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ABSTRAKT 

 

Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva III. 

 

Diplomová práce 

 

Stanislav Bielesz 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické 

chemie a kontroly léčiv, Heyrovského 1203, Hradec Králové 

 

 

     Cílem této diplomové práce bylo syntetizovat sérii derivátů pyrazin-2-karboxylové 

kyseliny. Konkrétně se jednalo o substituované 3-fenylaminopyrazin-2,5-dikarboxamidy. 

Látky byly připraveny běţnou syntézou, byly popsány jejich fyzikálně-chemické vlastnosti 

(teplota tání, lipofilita), změřena IČ spektra a 
1
H a 

13
C NMR spektra. Připravené látky byly 

odeslány do USA na antituberkulotické testování v rámci programu TAACF. Výsledky 

testování in vitro byly dobré, ale neperspektivní pro další testování. Látky byly rovněţ 

testovány na FaF UK na antifungální aktivitu. Ţádná z látek nevykázala antifungální 

působení. 
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SUMMARY 

 

Derivates of pyrazine as potential drugs III 

 

Degree paper 

 

Stanislav Bielesz 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department 

of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control, Heyrovského 1203, Hradec Králové 

 

 

     The aim of this degree paper was to synthetise a series of derivates of pyrazine-2-

carboxylic acid. In the concrete it was the series of substituated 3-phenylaminopyrazine-2,5-

dicarboxamides. The substances were synthetised by common synthesis, they were 

characterised by their physiochemical properties (melting point, lipophility), IR spectroscopy 

and 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy. The synthetised substancies were tested in USA for anti-

tubercular activity by TAACF. The results of in vitro testing were good, but not enough for 

the further testing in vivo. They were also tested on the Faculty of Pharmacy against fungi. No 

activity was found. 
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1 Úvodní část 

1.1 Tuberkulóza 

1.1.1 Historie tuberkulózy a boje s ní 

Původce tuberkulózy (TB), Mycobacterium tuberculosis, se pravděpodobně vyvinula 

z půdní bakterie, která infikovala dobytek a po jeho domestikaci před 10 000 lety „přeskočila“ 

na člověka. Známky onemocnění tuberkulózou nesou vykopávky egyptských mumií z období 

kolem roku 2400 př.n.l. První písemné zmínky se objevují v řecké literatuře, kdy Hippokrates 

popsal v roce 460 př.n.l. tuberkulózu jako nejrozšířenější onemocnění tehdejší doby 

a poznamenal, ţe následky onemocnění byly téměř vţdy fatální. Přesné patologické 

a anatomické popisy tuberkulózy se začínají objevovat od 17. století. Vlámský lékař Sylvius 

ve své práci Opera Medica (1679) byl první, kdo identifikoval tuberkuly jako charakteristické 

změny na plicích tuberkulózních pacientů. Švýcarský lékař Manget popsal patologické změny 

u miliární tuberkulózy v roce 1702. V roce 1720 anglický lékař Benjamin Marten vyslovil 

v publikaci „A New Theory of Consumption“ domněnku, ţe tuberkulóza je způsobena 

„zázračně malými ţivými stvořeními“, které po usídlení v lidském organismu mohou způsobit 

léze a symptomy onemocnění. Nicméně, i kdyţ existoval vysoký stupeň znalostí etiologie 

tuberkulózy, které umoţňovaly jednoduchou prevenci a přerušení řetězce nákazy, cesta 

k léčbě onemocnění byla ještě dlouhá.
1, 2

 

Prvním krokem v boji proti tuberkulóze byly začátky sanatorní léčby, s nimiţ přišel 

slezský botanik Brehmer v polovině 19. stol. V roce 1865 francouzský lékař Villemin 

demonstroval přenos tuberkulózy z člověka na dobytek a z něj pak na krysy, čímţ potvrdil, 

ţe tuberkulóza vzniká spontánně v napadeném organismu. V roce 1882 německý obvodní 

lékař Robert Koch vyvinul metodu barvení, jeţ mu umoţnila pozorovat Mycobacterium 

tuberculosis. Tím potvrdil, ţe tuberkulóza je vyvolána mikroorganismy. Tato zpráva otevřela 

cestu k éře optimismu v boji s tuberkulózou. Zlepšení společenských a sanitárních podmínek 

a zajištění adekvátní výţivy bylo vše, co mohlo být v tehdejší době uděláno k posilnění 

tělesné obrany v boji proti tuberkulóze. Sanatoria po celé Evropě a USA měly dvojí funkci. 

Jednak izolovaly nakaţené jedince jako zdroj onemocnění od společnosti, ale také pomocí 

klidu a vhodné výţivy urychlovaly proces léčby. Další důleţitý posun přišel v roce 1895, kdy 

W. C. Röntgen objevil rentgenové záření. Nyní progres a závaţnost onemocnění mohly být 

přesně zjištěny. Další důleţitý krok ve vývoji boje proti tuberkulóze učinili v roce 1921 

francouzští bakteriologové Calmette a Guerin, kteří pouţili speciální kultivační médium 
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ke sníţení virulence Mycobacterium bovis. Utvořili tak základ pro BCG vakcínu, která se 

celosvětově pouţívá i dnes.
1, 2 

V polovině 2. světové války, přišel průlom v boji s mykobakteriemi – chemoterapie. 

Od roku 1914 Waksman systematicky zkoumal půdní bakterie a houby na Kalifornské 

univerzitě a v roce 1939 zjistil inhibiční účinky některých hub, zvláště aktinomycet, na růst 

bakterií. V roce 1940 izoloval antituberkulózní antibiotikum, aktinomycin, který byl ale příliš 

toxický pro léčbu lidí i zvířat. Úspěch nastal v roce 1940, kdy se v testech na zvířatech 

potvrdil silný účinek s relativně nízkou toxicitou streptomycinu, izolovaného ze Streptomyces 

griseus. První podání člověku se uskutečnilo v roce 1944 a vedlo k velkému úspěchu 

a brzkému uzdravení pacienta. Nové léčivo mělo sice neţádoucí účinky, ale Mycobacterium 

tuberculosis konečně přestalo být bakteriologickou výjimkou, mohlo být napadeno a poraţeno 

uvnitř lidského těla. Po streptomycinu následovaly další antituberkulózní léčiva – kyselina  

p-aminosalicylová (1949), isoniazid (1952), pyrazinamid (1954), cykloserin (1955), 

ethambutol (1962) a rifampicin (1963). Aminoglykosidy – kapreomycin, viomycin, 

kanamycin a amikacin a novější chinolony – ofloxacin, ciprofloxacin jsou pouţívány 

u rezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis.
1 

1.1.2 Epidemiologie 

Tuberkulóza je globálně jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtí. Odhaduje se, 

ţe tuberkulózou je nakaţena asi jedna třetina světové populace, coţ představuje přibliţně 

2 miliardy lidí. V roce 1993 Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v oblasti 

tuberkulózy stav ohroţení, první takto klasifikovaný stav u onemocnění v historii této 

organizace. V rozvojových zemích je dopad tuberkulózy zesílen rozšířením infekce 

HIV/AIDS a dosahuje rozměrů pandemie, ve vyspělých zemích je šíření tuberkulózy spojeno 

s imigrací, vyšším počtem bezdomovců, sníţením výdajů na veřejné zdraví a zvyšujícím se 

počtem zámořských cest, které způsobují obrat v původně dobře se vyvíjejících, 

tj. klesajících, statistikách týkajících se tuberkulózy. Odhaduje se, ţe kaţdoročně se 

tuberkulózou nakazí asi 8 milionů lidí, přičemţ incidence roste asi o 1% ročně. Počet úmrtí 

na tuberkulózu je přibliţně 2 miliony lidí kaţdý rok, z čehoţ je většina v rozvojových zemích. 

Asi 250 tisíc úmrtí na tuberkulózu je v důsledku oslabení imunity onemocněním AIDS. 

Nejvyšší počet onemocnění je v Africe (29% všech případů tuberkulózy) a celá polovina 

nových případů je v pouhých 6 zemích – v Bangladéši, Číně, Indii, Indonésii, Pákistánu 

a Filipínách.
3
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Obr. č. 1: Incidence tuberkulózy na světě v roce 2004, dle WHO 

1.1.3 Původce a faktory virulence 

Nejčastějším původcem tuberkulózy je Mycobacterium tuberculosis. Onemocnění 

můţe být způsobeno i Mycobacterium bovis, jeţ napadá hlavně dobytek a jiné savce. 

