382,61 g/mol, TLC: Rf = 0,70 

(hexan/ethyl-acetát, 3:1), teplota tání: 35–38 °C.                 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 7.80 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 

4.03 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.46 (s, 3H), 1.68 – 1.60 (m, 2H), 1.34 – 1.19 (m, 24H), 0.89 

(t, J = 6.9 Hz, 3H) ppm.                 

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 144.55, 133.26, 129.75, 127.85, 70.68, 31.90, 29.67, 

29.65, 29.62, 29.58, 29.47, 29.36, 29.33, 28.90, 28.79, 25.30, 22.67, 21.60, 14.09 ppm. 

IR (ATR): νmax 2916, 2851, 1357, 1173, 952, 837, 812, 666 cm-1. 
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3.2.3 Příprava (2-nitrofenyl)(pentadecyl)selanu (3) 

 

678 mg (2,968 mmol) petadekan-1-olu (1) a 800 mg (3,523 mmol) 2-nitrofenyl 

selenokyanátu bylo pod atmosférou argonu rozpuštěno v bezvodém THF (24 ml). Poté 

bylo injekční stříkačkou přikapáno (0,87 ml, 3,490 mmol) tributylfosfinu. Po půl hodině 

míchání při laboratorní teplotě bylo provedeno TLC (mobilní fáze hexan/diethylether, 

3:1), na kterém byl stále vidět výchozí alkohol (Rf = 0,2) (1), proto bylo přidáno 0,5 

ekvivalentu 2-nitrofenyl selenokyanátu i tributylfosfinu a reakce byla míchána přes noc 

za laboratorní teploty. Reakční směs byla zahuštěna na vakuové odparce, přečištěna 

sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan/diethylether, 10:1). Celkem bylo 

izolováno 934mg čistého produktu (3), výtěžek reakce činil 76 %. 

 (2-nitrofenyl)(pentadecyl)selan (3)       

 Žlutá krystalická látka, molární hmotnost: 412,48 g/mol, TLC: Rf = 0,71 

(hexan/diethylether, 3:1), teplota tání: 51-55 °C.              

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 8.32 – 8.27 (m, 1H), 7.56 – 7.49 (m, 2H), 7.33 – 7.28 

(m, 1H), 2.96 – 2.89 (m, 2H), 1.84 – 1.74 (m, 2H), 1.53 – 1.45 (m, 2H), 1.40 – 1.20 

(m, 22H), 0.89 (t, J = 6.9 Hz, 3H) ppm.                     

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 146.89, 133.96, 133.41, 129.02, 126.42, 125.16, 

31.90, 30.15, 29.67, 29.66, 29.64, 29.61, 29.56, 29.45, 29.34, 29.13, 28.28, 26.29, 

26.02, 22.67, 14.09 ppm.                 

IR (ATR): νmax 2915, 2850, 1471, 1332, 1307, 1098, 1039, 720, 669 cm-1. 
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3.2.4 Příprava pentadec-1-enu (4) 

 

934 mg (2,264 mmol) selanu (3) bylo rozpuštěno v THF (30 ml) a byl přidán 

30% H2O2 (0,7 ml, 22,643 mmol). Za 24 hodin míchání reakční směsi za laboratorní 

teploty bylo provedeno TLC (mobilní fáze hexan; Rf = 0,96), které potvrdilo vznikající 

produkt. Do směsi byl ještě přidán nadbytek H2O2 a reakční směs byla míchána dalších 

24 hodin. Reakce byla ukončena vodou (20 ml) a vytřepána do hexanu (3 x 30 ml). 

Organická fáze byla dále promyta 20 ml 10% NaHCO3 a 20 ml 10% NaCl, vysušena 

bezvodým Na2SO4, přefiltrována přes vatu a odpařena na vakuové odparce. Čištěním 

pomocí sloupcové chromatografie (mobilní fáze hexan) bylo celkem získáno 450 mg 

pentadec-1-enu (4), výtěžek byl 94 %. 

