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Úvod 
 

Amfotericin B (AMB) (obr. 1) představuje �ivot za-
chraňující antibiotikum aplikované u imunosupresivních 
pacientů (např. AIDS) při léčbě systémových houbových 
infekcí1. 

Cílem této práce bylo vyu�ít instrumentálních analy-
tických metod (NMR, HPLC, GPC, GC-MS, UV-VIS 
spektroskopie a elementární analýza) při přípravě a cha-
rakterizaci nového konjugátu, který byl syntetizován tak, 
aby uvolňoval AMB selektivně pouze v místě napadeného 

orgánu. Enzymatickou hydrolýzou β-glukosidické vazby 
v molekule konjugátu AMB4-sPEG (sPEG = star poly
(ethylenglykol)) vzniká glukosa a následnou 1,6-eliminací 
se uvolňuje amfotericin B (Schéma 1) 2. 

 
Experimentální část  

 
 Finální konjugát AMB4-sPEG byl připraven následu-

jícími reakcemi (Schéma 2)2 a spolu s meziprodukty cha-
rakterizován v�dy několika analytickými metodami. 1H 
NMR spektra a 13C NMR spektra byla měřena na přístroji 
Bruker AVANCE 500. 1H NMR spektra byla kalibrována 
na středový signál multipletu rozpou�tědla (δH = 2,55 resp. 
7,24). 13C NMR spektra byla měřena standardním způso-
bem s �irokopásmovým dekaplinkem protonů a pulzní 
sekvencí APT. Uhlíková spektra byla kalibrována na stře-
dový signál multipletu rozpou�tědla (δ = 39,6). Pulzní 
sekvence 1H�13C HMQC byla měřena s CH interakcí 
145 Hz. Pro určení Mw polymerů byla pou�ita gelová per-
meační chromatografie (GPC). Měření připravených poly-
merů a konjugátu AMB4-sPEG bylo provedeno na HE-
MA�BIO kolonách (hydrofilní modifikovaný HEMA�Gel, 
velikost částic 10 µm, porozita 40/100/300/1000) při poko-
jové teplotě s vyu�itím RI detektoru a UV/VIS detektoru. 
Jako eluent byla pou�ita redestilovaná voda (pH 7,1). Ko-
lony byly kalibrovány na sérii standardů PEG o různých 
molekulových hmotnostech (PSS, Polymer Standard Ser-
vice GmbH, Mainz, Germany). Čistota konjugátu AMB4-
sPEG byla stanovena HPLC s pou�itím LiChroCART® 
125 × 4 mm kolony plněné LiChrospher® 100 RP-18e 5 µm 
(Merck) a eluované mobilní fází acetonitril s 20 mM chela-
tonem II. 

VYU�ITÍ ANALYTICKÝCH METOD PŘI SYNTÉZE A CHARAKTERIZACI NOVÉHO 
KONJUGÁTU AMFOTERICINU B CITLIVÉHO K β-GLUKOSIDASAM 

Obr. 1. Struktura amfotericinu B 

Schéma 1. Princip uvolňování amfotericinu B z AMB4-sPEG 
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Výsledky a diskuse 
 
K ověření β-konfigurace meziproduktů (gluko-

pyranosidů) bylo vyu�ito 1H � 13C  HMQC NMR spekter 
(obr. 2). (2-Amino-4-hydroxymethylfenyl)-(2,3,4,6-tetra-
O-acetyl)-β-D-glukopyranosid má anomerní atom uhlíku 
při 98,4 ppm, čemu� odpovídá dublet anomerního atomu 
vodíku při 5,68 ppm (3J = 7,9 Hz). Tato interakční kon-
stanta odpovídá vicinální interakci anomerního atomu 

vodíku (H1) se sousedním vodíkem (H2). Z její vysoké 
hodnoty vyplývá, �e se oba tyto atomy nacházejí v axiální 
poloze, neboť interakční konstanty pro vodíky 
v diekvatoriálním resp. axiálně-ekvatoriálním uspořádání 
jsou v rozmezí 1�4 Hz (obr. 3). Glukosový fragment tedy 
zaujímá β-konfiguraci potřebnou pro reakci s enzymem β-
glukosooxidasou.  