Mycobacterium africanum má variabilní vlastnosti, jeho taxonomická pozice je mezi lidskými 

a bovinními mykobakteriemi, a způsobuje tuberkulózu obyvatel rovníkové Afriky. 

Mycobacterium microti se vyskytuje vzácně.
4
 

 

Obr. č. 2: Fotografie Mycobacterium tuberculosis 
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Mycobacterium tuberculosis je nepohyblivá tyčinkovitá bakterie o rozměrech asi 

3x0,5 m, vzdáleně příbuzná s aktinomycetami. Je to fakultativní intracelulární parazit, který 

napadá většinou makrofágy. Je to bakterie pomalu rostoucí, generační čas je 15-20 hodin 

a ke kultivaci se pouţívají dva typy médií – Löwenstien-Jensenova půda a Middlebrookova 

půda. In vitro tvoří kolonie buněk vlnité provazce. Mykobakterie se nebarví podle Grama, 

označují se jako acidorezistentní a k barvení se pouţívá metoda dle Ziehl-Neelsena.
5
 

Struktura buněčné stěny zasluhuje pozornost, protoţe je unikátní u prokaryot a je 

hlavní determinantou virulence. Buněčná stěny obsahuje peptidoglykan, 60% představují 

lipidy. Kyseliny mykolové jsou jedinečné alfa rozvětvené lipidy nacházející se v buněčné 

stěně mykobakterií a korynebakterií. Představují aţ 50% suché hmotnosti obalu. Jsou to silně 

hydrofobní molekuly a způsobují permeabilitní vlastnosti obalu. Pravděpodobně chrání 

mykobakterii před kationickými proteiny, lysosymem a kyslíkovými radikály. Takzvaný 

„cord factor“ je zodpovědný za řetízkování. Způsobuje toxicitu vůči mammálním buňkám 

a inhibuje migraci polymorfonukleárů. Je také hojně produkován ve virulentních kmenech 

Mycobacterium tuberculosis.
5 

Vysoká koncentrace lipidů je spojena s těmito vlastnostmi:  

 odolnost vůči barvení 

 rezistence k mnoha antibiotikům 

 rezistence ke kyselým a alkalickým sloučeninám 

 odolnost vůči osmotické lýze působením komplementu 

 odolnost k letální oxidaci a přeţití uvnitř makrofágů 

Mycobacterium tuberculosis nemá klasické virulenční bakteriální faktory jako jsou 

toxiny, kapsule a fimbrie. Má speciální mechanismy buněčného vstupu. Můţe se přímo 

připojit na mannózové receptory makrofágů pomocí mannozylovaného glykolipidu (LAM), 

nebo nepřímo pomocí komplementových receptorů nebo Fc receptorů. Mykobakterie můţe 

růst intracelulárně. Je to efektivní způsob jak uniknout imunitnímu systému, intracelulárně 

jsou protilátky a komplement neúčinné. Po fagocytóze můţe inhibovat spojení fagozomu 

s lysozomem. Přesný mechanismus není znám, ale pravděpodobně je to výsledkem sekrece 

proteinů, které modifikují fagozomální membránu. Mycobacterium tuberculosis interferuje 
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s toxickými účinky kyslíkových radikálů produkovaných v procesu fagocytózy – sloučeniny 

obsahující glykolipidy, sulfatidy a LAM sniţují oxidativní cytotoxické mechanismy. Antigen-

85 komplex je sloţen ze skupiny proteinů vylučovanými mykobakterií, které se váţí 

na fibronektin. Tyto proteiny mohou pomáhat ve skrývání bakterie před imunitním systémem 

a mohou usnadňovat vytváření tuberkulu. Pomalé mnoţení můţe být důvodem toho, 

ţe imunitní systém neidentifikuje bakterie nebo není spuštěna dostatečná reakce k jejich 

eliminaci.
5 

1.1.4 Přenos a rozvoj infekce 

Tuberkulóza se přenáší hlavně inhalací mykobakterií ve vlhkých kapkách, které 

vykašlávají nemocní s otevřenou plicní tuberkulózou. Méně nebezpečný je prach se zaschlými 

mykobakteriemi. Infekční je jen sputum bakterioskopicky pozitivních pacientů: v 1 ml sputa 

je nejméně 5000 mykobakterií. Tuberkulóza se nejvíce přenáší v domácnosti nebo v prostředí, 

kde jsou po dlouhou dobu osoby v blízkém styku.
4
 

Tuberkulóza dobytka se šíří mezi zvířaty a občas postihne respirační cestou 

ošetřovatele dobytka. Kolem 1% infikovaných krav má tuberkulózu vemene, odkud 

mykobakterie pronikají do mléka, jímţ se mohou zdravé osoby nakazit deglutiční cestou.
4 

Infekce začíná obvykle v plicích inhalací mykobakterií, jejich pohlcením alveolárními 

makrofágy. V makrofázích se pomnoţují a vytvářejí primární lézi, Ghonovo loţisko. 

Makrofágy zanesou mykobakterie do hilových uzlin a vytvoří se primární komplex. Kromě 

toho se mykobakterie rozsévají krevní a lymfatickou cestou do orgánů a tkání, včetně 

ostatních oblastí plic. Při infekci bovinní mykobakterií v mléce vznikne primární komplex 

na tonzilách a v krčních uzlinách nebo ve střevech.
4 

Do 10 dnů po infekci se produkují klony T-lymfocytů specifických pro antigen. 

Uvolňují lymfokiny, které aktivují makrofágy a způsobují, ţe se shromaţďují do kompaktních 

shluků kolem loţiska infekce. Některé z nich splývají a vytvářejí mnohojaderné buňky. Střed 

granulomu tvoří směs nekrotické tkáně a mrtvých mikrofágů.
4 

Aktivované makrofágy zabraňují replikaci mykobakterií, není však jisté, zda je 

skutečně usmrcují. Protoţe makrofágy granulomu mají intenzivní metabolismus, spotřebují 

kyslík a mykobakterie jsou pravděpodobně usmrcovány anoxií a acidózou ve středu léze. 

Vytvoření granulomu obvykle postačuje k omezení primární infekce: léze se zklidní a přilehlé 

fibroblasty vytvářejí pevnou jizvu, jeţ později kalcifikuje. Nejsou však zničeny všechny 
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mykobakterie. Některé zůstávají v klidovém stavu jako perzistory a po reaktivaci způsobují 

postprimární onemocnění.
4 

Někdy můţe v jednom loţisku nastat progrese, jeţ se projeví jako primární 

onemocnění včetně primárních lézí, meningitidy, pleuritidy, postiţení ledvin, páteře 

a ostatních kostí a kloubů. Praskne-li loţisko do krevního oběhu, jsou mykobakterie 

rozneseny do celého těla a vytvářejí se četné granulomy. Tato forma se označuje jako miliární 

tuberkulóza.
4 

Primární komplex často mizí a jedinou stopou po infekci je konverze tuberkulinové 

reakce. Postprimární tuberkulóza se vyvíjí po měsících, letech nebo desetiletích, kdy se klidné 

loţisko můţe reaktivovat nebo dojde k exogenní reinfekci. Reaktivace nastane buď 

spontánně, nebo při jiném onemocnění, nebo za jiných okolností, jeţ vedou k poklesu imunity 

(jako třeba onemocnění virem HIV/AIDS). Opět se vytváří granulom, nekróza je však 

intenzivní a oblast kazeifikace je rozsáhlá – vzniká tuberkulom. Proteolytické enzymy 

uvolněné aktivovanými makrofágy změkčují a zkapalňují kazeózní zbytky a velké mnoţství 

faktoru nekrózy nádorů (TNF, kachektin) vyvolává typické znaky tuberkulózy – horečky 

a kachektizaci.
4 

Uvnitř tuberkulomu je silně kyselá reakce, anoxie a zcela malé mnoţství ţivých 

mykobakterií. Léze se zvětšuje a nakonec nahlodá bronchus, zkapalněný obsah se vyprázdní 

a zbude dutina komunikující s dýchacími cestami. Sloţení vzduchu v plicích s vysokým 

obsahem oxidu uhličitého je příhodné pro mnoţení mykobakterií, jeţ osidlují stěnu dutiny. 