Pentadec-1-en (4)          

 Bezbarvá kapalina, molární hmotnost: 210,40 g/mol, TLC: Rf = 0,96 (hexan).         

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.88 – 5.78 (m, 1H), 5.04 – 4.97 (m, 1H), 4.96 – 4.90 

(m, 1H), 2.09 – 2.01 (m, 2H), 1.43 – 1.34 (m, 2H), 1.34 – 1.22 (m, 20H), 0.89 (t, J = 7.0 

Hz, 3H) ppm.                        

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 139.26, 114.04, 33.82, 31.92, 29.69, 29.67, 29.65, 

29.61, 29.50, 29.35, 29.15, 28.95, 22.68, 14.11 ppm.             

IR (ATR): νmax 2923, 2853, 1489, 991, 909 cm-1. 
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3.2.5 Příprava N-((2S,3R,4E)-1,3-dihydroxy-5-fenylpent-4-en-2-yl) 

oktadekanamidu (6) 

 

 CerNS18 (5) (33 mg, 0,058 mmol) byl rozpuštěn v suchém CH2Cl2 (1,5 ml), 

poté byl přidán trans-stilben (106 mg, 0,588 mmol) a následně Hoveyda-Grubbsův 

katalyzátor 2. generace (3,7 mg, 0,006 mmol) jako pevné látky. Reakce probíhala 

v kovové lázni pod zpětným chladičem pod atmosférou argonu při teplotě 43 °C. 

Do reakce byl přidán nadbytek rozpouštědla (4 ml) a po dalších 24 hodinách bylo 

provedeno TLC (mobilní fáze chloroform/methanol, 50:1), na kterém byla detekována 

skvrna (Rf = 0,38) s podobným retenčním faktorem jako Cer (5). Bylo přidáno 7,4 mg 

katalyzátoru a za 24 hodin provedeno TLC. Směs byla odpařena na odparce 

za sníženého tlaku a chromatograficky čištěna na silikagelu (mobilní fáze 

chloroform/methanol 50:1). Čištěna byla celkem třikrát, ovšem nepodařilo se izolovat 

čistý produkt. Bylo získáno 3,9 mg směsi látek obsahující požadovanou látku (6), 

výchozí Cer (5) a další nedefinované nečistoty. Produkt (6) byl ve směsi detekován 

hmotnostní spektrometrií: MS (APCI): m/z = 442.4 [M + H+ - H2O]. 
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3.2.6 Příprava (S)-terc-butyl-4-((R)-1-hydroxyallyl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-

karboxylátu (8) 

 

 500 mg (2,181 mmol) (S)-Garnerova aldehydu (7) bylo rozpuštěno v suchém 

THF (4 ml) a ochlazeno na -78 °C. Pomalu byl přikapán 1M roztok 

vinylmagnesiumbromidu v THF (4,4 ml, 4,4 mmol). Po dvou hodinách míchání při této 

teplotě bylo provedeno TLC (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát, 3:1), které potvrdilo 

vznikající produkt (8) (Rf = 0,34). Bylo přidáno dalších 1,1 ml vinylmagnesia a za 30 

minut bylo chlazení vypnuto. Po ohřátí směsi na laboratorní teplotu byla reakce opatrně 

ukončena přikapáním 15 ml nasyceného roztoku chloridu amonného, vytřepána 3x20 ml 

diethyletheru. Etherové frakce byly vysušeny síranem sodným, přefiltrovány přes vatu a 

odpařeny na vakuové odparce. Čištěním sloupcovou chromatografií (mobilní fáze 

hexan/ethyl-acetát, 5:1) bylo získáno 462 mg látky. NMR analýza ukázala, že se 

nepodařilo izolovat čistý produkt (8), ale jen směs jeho dvou diastereomerů. Dalším 

přečištěním již bylo izolováno 246 mg požadovaného izomeru látky (8) a výtěžek 

reakce byl 44 %.  