Homonukleární korelace 1H−1H COSY NMR (obr. 4) 
byla pou�ita ke kompletnímu přiřazení signálů protonové-

Schéma 2. Syntéza AMB4-sPEG; reagenty a podmínky: i: 2-nitro-4-hydroxymethylfenol, Ag2O/acetonitril, ultrazvuk 5 h 25 °C; ii: PtO2/ 
H2, ethylacetát 3 h 25 °C; iii: sPEG-O-CO-O-C6H4-NO2, DMAP/DMF 48h 65 °C; iv: a) 4-nitrofenylchloroformiát/toluen 72 h 25 °C, b) 
AMB, DMAP/DMF 144 h 25 °C; v: a) KCN/methanol 5 h 25 °C, b) Amberlite 120-H/ methanol 10 min 25 °C 

Obr. 2. 1H � 13C  HMQC NMR spektrum (2-amino-4-hydroxymethylfenyl)-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl)-β-D-glukopyranosidu 



Chem. Listy 103, s151−s153 (2009)                                                                                                                          Cena Merck 2009 

s153 

ho NMR spektra a určení struktury. Ve výřezu obsahují-
cím v�echny glukosové vodíky je z jednotlivých krospíků 
patrná konektivita v celém kruhu. Navíc se v této oblasti 
chemických posunů objevují vodíky NH2-skupiny tvořící 
roz�ířený singlet (4,61 ppm), které v HMQC spektru ne-
mají �ádný krospík a dále hydroxymethylová skupina na 
benzenovém jádře. Diastereotopickou CH2-skupinu před-
stavuje dublet 4,36 ppm s interakcí (5,5 Hz) s protonem 
OH-skupiny, který je díky tomuto 2D spektru odli�itelný 
od splývajícího multipletu při 5,02�5,06 ppm. 

Finální konjugát AMB4-sPEG byl charakterizován 
pomocí elementární analýzy (C1198H2204N8O576 (25 160) 
(%): C, 55,23; H, 8,70; N, 0,45; nalezeno: C, 55,61; H, 
9,08; N, 0,52); GPC bylo vyu�ito ke stanovení Mw (Mw/Mn 
= 1,12) a HPLC ke stanovení čistoty konjugátu; obsah 
volného AMB byl men�í ne� 1 mol.%. Dále bylo pomocí 
UV/VIS spektroskopie (typická maxima shodná s polyeno-
vým systémem AMB) prokázáno, �e obsah AMB v konju-
gátu koresponduje s molárním zlomkem 1:4 (sPEG:AMB). 

Připravený konjugát byl analyticky testován za pod-
mínek in vitro ve fosfátovém pufru resp. s přídavkem β-
glukosidasy (E.C.3.2.1.21) (Aspergillus niger). Ze spekt-
rálních záznamů je patrný přírůstek absorpčního pásu při 
409 nm, který je specifický pro monomerní AMB (τ1/2 = 
103 ± 4 s) (obr. 5). Uvolnění AMB z konjugátu bylo také 
potvrzeno pomocí HPLC.   

 
 

Závěr  
 
Uvedená práce dokumentuje, �e úspěch cílené orga-

nické syntézy vy�aduje aktivní znalost a kombinaci v�ech 
dostupných instrumentálních metod analytické chemie. 
Z výsledků předbě�né studie in vitro lze předpokládat, �e 
k uvolnění AMB bude docházet cíleně v místě působení 
houbového patogenu.  

 
Tento projekt byl uskutečněn za podpory Ministerstva 

�kolství, mláde�e a tělovýchovy, Projekt č. MSM 002 162 
7501. 
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Obr. 3. Mo�né prostorové uspořádání vodíků H1 a H2 v glykopyranosach 

Obr. 4. 1H-1H COSY NMR spektrum (2-amino-4-hydroxy-
methylfenyl)-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl)-β-D-glukopyranosidu 

Obr. 5. Záznam časové změny spektra pro enzymatickou hyd-
rolýzu konjugátu AMB4-sPEG (3⋅10�6 M) katalyzovanou β-
glukosidasou  (2 mg /1 mL; 66,6 jednotek/g;) ve fosfátovém 
pufru (pH 7,4; 2⋅10�2 M) při 37 °C. Inset představuje kinetickou 
závislost absorbance na čase při 409 nm (τ1/2 = 103 ± 4 s) 