Proto byla před érou chemoterapie základní metodou léčby likvidace dutiny buď léčebným 

pneumothoraxem, nebo chirurgickým odstraněním přilehlé ţeberní části hrudní stěny – 

torakoplastikou.
4 

Z dutiny proniká velké mnoţství mykobakterií do sputa a pacient se stává zdrojem 

nákazy. Kolem 20% pacientů s otevřenou kavitární tuberkulózou se však můţe uzdravit 

spontánně bez léčby.
4 

Tuberkulóza u osob s oslabenou imunitou 

Při oslabení imunity je reaktivace tuberkulózy velmi pravděpodobná, zejména 

u starých osob, u pacientů po transplantaci a také u osob HIV-pozitivních, kde je tuberkulóza 

diagnostikována dříve, neţ se objeví znaky syndromu získaného imunodeficitu (AIDS). 

Dutiny nevznikají, coţ potvrzuje význam imunitní reakce hostitele v patogenezi tuberkulózy. 

Místo dutiny vzniká v plicích bez místní predilekce difuzní infiltrát a hematogenní 

a lymfogenní cestou vznikají infiltráty i jinde. Někdy se po celém těle vyvíjí četné drobné 
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léze, hustě naplněné mykobakteriemi. Je to rychle progredující forma tuberkulózy – kryptická 

diseminovaná tuberkulóza.
4 

1.1.5 Protiepidemiologická opatření 

Tuberkulóze lze zabránit včasnou detekcí a účinnou terapií otevřené tuberkulózy 

u osob ţijících v uzavřeném společenství, sníţením rizika z místního přelidnění.
4 

Aktivní vyhledávání spočívá v depistáţi jednotlivců s chronickým kašlem, trvajícím 

po dobu několika měsíců, v domácnostech a na pracovištích. Pouhé čekání na pacienty, kteří 

přicházejí k lékaři s charakteristickými symptomy, je málo účinné, i přes systematické 

poučování a osvětu. Pravidelné hromadné radiografické vyšetřování osob nezachytí více neţ 

15 % nemocných tuberkulózou, a proto se na doporučení WHO nepouţívá. Je indikováno jen 

v situacích vysokého rizika.
4 

Nejdůleţitějšími faktory ovlivňujícími incidenci jsou faktory socioekonomické, 

zejména sníţení počtu osob v domácnostech a v zaměstnání. Předpokládá se, ţe v zemích 

třetího světa kaţdý pacient s otevřenou tuberkulózou infikuje ročně kolem 20 osob 

v kontaktu, zatímco v Evropě jsou to asi 2–3 osoby v kontaktu.
4 

1.1.6 Diagnostika 

V diagnostice tuberkulózy se vyuţívají tyto metody: 

 bakteriologické vyšetření sputa 

 rentgenové vyšetření hrudníku případně dalších postiţených orgánů 

 tuberkulinový test; tuberkulin je očištěná bílkovina Mycobacterium tuberculosis, ta se 

vstřikuje pod kůţi, reakce se odečítá za 72 hodin (vzhledem k očkování celé populace 

je tento test v České republice pouze orientační) 

 histologické vyšetření 

 v úvahu nutno brát epidemiologické souvislosti a predisponující faktory (diabetes 

mellitus, imunodeficience, imunosuprese) 

 mezi pomocné metody dále patří: bronchoskopie, bronchografie, vyšetření krve, moči 

a imunologická vyšetření
6
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1.2 Terapie tuberkulózy 

1.2.1 Vakcinace 

Bacile Calmette-Guérin (BCG) je ţivá atenuovaná vakcína, připravená z kmene 

Mycobacterium bovis opakovanými pasáţemi v letech 1902–1913. Mycobacterium bovis bylo 

pro tento účel vybráno na základě chybného předpokladu, ţe je pro člověka méně virulentní 

neţ Mycobacterium tuberculosis. Od roku 1974 je vakcinace pomocí BCG součástí programu 

běţícího pod záštitou WHO (Expanded Programme on Immunization, EPI). V rámci tohoto 

programu byly injikovány jiţ 4 miliardy dávek, coţ odpovídá asi 100 milionům očkovaných 

dětí ročně. V současné době se k očkování pouţívají různé variety BCG, lišící se sílou. Mezi 

„silnější“ variety patří Pasteur 1173 P2, Danish 1331, které jsou více reaktogenní 

a imunogenní neţ „slabší“ variety Glaxo 1077 a Tokyo 172.
4, 7 

Protektivní účinek BCG-vakcíny byl prokázán v četných randomizovaných studiích. 

Většina studií ukázala, ţe tato vakcína vykazuje vyšší stupeň protekce proti některým formám 

tuberkulózy, jako je meningitida a miliární tuberkulóza (častější u dětí, účinnost 46-100%), 

neţ proti pulmonálním formám onemocnění, které jsou častější u mládeţe a dospělých 

(účinnost 0-80%). Účinky vakcinace novorozenců se mění s věkem – nejvyšší ochranu 

poskytuje do 15 let věku dítěte (asi 80 % ochrana), nad 25 let věku je tento účinek nízký 

(kolem 20%). Účinnost BCG-vakcíny je různá podle země aplikace – čím dále od rovníku, 

tím je účinnost vyšší. Pravděpodobně je to v důsledku expozice nepatogenním 

mykobakteriím, která je v teplejších oblastech častější. Tato expozice indukuje imunitu 

v exponovaných populacích a maskuje potenciální protekci způsobenou BCG-vakcínou.
4, 7

 

Vakcinace pomocí BCG stále zůstává standardem v prevenci tuberkulózy ve většině 

zemí. Důvody jsou účinnost u ţivot ohroţujících forem tuberkulózy u novorozenců a malých 

dětí, cenová dostupnost a nutnost podání pouze jedné dávky dítěti.
7 

V posledním desetiletí bylo aplikováno celé spektrum inovativních přístupů ve vývoji 

vakcín, v důsledku čeho je několik kandidátů ve fázi klinického testování nebo v posledních 

stádiích preklinického vývoje. Některé přístupy se zaměřily na posilnění imunogenicity 

a/nebo perzistence geneticky modifikovaných variet BCG.
7 

1.2.2 Chemoprofylaxe 

Při chemoprofylaxi v pravém slova smyslu se léčiva aplikují neinfikovaným osobám, 

které jsou nevyhnutelně ve styku s pacientem s otevřenou tuberkulózou, například dítě 

narozené matce nemocné tuberkulózou. Chemoprofylaxe však v běţném významu znamená 
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terapeutické podávání, většinou pouze isoniazidu, osobám, které jsou infikovány, avšak 

nevykazují příznaky aktivního onemocnění. Na smysl aplikace chemoprofylaxe u starších 

osob s pozitivní tuberkulinovou reakcí není jednotný názor. Omezuje se proto jen na země, 

kde se jiţ BCG-vakcinace neprovádí, jako je tomu v USA.
4 

1.2.3 Léčba 

Antituberkulotika se klasifikují do tří skupin: baktericidní látky, jeţ účinně sterilizují 

tuberkulózní loţisko (rifampicin, pyrazinamid); baktericidní látky, jeţ usmrcují mykobakterie 

pouze za určitých podmínek (isoniazid, streptomycin, ethambutol); a látky 

s bakteriostatickým účinkem (ethionamid, prothionamid, thiacetazon, kyselina 

p-aminosalicylová, cykloserin). Streptomycin neúčinkuje na mykobakterie uvnitř makrofágů 

a v kyselé zanícené tkáni. Isoniazid usmrcuje pouze mnoţící se mykobakterie. 