(S)-terc-butyl-4-((R)-1-hydroxyallyl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-karboxylát (8) 

Nažloutlý olej, molární hmotnost: 257,33 g/mol, TLC: Rf = 0,28 (hexan/ethyl-

acetát, 3:1).                    

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.94 – 5.79 (m, 1H), 5.41 – 5.34 (m, 1H), 5.24 – 5.19 

(m, 1H), 4.42 – 4.23 (m, 1H), 4.22 – 4.12 (m, 1H), 4.10 – 3.97 (m, 1H), 3.95 – 3.79 

(m, 1H), 1.55 (s, 3H), 1.52 – 1.43 (m, 12H) ppm.             

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 154.27, 136.65, 116.20, 94.48, 81.17, 74.24, 64.73, 

62.01, 28.32, 26.23, 24.45 ppm.                 

IR (ATR): νmax 2979, 1697, 1681, 1390, 1366, 1173, 1098, 849 cm-1. 
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3.2.7 Příprava  (S)-terc-butyl 4-((R,E)-1-hydroxyhexadec-2-en-1-yl)-2,2-

dimethyloxazolidin-3-karboxylátu (9) 

 

50 mg (0,194 mmol) vinylovaného (S)-Garnerova aldehydu (8), 41 mg 

(0,194 mmol) pentadec-1-enu (4) a 3,5 mg (0,004 mmol) Grubbsova katalyzátoru 

2. generace bylo pod atmosférou argonu rozpuštěno v suchém dichlormethanu (0,25 ml) 

a poté bylo přidáno 2,25 μl (0,039 mmol) bezvodé kyseliny octové. Reakce probíhala 

ve vialce s těsným uzávěrem bez septa, aby nedošlo k odpaření rozpouštědla a porušení 

bezvodých podmínek. Vialka byla vložena do kovové lázně a reakce se míchala při 

40 °C 60 hodin. Směs byla monitorována pomocí TLC s mobilní fází hexan/ethyl-acetát 

(3:1), poté byla odpařena na vakuové odparce a chromatograficky přečištěna 

na silikagelu (mobilní fáze hexan/ethyl-acetát, 9:1). Získáno bylo 50 mg látky (9), 

výtěžek reakce byl 58 %. 

Tento postup, kdy poměr výchozích látek byl 1:1 se ukázal jako nejvýhodnější, 

výtěžek reakce byl 58 %. Reakce byla spuštěna také v poměru výchozích látek 1:2 

(intermediát 8:alken 4), poprvé bez kyseliny octové s výtěžkem 37 % a podruhé za 

přítomnosti kyseliny octové, kdy výtěžek stoupl na 55 %. Reakce byla vyzkoušena také 

v opačném poměru výchozích látek 1,5:1 (intermediát 8:alken4) s přídavkem kyseliny 

octové, výtěžek byl 49 %. 
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(S)-terc-butyl-4-((R,E)-1-hydroxyhexadec-2-en-1-yl)-2,2-dimethyloxazolidin-3-

karboxylát (9)        

 Nažloutlý olej, molární hmotnost: 439,19 g/mol, TLC: Rf = 0,50 (hexan/ethyl-

acetát, 3:1).                          

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 5.78 – 5.68 (m, 1H), 5.44 (dd, J = 15.5, 6.2 Hz, 1H), 

4.25 – 4.17 (m, 1H), 4.15 – 4.08 (m, 1H), 4.06 – 3.96 (m, 1H), 3.87 – 3.77 (m, 1H), 2.09 

– 2.00 (m, 2H), 1.56 – 1.51 (m, 2H), 1.51 – 1.45 (m, 12H), 1.42 – 1.32 (m, 2H), 1.32 – 

1.20 (m, 21H), 0.92 – 0.84 (m, 3H) ppm.                   

13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ = 154.14, 133.37, 128.09, 94.39, 80.98, 74.00, 64.89, 

64.16, 62.28, 32.37, 31.89, 29.65, 29.64, 29.62, 29.57, 29.47, 29.32, 29.28, 29.21, 

29.11, 28.34, 26.23, 24.61, 22.62, 14.08 ppm.              