Bakteriostatické látky mají omezené pouţití a současný léčebný arzenál je jiţ neobsahuje.
4 

K mutacím, jeţ mají za následek rezistenci k antituberkulotikům, dochází jednou 

na 10
8
 buněčných dělení. Aby měla terapie poţadovaný účinek, je nutno současným 

podáváním dvou nebo více antituberkulotik zabránit vzniku rezistentních mutantů.
4 

Kdysi uţívaný dvouletý reţim spočívající v podávání streptomycinu, isoniazidu 

a kyseliny p-aminosalicylové byl dnes nahrazen krátkými perorálními léčebnými kúrami, 

jeţ jsou lépe pacienty snášeny. Jsou zaloţeny na intenzivní fázi dvouměsíčního podávání 

rifampicinu a isoniazidu, kombinovanými buď s ethambutolem, nebo s pyrazinamidem, nebo 

s oběma, po níţ následuje léčba prvními dvěma antituberkulotiky po dobu 6–9 měsíců. Léky 

se podávají buď po celou dobu kaţdý den, nebo během intenzivní fáze denně a pak jen 

dvakrát aţ třikrát týdně, nebo intermitentně během celé kúry. Ze zkušenosti je známo, ţe na 

podávání je nutno pečlivě dohlíţet, a je-li to obtíţné, pak se doporučují intermitentní 

schémata. Je prokázáno, ţe většina pacientů je vyléčena, je-li pod dohledem, po 64 dávkách 

během 5 měsíců. První intenzivní fáze zajistí rychlé vyléčení podstatné části pacientů a tím 

sníţí výskyt relapsů u neukázněných pacientů.
4 

Reakci na terapii lze rozdělit do tří fází. Během prvního nebo druhého týdne je většina 

mnoţících se bakterií inaktivována, hlavně isoniazidem, ale také rifampicinem nebo 

ethambutolem. Následkem toho není pacient infekční a není potřeba ho izolovat. V několika 

dalších týdnech usmrcuje rifampicin a pyrazinamid méně aktivní mykobakterie uvnitř 

makrofágů, v kazeifikované tkáni a v kondenzovaných zánětlivých loţiscích s kyselou reakcí. 
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V pokračovací fázi léčby usmrcuje rifampicin všechny mykobakterie během jejich krátké 

metabolické aktivace.
4 

Vznik rezistentních klonů (získaná rezistence) během krátkého intenzivního podávání 

léků pod dohledem nepřipadá v úvahu, většina relapsů je způsobena citlivými kmeny 

mykobakterií. Při regionální vysoké prevalenci onemocnění způsobeného rezistentními 

mykobakteriemi je nutno terapeutické schéma změnit. Velký problém způsobují 

multirezistentní kmeny. V těchto případech jsou jisté úspěchy s flourochinolony, 

například s ciprofloxacinem.
4 

Pacienti krátkodobé reţimy většinou dobře snášejí. Isoniazid, rifampicin 

a pyrazinamid jsou potenciálně hepatotoxické, rifampicin můţe vyvolat příznaky chřipky, 

paradoxně více při intermitentním podávání. U mladých ţen je nutno věnovat pozornost 

skutečnosti, ţe rifampicin antagonizuje účinek perorálních antikoncepčních látek. Isoniazid 

můţe způsobovat i mírné psychické poruchy a periferní neuropatie, zejména u alkoholiků, jeţ 

však dobře reagují na podávání pyridoxinu. Ethambutol působí toxické poruchy vidění 

a pacient musí být na tuto skutečnost upozorněn.
4 

1.2.4 Rezistence 

Rezistence na léčbu tuberkulózy je dnes velkým problémem. Objevuje se, kdyţ 

rezistentní kmeny přerostou kmeny citlivé. Rezistence vzniká náhodnými mutacemi 

v bakteriálním chromosomu, ty se objevují spontánně i před stykem s léčivem. Rezistence 

můţe vznikat proti kterémukoli léčivu, ale rezistence vůči některým antituberkulotikům jsou 

častější. Průměrný výskyt mutací M. tuberculosis, způsobujících rezistenci vůči isoniazidu je 

asi 2,56x10
-8

 mutací na bakterii a generaci. Očekávaný poměr rezistentních bakterií k citlivým 

v neselektované populaci M. tuberculosis je asi 1:10
6
 pro isoniazid a streptomycin a asi 1:10

8
 

pro rifampicin. Mutanty rezistentní současně k isoniazidu i rifampicinu se objevují v populaci 

mykobakterií v počtu menším neţ jedna na 10
14

 mykobakterií. Protoţe plicní kavita obsahuje 

asi 10
7
 aţ 10

9
 mykobakterií, je pravděpodobné, ţe bude obsahovat bakterie rezistentní 

ke kaţdému z uvedených antituberkulotik jednotlivě, ale pravděpodobně nebude obsahovat 

bakterie rezistentní k oběma léčivům zároveň. Vyselektování rezistentních kmenů vzniká 

z důvodu neadekvátní, většinou monokomponentní, léčby velké populace. Léčba jedním 

léčivem zabije většinu bakterií, ale malý počet rezistentních přeţije a mnoţí se. Vzniká 

rezistentní kmen, ve kterém se po nárůstu kolonie mohou objevit mutanty rezistentní vůči 

dvěma léčivům. Jejich výskyt byl předtím velmi nepravděpodobný.
8
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Výskyt rezistentní tuberkulózy byl zaznamenán krátce po představení streptomycinu, 

ale nedostávalo se mu pozornosti. Vědci se tímto faktem nezaobírali v rozvinutých zemích aţ 

do gradace výskytu „multidrug-resistant tuberculosis“ (MDR-TB) u HIV-pozitivních osob.
9
 

MDR-TB je definována jako onemocnění vyvolané mykobakteriemi rezistentními 

přinejmenším vůči isoniazidu a rifampicinu zároveň. Je sice léčitelná, ale vyţaduje extenzivní 

terapii (aţ dva roky), je velmi drahá (často více neţ stokrát draţší neţ běţná léčba) a je více 

toxická pro pacienty. Dle odhadů WHO bylo v roce 2004 asi půl milionu případů MDR-TB 

celosvětově, z toho nejvíce v Číně, Indii a Ruské federaci. V říjnu 2006 definovala WHO 

nový typ rezistence tuberkulózy. Označuje se jako „extensively drug-resistant tuberculosis“ 

(XDR-TB) a od MDR-TB se odlišuje tím, ţe tato forma tuberkulózy je rezistentní navíc vůči 

kterémukoli fluorochinolonu a přinejmenším jednomu z injekčních antituberkulotik druhé 

linie – kapreomycinu, kanamycinu nebo amikacinu. Vzniká neuváţeným pouţíváním 

antituberkulotik druhé linie a je léčitelná jen asi z 50-60%. Odhaduje se, ţe asi 19% případů 

MDR-TB je ve skutečnosti XDR-TB.
10, 11

 

Zamezit vzniku rezistentních kmenů je moţné, ale je nutno udrţovat určité směrnice. 

WHO vydalo jako pomůcku pro lékaře mezinárodní standardy pro léčbu tuberkulózy, 

International Standards for TB Care.
10, 11 

K řešení problematiky multirezistentní tuberkulózy byla při WHO ustanovena 

pracovní skupina Stop TB Working Group on DOTS-Plus for MDR-TB. Jejím cílem je 

koordinovat úsilí o vypracování léčebných reţimů u MDR-TB a o uţití antituberkulotik druhé 

linie ve strategii DOTS-Plus. Tato strategie vychází ze stejných principů jako DOTS. 

Pracovní skupina pro terapii MDR-TB se proto soustavně věnuje výběru vhodných farmak 

a hodnocení nových dostupných technologií pro stanovení citlivosti/rezistence 

multirezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis.
12

 

 

1.2.5 Monitorování terapie 

K zabránění vzniku rezistentních kmenů je nutná správná terapie tuberkulózy. 

K jejímu monitorování a léčbě vyvinulo WHO program DOTS (Directly Observed Treatment, 

Short-course). DOTS obsahuje 5 sloţek: 

 politický závazek k rostoucímu a nepřetrţitému financování 

 detekce nových případů pomocí dostatečně kvalitní bakteriologie 

 standardizovaná léčba s dozorem a podporou ze strany pacienta 
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 efektivní dodávky léčiv a systém správy 

 monitorování a hodnocení systému 

Tuberkulóza můţe být rychle a levně vyléčena, protoţe náklady na léky a podání jsou 

nízké. DOTS můţe úspěšně a trvale vyléčit více neţ 9 z 10 tuberkulózních pacientů, kteří 

dokončí terapii, můţe zajistit léčebnou míru aţ 95% i v nejchudších zemích. Zabraňuje 

novým infekcím a rozvoji MDR-TB. Můţe přidat roky ţivota HIV-pozitivním osobám - léčba 

tuberkulózy můţe být stejně úspěšná jako u HIV-negativních pacientů. Pokud WHO dosáhne 

do roku 2010 svého cíle, tj. detekce 70 % a léčby 85 % případů tuberkulózy, předejde 

nejméně jedné čtvrtině nových případů a čtvrtině úmrtí na tuberkulózu v příštích dvou 

desetiletích.
13
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1.3 Léčiva používaná v terapii tuberkulózy 

1.3.1 Antituberkulotika první volby 

Prvním antimikrobiálním léčivem, které vykazovalo zřetelný účinek proti tuberkulóze, 

byl streptomycin. Stále zůstává významným prostředkem při léčbě těţké tuberkulózy, 

ale v současnosti je pro zahájení léčby pouţíván zřídka. Léčivy první řady jsou nyní isoniazid, 

rifampicin, ethambutol a pyrazinamid, se streptomycinem jako alternativou.
14

 

Streptomycin 
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Streptomycin je aminoglykosidové antibiotikum, získávané ze Streptomyces griseus. 