IR (ATR): νmax 2923, 2853, 1702, 1693, 1384, 1366, 1172, 1096 cm-1. 
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3.2.8 Příprava (2S,3R,4E)-2-aminooktadec-4-en-1,3-diolu (10) 

 

202 mg (0,456 mmol) chráněného analogu sfingosinu (9) bylo rozpuštěno v 8 ml 

roztoku kyseliny trifluoroctové a vody v poměru 3:1 (v/v). Reakce probíhala 

za laboratorní teploty. Po 30 minutách bylo provedeno TLC, na kterém byla nová 

skvrna produktu (Rf = 0 pro mobilní fázi hexan/ethyl-acetát, 3:1, Rf = 0,5 pro mobilní 

fázi BuOH/CH3COOH/H2O, 4:1:1) i výchozí látky. Na TLC po dalších 60 minutách již 

nebyla detekována výchozí látka. Reakce byla ukončena přidáním 25-27% vodného 

roztoku NH3 do pH 9. Směs byla extrahována 3 × 30 ml CHCl3. Chloroformové frakce 

byly spojeny, odpařeny a vysušeny bezvodým Na2SO4. Takto získaný surový produkt 

(131 mg) byl bez dalšího čištění použit do další reakce. 
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3.2.9 Příprava N-((2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoktadec-4-en-2-yl-tetrakosanamidu 

(11) 

 

131 mg surového produktu z předchozí reakce, 161 mg (0,437 mmol) kyseliny 

lignocerové a 249 mg (1,617 mmol) 1-hydroxybenzotriazol hydrátu (HOBt) bylo 

vysušeno na vakuové pumpě a rozpuštěno pod atmosférou argonu v 10 ml suchého THF 

při teplotě 0 °C. Injekční stříkačkou bylo přikapáno 154,7 μl (0,874 mmol) WSC       

(N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylkarbodiimidu). Po 18 hodinách míchání bylo 

provedeno TLC (mobilní fáze chloroform/methanol, 10:1, Rf = 0,4), které potvrdilo 

vznikající produkt. Ze směsi bylo odpařeno rozpouštědlo a směs byla přečištěna 

sloupcovou chromatografií (mobilní fáze CHCl3/methanol, 50:1). Získáno bylo celkem 

152 mg finálního produktu CerNS24 (11). 

Celkový výtěžek reakcí 3.2.8 a 3.2.9. činil 51 %. 

N-((2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoktadec-4-en-2-yl-tetrakosanamid (11)   

 Bílá krystalická látka, molární hmotnost: 650,11 g/mol, Rf = 0,40 

(chloroform/methanol, 10:1), teplota tání: 94-96 °C, [α]D
25 = -2,15 (c = 0,065 g/ml; 

chloroform/methanol, 4:1).                        

1H NMR (500 MHz, CDCl3/MeOD, 10:1): δ = 5.72 – 5.64 (m, 1H), 5.45 – 5.38 

(m, 1H), 4.15 – 4.08 (m, 1H), 3.80 – 3.73 (m, 2H), 3.61 – 3.54 (m, 1H), 2.16 – 2.12 

(m, 2H), 2.02 – 1.94 (m, 2H), 1.60 – 1.49 (m, 2H), 1.33 – 1.14 (m, 62H), 0.82 (t, J = 6.9 

Hz, 6H) ppm.                  

13C NMR (125 MHz, CDCl3/MeOD, 10:1) δ = 174.44, 133.85, 128.65, 73.29, 61.58, 

54.58, 36.51, 32.17, 31.76, 29.55, 29.53, 29.50, 29.48, 29.37, 29.23, 29.19, 29.14, 

29.12, 29.04, 25.64, 22.51, 13.89 ppm.               

IR (ATR): νmax 2918, 2849, 1647, 1619, 1551, 1464, 721 cm-1. 
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4 Výsledky a diskuze 

Základem syntézy CerNS24 (11) v této práci byla eliminace primárního alkoholu 

(1) na alken (4). Následně byl alken (4) pomocí Grubbsovy metateze s připraveným 

vinylovaným (S)-Garnerovým aldehydem převeden na analog sfingosinu (9), který byl 

poté zbaven chránících skupin za vzniku sfingosinu. Posledním krokem v této syntéze 

byla acylace primární aminoskupiny sfingosinu kyselinou lignocerovou pomocí ve vodě 

rozpustného karbodiimidu (WSC). 

4.1 Příprava pentadec-1-enu (4) 

První reakcí byla tosylace výchozího alkoholu (1) pomocí p-toluensulfonyl 

chloridu v přítomnosti nukleofilního katalyzátoru pyridinu. Reakce byla prováděna 

dvakrát, poprvé za běžných laboratorních podmínek a podruhé v bezvodých 

podmínkách pod atmosférou argonu. V prvním případě byl výtěžek reakce 33 %, 

ve druhém 58 %. Reakce ve druhém případě probíhala za stejných podmínek uvedených 

v literatuře, která ovšem uvádí mnohem vyšší výtěžek, a to 89 % pro hexadekan-1-ol 

jako výchozí látku.[17] Reddy et al. uvádí výtěžek 89,6 % pro undekan-1-ol za použití 

triethylaminu (TEA) a dimethylaminopyridinu (DMAP) místo pyridinu.[18] S výtěžkem 

tosylátu (2) jsme nebyli spokojeni (pouze 58 %), a proto eliminace alkoholu touto 

cestou nebyla dokončena. Byl zvolen jiný postup přípravy tosylátu (2), a to pomocí 

kyseliny p-toluensulfonové v přítomnosti silikachloridu jako katalyzátoru. Tuto reakci 

nebylo nutné realizovat v bezvodých podmínkách, což umožnilo snadnou manipulaci 

při zpracování reakční směsi. Výtěžek této reakce ovšem ještě poklesl (31 %). 

Literatura, podle které byla syntéza prováděna uvádí výtěžky 63 % pro dekan-1-ol, 

54 % pro hexadekan-1-ol, pro 3-fenylpropan-1-ol je uváděn výtěžek dokonce 86 %.[19] 

Vyšší výtěžky (pomocí ZrCl4 jako katalyzátoru) uvádí Das et al. pro látky s řetězci 

o délce 10 a 16 uhlíků, a to 85 % a 82 %, pro 3-fenylpropan-1-ol dokonce 95 %.[20] 

Eliminaci tosylátu, která již nebyla prováděna, uvádí Phukan třemi různými způsoby. 

S terc-butanolátem draselným v prostředí THF nebo s DBU v dichlormethanu, kdy 

výtěžky reakcí byly nízké. Třetí způsob je reakce tosylátu rozpuštěného 

v dimethoxyetanu s NaI a DBU pod refluxem pod dobu 3 hodin. V tomto případě je 

substrát nejdříve převeden na jodid a následně eliminován na terminální alken. Poslední 

postup je uváděn s výtěžkem až 99 %, ovšem pro odlišné substráty.[21] 
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Eliminace alkoholu (1) na alken (4) s nejvyššími dosaženými výtěžky byla reakce 

alkoholu (1) s 2-nitrofenyl-selenokyanátem za přítomnosti katalyzátoru tributylfosfinu a 

následná oxidace vzniklého selenidu (3) peroxidem vodíku. Reakce byly nejprve 

vyzkoušeny s malým množstvím výchozího alkoholu (1). Výtěžek prvního kroku byl 

73 %, druhého kroku (oxidace peroxidem) 89 %. Vzniklý selenid (3) byl čištěn 

sloupcovou chromatografií s mobilní fází hexan/diethylether (5:1). Poté byl produkt 

ještě přečištěn mobilní fází v poměru 10:1. Po získání uspokojivých výtěžků byly 

reakce provedeny s větším množstvím výchozích látek. Výtěžky reakcí byly 76 % pro 

první reakci (eliminace alkoholu na alken) a 94 % pro oxidační reakci peroxidem 

vodíku. Grieco uvádí u první reakce vysoké výtěžky: 94 % pro dodekanol či 88 % pro 

heptanol; pro cyklické alkoholy jako cyklooktanol uvádí výtěžek pouze 63 %.[22] 