Jeho molekula je tvořena třemi hlavními strukturami: streptidinem, streptázou a N-methyl-L-

glugosaminem. Je vysoce polární, z trávicího traktu se téměř nevstřebává, a tak se podává 

intramuskulárně, výjimečně intrathekálně. Jeho působení je baktericidní. Kdysi patřil mezi 

tradiční antituberkulotika první volby, dnes se pouţívá méně a to hlavně v kombinaci. 

Antimikrobní spektrum streptomycinu zahrnuje kromě M. tuberculosis hlavně rod Brucella, 

dále Francisella tularensis, Yersinia pestis, Pseudomonas mallei, Listeria monocytogenes, 

Streptobacillus moniliformis a Spirillum minus.
14 

Streptomycin působí hlavně na extracelulární tuberkulózní bacily. Do buněk, které 

obsahují bakterie, proniká pouze asi 10% dávky, je ovlivněna jen malá část populace 

mykobakterií a je potřeba mnohaměsíční léčba. Mechanismus účinku spočívá v inhibici 

syntézy bílkovin vazbou na receptor umístěný na podjednotce 30S ribosomu.
14 
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Mezi neţádoucí účinky patří alergické reakce (exantémy, někdy i anafylaktické 

reakce) a lokální dráţdivost při intramuskulární aplikaci. Toxicita streptomycinu podávaného 

po mnoho týdnů spočívá hlavně v postiţení osmého kraniálního nervu, která se zpočátku 

projeví jako dysfunkce labyrintu a později i poškozením nervus acusticus. Důsledkem je 

porucha rovnováhy a hluchota, která je často trvalá.
14 

Isoniazid 

N

O N
H

NH2

 

Isoniazid byl zaveden v roce 1952 a jedná se o nejúčinnější antituberkulotikum. 

Působí selektivně a baktericidně na extra- i intracelulární aktivně rostoucí M. tuberculosis, 

u neaktivních forem působí bakteriostaticky. Vzhledem k poměrně rychlému vzniku 

rezistence se pouţívá v kombinaci s ostatními antituberkulotiky, pouze při profylaxi se vystačí 

s monoterapií.
14, 15

 

Isoniazid lehce prostupuje do mykobakterie, kde se oxiduje na kyselinu 

isonikotinovou za účasti enzymů katalázy a peroxidázy, obsaţených v cytoplazmě. Kyselina 

isonikotinová pro svůj negativní náboj velmi obtíţně opouští buňku a dochází k její kumulaci 

uvnitř buňky. Mechanismus účinku spočívá v zásahu do metabolismu bakterie interferencí 

s kyselinou nikotinovou, jeţ je součástí NAD. Inhibuje tak mimo jiné syntézu kyseliny 

mykolové, která je specifickou součástí mykobakteriální stěny.
14, 16

 

Neţádoucí účinky isoniazidu se projevují jako alergické a toxické reakce. Alergické 

projevy zahrnují horečku, koţní vyráţky a hepatitidu. Nejčastějšími toxickými projevy jsou 

jeho účinky na centrální a periferní nervový systém. Mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, 

svalové záškuby, retence moči, křeče nebo psychotické příhody. Vzniku mnoha těchto 

komplikací lze předejít podáváním pyridoxinu, protoţe isoniazid působí jako jeho 

kompetitivní antagonista. Hepatotoxicita je vyšší u starších lidí a pomalých acetylátorů, 

vyskytují se i gastrointestinální obtíţe jako anorexie, nauzea, zvracení a bolesti břicha.
14, 16 
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Pyrazinamid 
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Pyrazinamid je látka příbuzná nikotinamidu. Působí baktericidně na M. tuberculosis, 

zatímco M. bovis a jiní původci tuberkulózy jsou většinou rezistentní. Jeho význam spočívá 

v tom, ţe jeho nasazení v počátečních fázích onemocnění zkracuje potřebnou dobu léčení 

a sniţuje četnost recidiv. Pouţívá se v léčbě akutní tuberkulózy v kombinaci s dalšími 

antituberkulotiky nebo v léčbě infekcí, u nichţ selhala iniciální léčba jinými 

antituberkulotiky.
14, 15, 16 

Mechanismus účinku není přesně znám. Po vniknutí do mykobakterie je štěpen 

amidázou na kyselinu pyrazinkarboxylovou, která se uvnitř buňky kumuluje.
14, 15, 16 

Pouţití pyrazinamidu je omezeno jeho hepatotoxicitou, z dalších neţádoucích účinků 

se vyskytují například zaţívací obtíţe, léková horečka, hyperuikémie, dna a porfýrie.
14, 15, 16 

Rifampicin 
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Rifampicin je polosyntetické anibiotikum, odvozené od rifamycinu produkovaného 

Streptomyces mediterranei. Kromě M. tuberculosis jsou citlivé některé grampozitivní 

i gramnegativní koky, některé střevní bakterie, chlamydie a viry (poxviry).
14 
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Rifampicin se silně váţe na prokaryotickou DNA-dependentní RNA-polymerázu a tím 

inhibuje syntézu RNA v bakteriích. Eukaryotickou RNA rifampicin neovlivňuje. Je to jedno 

z nejúčinnějších antituberkulotik, proniká do fagocytů a působí baktericidně na intracelulární 

mikroorganismy včetně mykobykterií.
17

 

Rezistence se můţe vyvíjet rychle, proto se rifampicin kombinuje s izoniazidem nebo 

jiným antituberkulotikem. Neţádoucí účinky zahrnují neškodné oranţové zbarvení moči, potu 

a slz, mohou se objevit i vyráţky, trombocytopenie a poruchy funkce jater.
14, 17 

Ethambutol 

H3C

N
H

H
N

CH3
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OH  

Ethambutol je syntetický aminoalkohol. Chemicky se jedná o 2,2'-(1,2-

ethylendiamino)bis-l-butanol). Působí bakteriostaticky na mnoţící se mykobakterie, hlavně 

na M. tuberculosis.
14 

Mechanismus účinku spočívá v narušení syntézy buněčné stěny prostřednictvím 

inhibice enzymu arabinosyltransferázy, která se podílí na syntéze arabinogalaktanu, jedné 

ze sloţek buněčné stěny mykobakterií. Narušením stěny se zvyšuje její permeabilita 

pro ostatní léčiva. Pouţívá se ke kombinační léčbě plicní tuberkulózy, zejména s isoniazidem 

a streptomycinem.
14 

Nejčastějším neţádoucím účinkem jsou poruchy vidění, manifestující se jako sníţení 

zrakové ostrosti, neuritida očního nervu a moţná i poškození sítnice. I kdyţ většina z těchto 

projevů po vysazení ethambutolu zmizí, jsou pravidelné kontroly zrakové ostrosti ţádoucí.
14 

 

1.3.2 Antituberkulotika druhé volby 

Pouţití antituberkulotik druhé řady je většinou zvaţováno pouze v případech 

rezistence vůči antituberkulotikům první volby, které se objevují stále častěji, dále při 

nedostatečné klinické odpovědi na konvenční léčbu a při dostupné odborné pomoci pro řešení 

toxikologických problémů.
14 
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Kyselina p-aminosalicylová 

COOH

OH

NH2  

Kyselina p-aminosalicylová (PAS) vykazuje strukturní podobnost s kyselinou 

 p-aminobenzoovou (PABA) a sulfonamidy. Mechanismu účinku je zaloţen na kompetici 

kyseliny p-aminosalicylové a p-aminobenzoové o aktivní místo enzymu, který se účastní 

konverze kyseliny p-aminobenzoové na kyselinu dihydropteroovou. Receptory pro kyselinu 

p-aminobenzoovou musí být značně specifické, protoţe kyselina p-aminosalicylová je 

neúčinná vůči většině bakterií, a naopak sulfonamidy nepůsobí na tuberkulózní bacily.
14 

Kyselina p-aminosalicylová se pouţívala dříve při dlouhodobé léčbě v kombinaci 

s isoniazidem a/nebo streptomycinem. Dnes se pouţívá vzácněji, důvodem je velký výskyt 

neţádoucích účinků, mezi něţ patří gastrointestinální obtíţe, poruchy ledvin a jater, léková 

horečka, bolesti kloubů a neurologické příznaky.
14 

Kapreomycin 
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Kapreomycin  IA    R = OH
Kapreomycin  IB    R = H

 

Kapreomycin je polypeptidové antibiotikum, získávané ze Streptomyces capreolus. 