Oxidace selenidu s navázaným cyklohexylem je popsána Sharplessem s výtěžkem 

podobným našemu, a to 92 %.[23] 

4.2 Příprava analogů sfingosinu (6) a (8) 

Prvním syntetickým postupem byla Grubbsova metateze CerNS18 (5) a stilbenu za 

vzniku analogu sfingosinu s navázaným fenylem (6). Tato reakce byla prováděna 

dvakrát, pokaždé s jiným katalyzátorem. Poprvé reakce probíhala za podmínek 

uvedených v postupu výše (kapitola 3.2.5). Po dvojnásobném přečištění sloupcovou 

chromatografií se podařilo izolovat pouze 3,9 mg nečisté směsi látek. Přítomnost 

žádaného analogu sfingosinu (6) byla sice potvrzena hmotnostní spektrometrií, avšak 

potvrdila také přítomnost výchozího CerNS18 (5). 

Napodruhé byla reakce provedena s  25 mg (0,029 mmol) Grubbsova katalyzátoru 

2. generace. Reakce byla ukončena a směs přečištěna sloupcovou chromatografií 

s mobilní fází toluen/aceton, 10:1. Čištění reakční směsi bylo značně komplikované, a 

proto bylo od tohoto postupu upuštěno. Ganter et al. uvádí stejné podmínky pro reakci 

na podobném substrátu (s navázaným oligosacharidovým řetězcem) s výtěžkem 68 %. 

Pro reakci používá Grubbsův katalyzátor 2. generace a velmi malé množství 

rozpouštědla (183 μmol na 39,7 mg výchozí látky).[24] Lze tedy usoudit, že použité 

množství rozpouštědla má na výtěžek reakce značný vliv. 

Dalším krokem v syntéze CerNS24 byla nukleofilní adice vinylmagnesiumbromidu 

na (S)-Garnerův aldehyd. Při této reakci vzniká dvojice (syn- a anti-) diastereoizomerů, 

jelikož v molekule vzniká nové centrum chirality. Xia a Ghosal udávají poměr 
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vznikajících diastereomerů 6:1 ve prospěch požadovaného anti- nebo také (2S,3R)-

izomeru (8) s výtěžkem 49 % (Xia), resp. 74 % (Ghosal).[25, 26] Lankalapalli popisuje 

výtěžek 62 % pro anti-izomer a 10 % pro syn-izomer (2S,3S).[27] Chandrasekhar uvádí 

výtěžek vinylace aldehydu dokonce 80 %.[28] 

Vinylace aldehydu (7) byla provedena celkem pětkrát. Poprvé byla reakce spuštěna 

za přítomnosti hexamethylfosforamidu (HMPA), který zvyšuje vznik požadovaného 

anti- izomeru na úkor izomeru druhého. (S)-Garnerův aldehyd (7) byl pod atmosférou 

argonu rozpuštěn v suchém THF a do roztoku bylo injekční stříkačkou přikapáno 

HMPA. Směs byla ochlazena na -78 °C a velmi opatrně po kapkách byl přidáván 

1M roztok vinylmagnesiumbromidu v suchém THF. Po dvou hodinách míchání při této 

teplotě bylo provedeno TLC, podle kterého však reakce vůbec neproběhla. 

Napodruhé byla reakce provedena podle stejného protokolu s tím rozdílem, že byla 

zchlazena na -30 °C. Za této teploty reakce probíhala 1,5 hodiny; poté bylo chlazení 

vypnuto a po ohřátí na 0 °C byla směs opět ochlazena na -20 °C. Po 1 hodině míchání 

bylo chlazení vypnuto a směs byla ohřáta na laboratorní teplotu. Při použití výše 

uvedených teplotních podmínek a dokonce bez přidání HMPA uvádí Ojima výtěžek 

až 77 % pro anti- izomer.[29] V našem případě však k reakci opět nedošlo, a proto čištění 

nebylo provedeno vůbec. 

Další pokus byl prováděn s jinou lahví 1M roztoku vinylmagnesiumbromidu v THF. 

V této reakci nebylo použito HMPA. Po dvou hodinách míchání reakční směsi při          

-78°C bylo provedeno TLC směsi, které ukázalo, že reakce opět neprobíhá. Byl proto 

přidán další ekvivalent Grignarova činidla, avšak po půl hodině bylo zjištěno, že 

produkt stále nevzniká.  

Po této reakci byl proveden kontrolní Gilmanův důkazový test organokovových 

sloučenin obsahujících hořčík. Test byl prováděn za pokojové teploty ve zkumavce 

smícháním 1 ml zkoušeného roztoku organokovové sloučeniny s 1 ml 1% roztoku 

Michlerova ketonu (4,4'-bis(N,N-dimethylamino)benzofenonu) v benzenu. Produkt 

reakce, kterým je terciární alkohol, je poté hydrolyzován pomalým přidáním 1 ml vody, 

během kterého je roztok opatrně promícháván. Posledním krokem je přidání několika 

kapek kyseliny octové. V případě přítomnosti organokovové sloučeniny vzniká 

charakteristické zeleno-modré zbarvení.[30] Byly zkoušeny tři vzorky: 

vinylmagnesiumbromid použitý v první a druhé reakci, vinylmagnesiumbromid použitý 
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ve třetí reakci a methylmagnesiumchlorid jako porovnávací roztok. Při důkazové reakci 

obou lahví s vinylmagnesiumbromidem došlo pouze ke vzniku žluté sraženiny. Nebyl 

pozorován ani náznak vzniku zeleného či modrého zbarvení. Při důkazu 

methylmagnesiumbromidu došlo po přidání kyseliny octové k okamžité explozivní 

reakci a změně barvy na zeleno-modrou, čímž byla potvrzena přítomnost organokovové 

sloučeniny. Podle této důkazové reakce bylo potvrzeno, že Grignardova činidla v obou 

lahvích byla již rozložena. Proto byl zakoupen zcela nový vinylmagnesiumbromid, 

se kterým byla opakována předchozí reakce. Výtěžek již úspěšné vinylace byl sice nižší 

(pouze 44 %), nicméně dostačující pro další reakční krok. Relativně nízký výtěžek 

je pravděpodobně způsoben problémy s oddělením diastereoizomerů, jejichž oddělení je 

značně komplikované. 

4.3 Grubbsova metateze alkenu (4) – příprava CerNS24 (11) 

Grubbsova metateze pentadec-1-enu (4) a vinylovaného (S)-Garnerova aldehydu (8) 

byla prováděna celkem čtyřikrát, přičemž byly měněny jednotlivé poměry výchozích 

látek (Tabulka 1, kapitola 3.2). Poprvé byla reakce provedena bez přítomnosti kyseliny 

octové, která zabraňuje izomerizaci terminálních alkenů při vazbě na ruthenium, 

tj. centru všech Grubbsových katalyzátorů.[31] Výchozí látky, tj. intermediát (8) a alken 

(4) byly zvoleny v poměru 1:2. Výtěžek první metateze činil 37 %.  

Následující tři reakce již byly spuštěny s kyselinou octovou, která byla připravena 

destilací 99 % kyseliny octové s přídavkem síranu vápenatého jako sušidla. Podruhé 

byla reakce provedena se stejným poměrem výchozím látek jako poprvé, ale již 

přídavkem kyseliny octové. Ve směsi nebyla na TLC viditelná žádná skvrna 

(nežádoucího Z-izomeru) nad produktem. Výtěžek této reakce byl již 55 %. Wisse uvádí 

za stejných podmínek výtěžek 74 %.[31] Ze získaných výsledků lze usoudit pozitivní vliv 

kyseliny octové, která zvýšila výtěžek reakce z 37 % na 55 %. 