Existuje částečná zkříţená rezistence vůči kapreomycinu, viomycinu a kanamycinu. Doufá se, 

ţe kapreomycin zaujme v kombinační terapii místo viomycinu a kanamycinu.
14 

Nejzávaţnějšími projevy toxicity jsou poškození ledvin, vedoucí k retenci dusíku, 

a poškození osmého nervu, vedoucí k hluchotě a vestibulárním poruchám.
14 



 23 

Viomycin 
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Viomycin je bazické polypeptidové antibiotikum produkované některými kmeny 

Streptomycet. Rezistence tuberkulózních bacilů se rozvíjí poměrně rychle a můţe vzniknout 

i zkříţená rezistence mezi viomycinem, kapreomycinem a kanamycinem.
14 

Nejzávaţnější neţádoucí účinky představují poškození ledvin a osmého nervu, které 

vede ke ztrátě rovnováhy a hluchotě. Toxické účinky viomycinu jsou těţší neţ účinky 

streptomycinu.
14 

Cykloserin 

NH

O

OH2N  

Cykloserin je antibiotický analog D-alaninu, který inhibuje alaninracemázu a inhibuje 

tak časná stadia syntézy peptidoglykanu. Cykloserin působí ve dvou krocích – jednak blokuje 

konverzi L-alaninu na D-alanin, jednak tvorbu dipeptidu D-Ala-D-Ala, čímţ brání v syntéze 

buněčné stěny.
14 

Nejzávaţnějšími neţádoucími účinky jsou různé dysfunkce centrálního nervového 

systému a psychotické reakce, z nichţ některé mohou být zvládnuty podáním fenytoinu.
14 
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Ethionamid 

N

S NH2

CH3

 

Ethionamid je chemicky blízce příbuzný isoniazidu, ale přes tuto podobnost není 

rezistence vůči těmto léčivům zkříţená. Terapeutické dávky jsou špatně snášeny – silně dráţdí 

ţaludek a vyvolávají neurologické poruchy. Niţší, lépe snášené dávky, jsou terapeuticky 

neúčinné. Rezistence se vyvíjí rychle.
14 

Rifabutin 
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Rifabutin se strukturou podobá rifampicinu a má s ním společný mechanismus účinku. 

Je často účinný proti kmenům M. tuberculosis a M. leprae rezistentním vůči rifampicinu. 

Účinkuje také proti M. avium, jímţ jsou častěji infikováni nemocní s AIDS.
16 
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Klofazimin 
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Klofazimin je riminofenazinové léčivo, které je primárně určeno k léčbě lepry, 

ale pouţívá se i u infekcí vyvolaných M. avium complex (MAC), a to hlavně jako prevence 

této infekce u nemocných AIDS.
18

,
19

 

Klarithromycin 
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Klaritromycin patří mezi makrolidová antibiotika, společně s azithromycinem, 

roxithromycinem a rokitamycinem, a pouţívá se v terapii nontuberkulózních 

mykobakteriálních infekcí, hlavně MAC. Mechanismus účinku spočívá v inhibici 

proteosyntézy vazbou na 50S podjednotku ribozomů. Pouţívá se v kombinaci, 

mj. s rifampicinem, ethambutolem a streptomycinem.
20
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Terizidon 

O
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Molekula terizidonu obsahuje v molekule dva cykloserinové zbytky. Je proléčivem 

cykloserinu a má stejné účinky. Toxicita se projevuje působením na centrální nervový 

systém.
14 

Ciprofloxacin 
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Antimykobakteriální aktivitu vykazují i některá flouorochinolinová antibiotika, 

odvozené od kyseliny nalidixové. Jsou to mimo jiné ciprofloxacin, ofloxacin, gatifloxacin 

a moxifloxacin. Mechanismus účinku spočívá v inhibici DNA-gyrázy a DNA-

topoizomerázy IV, působení je baktericidní. Pouţívají se v kombinacích.
15 

1.3.3 Potenciální antituberkulotika 

V současné době je nutno s rozvojem a šířením rezistentních kmenů mykobakterií 

vyvíjet nová antituberkulotika. Mnoho těchto látek je jiţ ve stádiu klinického zkoušení 

a v budoucnu určitě přispějí k zlepšení léčby tuberkulózy. 

Rifamyciny 

Rifapentin je nejvýznamnějším z nových rifamycinů. Jeho dlouhý sérový poločas 

umoţňuje intermitentní podávání a tím sníţení počtu dávek, co můţe zlepšit kontrolu léčby 

pomocí programu DOTS. Pravděpodobně nepřinese průlom v léčbě tuberkulózy, nevykazuje 

aktivitu proti rifampicin-rezistentním kmenům. Ve fázi 3 klinické studie byla kombinace 

rifapentin-isoniazid jednou týdně porovnávaná s kombinací rifampicin-isoniazid 2x týdně 
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po dokončení dvouměsíční standardní chemoterapie. Kombinace obsahující rifapentin byla 

méně účinná.
21

 

Rifalazil byl zkoušen ve fázi 2. Pacienti byli léčeni kombinací rifalazil-isoniazid 

po dobu dvou týdnů a výsledky byly srovnány se skupinami léčenými isoniazidem samotným 

a kombinací isoniazid-rifampicin. Sníţení počtu mykobakterií ve sputu bylo srovnatelné.
21 

Analog ethambutolu 
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Tato látka je odvozena od ethambutolu, přičemţ vykazuje mnohem vyšší aktivitu neţ 

látka původní. Protimikrobní působení je srovnatelné s isoniazidem. Vykazuje silnou 

distribuci do tkání, nejvyšší koncentrace byly zjištěny v plicích, slezině a ledvinách.
22

 

3-Sulfonyltridekanamid 
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Velmi perspektivní je tato látka ze skupiny β-sulfonylkarboxamidů. Jedná se 

o inhibitor ATP-syntázy, působí baktericidně i na MDR-TB kmeny a způsobuje sterilizaci 

tuberkulózních lézí.
23

 

Nitroimidazopyrany, nitroimidazoly 
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PA-824 je odvozen od metronidazolu. Účinkuje proti mnoţícím se M. tuberculosis, 

vykazuje i slabý účinek proti klidovým stádiím mykobakterií. Mechanismus působení spočívá 
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v inhibici syntézy mykolové kyseliny, inhibuje také tvorbu bílkovin. Působení je baktericidní. 

Jedná se o nový mechanismus, proto účinkuje i na MDR-TB kmeny.
24
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Mechanismus působení je shodný jako u předchozí látky. Účinkuje i na intracelulární 

mykobakterie uvnitř makrofágů a pneumocytů. Nevykazuje zkříţenou rezistenci 

s antituberkulotiky první linie.
24 
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Jedná se o perorálně účinný derivát 5-nitroimidazolu. MIC se pohybuje v rozmezí 0,1-

0,3μg/ml Vykazuje aktivitu i proti MDR-TB. Nevykazuje zkříţenou rezistenci s isoniazidem, 

rifampicinem, streptomycinem či ethambutolem.
24 

Oxazolidinony 
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Tato látka působí mechanismem inhibice syntézy bílkovin. Jeho MIC je srovnatelná 

s isoniazidem a rifampicinem.
24 
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Dikationové diarylfurany 
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Mechanismus působení je interkalační, inhibují jeden nebo i více DNA-dependentních 

enzymů.
24 

Diarylchinoliny 

N

Br N
CH

3

CH
3

OH

O
CH

3

TMC 207  

Mechanismus účinku spočívá v inhibici ATP-syntházy. Působí baktericidně na kmeny 

citlivé i MDR-TB.
25
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2 Cíl diplomové práce 

Vysoký výskyt onemocnění tuberkulózou se stává celosvětovým problémem. 

Důvodem je hlavně zvyšující se počet infekcí způsobených rezistentními kmeny 

Mycobacterium tuberculosis a koinfekce mykobakteriemi u imunoalterovaných pacientů 

trpících AIDS. Tyto důvody jsou hnací silou při vývoji nových antituberkulotik. Mezi hlavní 

poţadavky na tyto látky patří nový mechanismus účinku, který umoţní boj s rezistentními 

kmeny, menší počet či závaţnost neţádoucích účinků pro zlepšení compliance pacientů 

a vyšší účinnost z důvodu zkrácení terapie. 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv se dlouhodobě zabývá studiem syntézy 

nových derivátů pyrazinu s potenciálním antimykobakteriálním a antifungáním účinkem. 

Cílem mé diplomové práce bylo pokusit se připravit biologicky (tj. antifungálně 

a především antimykobakteriálně) aktivní deriváty kyseliny pyrazin-2-karboxylové. 

Konkrétními úkoly bylo: 

1. Provést rešerši zaměřenou na současný význam tuberkulózy ve světě, trendy 

v terapii a potenciální antituberkulotika. 

2. V dostupné chemické literatuře zjistit metody přípravy substituovaných 

derivátů pyrazin-2-karboxylové kyseliny. 

3. Připravit substituované aniliny odvozené od pyrazin-2,5-dikarboxamidu, 

obsahující na aromatickém jádře různé substituenty. 

4. Předat připravené látky na testování (antimykobakteriální, antifungální). 

5. Vypočítat lipofilitu (log P) nově připravených látek. 

6. Zhodnotit získaná data a pokusit se zjistit vztah mezi strukturou, lipofilitou 

a biologickým účinkem látek. 
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3 Teoretická část 

3.1 Vlastnosti pyrazinového jádra 

Pyrazin, 1,4-diazin, je vysoce symetrickou molekulou. Pyrazinové jádro je planární 

útvar, který můţe být znázorněn jako rezonanční hybrid několika základních struktur (1.-4.). 
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1. 2. 3. 4.  

Jedná se o slabě aromatickou sloučeninu, která se svými vlastnostmi blíţí vlastnostem 

terciárních alifatických aminů. Pyrazin se chová jako slabá dvojsytná baze, která je 

v porovnání s ostatními diaziny a pyridinem bazí nejslabší.
26

 

Tabulka č. 1: Srovnání aromaticity benzenu s některými dusíkatými heterocykly
27

 

Sloučenina % aromaticity 

Benzen 100 

Pyridin 82 

Pyridazin 65 

Pyrimidin 67 

Pyrazin 75 

Tabulka č. 2: Srovnání bazicity některých dusíkatých heterocyklů
26 

Sloučenina pKa (1. stupeň) 

Pyridin 5,20 

Pyridazin 2,33 

Pyrimidin 1,30 

Pyrazin 0,65 
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Z hodnot hustoty π-elektronů v pyrazinovém a pyridinovém kruhu je zřejmé, 

ţe hustota π-elektronů je zvýšená na dusíkových atomech, zatímco na uhlíkových atomech je 

hustota výrazně menší. Vypočtené hodnoty se od naměřených hodnot téměř neliší. Je patrné, 

ţe hustoty π-elektronů na α-uhlících pyrazinu a pyridinu jsou velmi podobné a lze očekávat 

i podobnou chemickou reaktivitu α-substituovaných pyrazinů a pyridinu.
28, 29, 30
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1. 2.  

Meziatomové vzdálenosti jsou u pyrazinu a ostatních diazinů sice podobné, ale poloha 

druhého dusíkového atomu značně ovlivňuje geometrii molekuly.
27

  

Pyrazin, stejně jako ostatní diaziny, nepodléhá snadno elektrofilním substitucím. 

Přímý elektrofilní atak je ztíţen induktivním efektem dusíkových atomů pyrazinu a tedy 

existencí rezonančních struktur, které jsou příčinou kladného náboje na atomech uhlíku 

heterocyklu. Mnohem lépe však probíhají substituce nukleofilní, zvláště v případě, kdy se 

pyrazinový kruh aktivuje převedením na N-oxid.
31

 

IČ spektra pyrazinů a N-oxidů pyrazinu vykazují čtyři roztaţené ν-vibrace v oblasti 

1600-1370 cm
-1

. Vibrace v rozmezí 1600-1575 cm
-1

má různou (většinou slabou) intenzitu, 

v oblasti 1500-1520 cm
-1

 slabou aţ střední intenzitu, v oblasti 1500-1465 a 1420-1370 cm
-1

 se 

nacházejí vibrace středně silné intenzity. Valenční vibrace N-oxidů se nachází v oblasti 1350-

1260 cm
-1

 a mají silnou intenzitu. U monosubstituovaných pyrazinů se vyskytuje ještě silný 

pás v oblasti 1060-1040 a 1030-1010 cm
-1

. Navíc mají pyrazinové deriváty ještě mimorovinné 

σ (C-H) vibrace kruhu v oblasti 860-800 cm
-1

. U nesubstituovaného pyrazinu tato vibrace 

klesá pod 800 cm
-1

. Substituenty s -M efektem posunují hodnoty vlnočtu vibrací k vyšším 

mezím, substituenty s +M efektem tyto hodnoty sniţují.
32
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Tabulka č. 3: Příklady hodnot vlnočtů a vibrací pyrazinových derivátů
32 

       Sloučenina   pyrazinového kruhu (C-H) 

2-aminopyrazin 1590 1535 1488 1430 1175    - 1059 1005 814 

2-metylpyrazin    -    -    -    -    -    -    -    - 824 

2-chlorpyrazin 1560 1522 1462 1387 1175 1133 1048 1009 839 

2-pyrazinkarbonitril    -    - 1464 1401 1176 1148 1147 1013 851 

2-pyrazinkarboxamid 1585 1530 1485 1379 1181 1164 1054 1025 869 

pyrazin    -    - 1488 1414 1150 1130 1063 1018 784 

 

3.2 Příprava N-oxidů pyrazinu 

Pyrazin, stejně jako ostatní diaziny, nepodléhá snadno elektrofilním substitucím. 

Důvodem toho je induktivní efekt dusíkatých atomů pyrazinu, který je příčinou kladného 

náboje na atom uhlíku heterocyklu, tím se ztěţuje přímý elektrofilní atak. Výhodnější jsou 

proto substituce nukleofilní, zejména pokud je pyrazinový kruh aktivován převedením 

na N-oxid. Aktivace na N-oxid se provádí nejčastěji pomocí peroxidu vodíku v prostředí 

kyseliny octové. V závislosti na délce zahřívání, reakční teplotě a molární koncentraci 

oxidačního činidla probíhá do stadia pyrazin-1-oxidu či pyrazin-1,4-dioxidu.
33, 34
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2 mol 30% H2O2 /AcOH

4 mol 30% H2O2 /AcOH

8 hod. 70 °C

16-24 hod. 95 °C
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3.3 Halogenace pyrazinového jádra 

Halogenpyraziny hrají v chemii derivátů pyrazinu velkou roli, jelikoţ mohou 

poskytovat díky snadné výměně atomu halogenu za nukleofil řadu derivátů pyrazinu jinak 

nedostupných. Existují tři klasické metody, jak lze halogenderiváty pyrazinu připravit. První 

způsob je zaloţen na přímé halogenaci pyrazinu v plynné fázi, druhý na záměně hydroxylu či 

aminoskupiny na pyrazinovém jádře halogenem pomocí chloridu nebo bromidu fosforylu. 

Nejčastěji se halogenderiváty pyrazinu získávají nukleofilní halogenací N-oxidu pyrazinu. 

Tato halogenace probíhá nejvíce do polohy 2, méně do polohy 3. Z halogenačních činidel se 

nejčastěji uţívá chlorid fosforylu.
35
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3.4 Příprava nitrilů 

Pyrazinkarbonitrily lze získat, kromě totální syntézy pyrazinového cyklu, i klasickými 

metodami, např. zahříváním halogenovaných sloučenin s kyanidem měďným nebo 

dehydratací amidů. 

Karmas a Spoerr připravili sérii různě substituovaných nitrilů působením kyanidu 

měďného na bromované pyraziny. Jako reakční prostředí pouţili bud’ pyridin, nebo -pikolin. 