Potřetí byl zvolen poměr reaktantů 1:1 a výtěžek byl srovnatelný s předchozí reakcí, 

a to 58 %. Počtvrté byla reakce provedena v nadbytku intermediátu (8) poměru 

reaktantů 1:1,5 a výtěžek byl 49 %. Další literatura uvádí při poměru 

1:4 (intermediát 8:alken 4) a bez použití kyseliny octové výtěžek 68 % (Kumar) a 

49,5 % (Bhabak), který používá Hoveyda-Grubbsův katalyzátor 2. generace.[32, 33] 
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Deprotekci získané látky (9), tj. odstranění terc-butyloxykarbonylové skupiny 

probíhalo za laboratorní teploty pomocí roztoku trifluoroctové kyseliny a vody (3:1).[34]  

Reakční směs obsahující sfingosin (10) byla bez čištění sloupcovou chromatografií 

použita do další reakce. 

Posledním krokem byla acylace sfingosinu (10) kyselinou lignocerovou pomocí 

HOBt a WSC (EDC) za vzniku konečného produktu CerNS24 (11), kterého bylo 

získáno 152 mg, což odpovídá 51 % pro dva následující reakční kroky – deprotekci a 

acylaci. Pengtao uvádí tutéž reakci sfingosinu s kyselinou lignocerovou, ale jako 

katalyzátory jsou zde použity HOBt, EDC a DIPEA.[35] Kumar uvádí celkový výtěžek 

57 % pro dvoukrokovou reakci tj. odchránění pomocí směsi HCl s dioxanem (1:1) a 

acylaci, která byla prováděna reakcí sfingosinu s 4-nitrofenyloktadekanoátem za 

laboratorní teploty.[32] 
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5 Závěr 

Cílem této práce byla syntéza CerNS vyskytujícího se ve stratum corneum a 

optimalizace podmínek reakcí s cílem získat co nejvyšší výtěžky. Zásadním krokem 

syntézy byla Grubbsova metateze alkenu s vinylovaným (S)-Garnerovým aldehydem, 

jejíž výtěžek se podařilo optimalizovat na velmi uspokojivou hodnotu. Uvedeným 

postupem se podařilo připravit sfingosin. Posledním krokem syntézy byla acylace 

sfingosinu kyselinou lignocerovou. V posledním kroku syntézy CerNS lze na vzniklý 

sfingosin navázat i jinou mastnou kyselinu a tímto způsobem připravit více typů Cer 

s různou délkou acylových řetězců. 

Tento postup syntézy by měl sloužit jako vzor pro přípravu Cer s deuterovaným 

sfingosinovým řetězcem, což by našlo své uplatnění v hodnocení Cer pomocí technik 

využívající deuteriem značené lipidy (infračervená spektroskopie nebo nukleární 

magnetická rezonance v pevné fázi) a tím k objasnění chování Cer ve stratum corneum. 
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6 Použité zkratky 

AD    atopická dermatitida 

Cer   ceramid(y) 

CM   cross metathesis 

DBU    1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en 

DIPEA   N,N-diisopropylethylamin 

DMAP   4-dimethylaminopyridin 

ECM    extracelulární matrix 

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

HMPA   hexamethylfosforamid 

HOBt    1-hydroxybenzotriazol 

IR    infračervená spektroskopie 

MS   hmotnostní spektrometrie 

NMR    nukleární magnetická rezonance 

Rf   retenční faktor 

RCM    ring-closing metathesis 

ROM    ring-opening metathesis 

ROMP   ring-opening metathesis polymerization 

SC   stratum corneum 

TEA   triethylamin 

TFA   trifluoroctová kyselina 

THF   tetrahydrofuran 

TLC    tenkovrstvá chromatografie 

WSC    viz EDC 
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