Nitrily vznikají také dehydratací amidů. Reakce byla provedena oxidem fosforečným 

v prostředí nitrobenzenu, suchého pyridinu, toluenu. Zatímco dehydratace amidu kyseliny 3-

amino-2-pyrazinkarboxylové probíhala dobře (výtěţek 51%), příprava 2,5-

pyrazinkarbonitrilu, který byl získán působením oxidu fosforečného na diamid 2,5-

pyrazindikarboxylové kyseliny v prostředí nitrobenzenu, probíhala s malým výtěţkem.
36

 

6-Chlor-2-pyrazinkarbonitril vzniká při reakci 4-oxidu amidu 2-pyrazinkarboxylové 

kyseliny s chloridem fosforylu.
36 

Moderním způsobem zavádění nitrilové skupiny na pyrazinové jádro je pouţití 

trimethylsilylkyanidu
37

. Sato popsal reakci 3-substituovaných-1-pyrazinoxidů s trimethylsilyl-

kyanidem v prostředí acetonitrilu, při které vznikají 2-substituované-3-pyrazinkarbonitrily
38

. 
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2 mol 30% H2O2

99% AcOH

6 h reflux 1 a-c

2 a 2 b 2 c  
 

Produkty 1a-c nebyly izolovány (celkový výtěţek reakce a činil 37 %) a byly pouţity do další 

reakce, produkty 2a, 2b a 2c byly separovány pomocí sloupcové preparativní chromatografie 

(celkový výtěţek činil 86 %, podíl jednotlivých produktů: 1:2:8).
36 

3.5 Příprava amidů 

3.5.1 Homolytická amidace 

Významnou metodou pro zavedení amidové funkční skupiny na heteroaromatické 

jádro je homolytická amidace. Zdrojem amidového radikálu je formamid, který je tvořen 

in situ redoxním systémem tvořeným peroxidem vodíku a Fe
2+

, terc-butylperoxidem a Fe
2+

, 

diterc-butylperoxidem, dibenzoylperoxidem, peroxodisíranem amonným, sodným či 

draselným spolu s Fe
2+

 či Ag
+
, nebo peroxodisíranem amonným či draselným za zvýšené 

teploty
 39,40

. 

Charakter jiţ přítomného substituentu určuje místo pyrazinového kruhu, které bude 

radikálem atakováno. Amidací 6-chlor-2-pyrazinkarbonitrilu, který obsahuje oba typy 

substituentů, tj. s +M efektem i s -M efektem, připravil Dlabal amid 5-kyan-3-chlor-2-

pyrazinkarboxylové kyseliny.
36 

N

NCl CN

H
2
NOC
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3.5.2 Hydrolýza nitrilu 

Částečnou hydrolýzou nitrilů v kyselém nebo zásaditém prostředí lze získat 

odpovídající karboxamid. Mezi efektní metody patří i parciální zmýdelnění nitrilů peroxidem 

vodíku při pH 9 (tzv. Radiszewského metoda).
41, 42

 

N

N
N

Cl

N

N
N

NH
2

O

Cl

N

N
NH

2

O

NH
2

O

Cl
HCONH2

K2S2O8

HCl

 

3.6 Příprava anilinů 

Na dusíku substituovaný anilin je moţné připravit reakcí s chloridem. Reakce se 

provádí v prostředí baze (např. pyridinu) k vychytání protonů a posunu rovnováhy doprava. 

NH2 + Cl R

-HCl
NH R
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4 Experimentální část 

4.1 Použité metody, přístroje a chemikálie 

U všech pouţitých chemikálií byly ověřeny fyzikální konstanty, rozpouštědla byla 

před pouţitím vysušena a čištěna obvyklým způsobem. 

Průběh reakcí a čistota látek byly sledovány tenkovrstvou chromatografii na deskách 

SILUFOL UV 254 (Kavalier, Votice, ČR) za pouţití vyvíjecí soustavy toluen - aceton (1:1). 

Detekce byla prováděna UV světlem o vlnové délce 254 nm.  

Všechny analyzované látky byly čištěny krystalizací s aktivním uhlím (voda, ethanol). 

Teploty tání byly stanoveny na mikrovýhřevném stolku BOËTIUS PHMK 05 (VEB 

KOMBINAT NAGEMA, VEB Wägetechnik RAPIDO, Radebeul, DDR) a jsou nekorigované. 

Log P sloučenin byl vypočten pomocí programu ACD/logP ver. 1.0 (Advanced 

Chemistry Development Inc., Toronto). 

Chromatografické stanovení log K (K – kapacitní faktor) pomocí HPLC provedl 

PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. v laboratořích firmy ZENTIVA a.s. Praha. 

Elementární analýzy CHN na analyzátoru EA1110CE (Fisons Instruments S.p.A., 

Milano) byla provedena na KFCHKL FaF UK HK paní Hronovou. 

Infračervená spektra změřila paní Vencovská na KAOCH FaF UK HK pomocí 

spektrometru Nicolet Impact 400. Látky pevného charakteru byly měřeny v tabletách bromidu 

draselného (naváţka 0,7 mg látky na 400 mg KBr), vlnočty jsou uváděny v cm
-1

 (15 mg 

v 0,25 ml rozpouštědla). 

1
H a 

13
C NMR spektra byla měřena na přístroji Varian Merkury – Vx BB 300 (299,95 

MHz – 
1
H and 75,43 MHz – 

13
C) Bruker Comp. (Karlsruhe, Německo). Měření provedl 

a spektra vyhodnotil doc.PharmDr. J. Kuneš, CSc. z KAOCH FaF UK. Chemické posuny jsou 

vztaţeny k Si(CH3)4. 
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4.2 Schémata prováděných reakcí 

4.2.1 Příprava výchozího dikarboxamidu 
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4.2.2 Příprava substituovaných anilinů 
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4.3 Obecný postup přípravy 

4.3.1 Příprava anilinů pyrazin-2,5-dikardoxamidu 

0,001 mol substituovaného anilinu se rozpustí v 50 ml bezvodého toluenu ve varné 

baňce s kulatým dnem opatřené magnetickým míchadlem. K roztoku se přidá 0,001 mol 

bezvodého pyridinu a 0,001 mol chloridu pyrazin-2,5-dikarboxamidu. Soustava se opatří 

zpětným chladičem a umístí se na magnetickou míchačku. Směs se zahřívá při teplotě asi 

120°C po dobu jedné a půl hodiny. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC za pouţití soustavy 

aceton:toluen (50:50). Po skončení reakce se toluen oddestiluje za sníţeného tlaku na vakuové 

odparce. Surový produkt se přečistí krystalizací ze směsi ethanol-voda. Na závěr se změří 

teplota tání získaného produktu.  
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5 Výsledky diplomové práce 

5.1 Nově připravené látky a jejich analytická data 

1. 3-(2-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

OOH

 

Popis: tmavě červená krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H11N5O3 

M.h.: 273,25 

Množství: 75 mg 

Výtěžek: 27 % 

Tt: 276-278 °C 

Čistota: 97,96 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 52,75 %, H 4,06 %, N 25,63 % 

 naměřeno: C 52,69 %, H 3,95 %, N 25,53 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3444 (NH), 3331 (OH), 1679 (CO), (1612), 1578 (fenyl), 1520 (NH), 1459, 1340, 1283, 

1190, 1105 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 11.56 (1H, s, OH), 10.05 (1H, bs, NH), 8.54 (1H, s, H6), 8.44 (1H, bs, NH2), 8.26-

8.22 (1H, H4´), 8.10 (1H, H5´), 6.90 (1H, H3´), 6.88-6.80 (1H, H6´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 167.7, 150.8, 147.4, 134.8, 131.7, 128.7, 126.9, 123.7, 119.8, 119.2, 116.3, 114.8. 

2. 3-(3-chlorfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

Cl

 

Popis: oranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H10ClN5O2 

M.h.: 291,70 

Množství: 60 mg 

Výtěžek: 20 % 

Tt: 239-240 °C 

Čistota: 99,76 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 49,41 %, H 3,46 %, N 24,01 % 

 naměřeno: C 49,49 %, H 3,59 %, N 24,18 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3446 (NH), 1694 (CO), 1597 (CO), 1568 (fenyl), 1517 (NH), 1431, 1342, 1277, 1188, 

1078 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO), 11.62 (1H, bs, NH), 8.66 (1H, bs, NH2), 8.56 (1H, s, H6), 8.27 (1H, bs, NH2), 

7.84 (1H, t, J=2.1 Hz, H2´), 7.52-7.45 (1H, m, H6´), 7.38 (1H, t, J=8.0 Hz, H5´), 7.17-7.11 (1H, m, H4´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO),  167.5, 150.7, 139.8, 136.1, 133.5, 131.6, 130.8, 128.5, 123.4, 119.6, 119.0, 116.1. 
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3. 3-(3-bromfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

Br

 

Popis: oranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H10BrN5O2 

M.h.: 336,15 

Množství: 67,5 mg 

Výtěžek: 20 % 

Tt: 241-244 °C 

Čistota: 99,40 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 42,88 %, H 3,00 %, N 20,83 % 

                                      naměřeno: C 42,78 %, H 2,87 %, N 20,89 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3445 (NH), 1691 (CO), 1615 (CO), 1595 (fenyl), 1515 (NH), 1432, 1276, 1188, 1072 

(pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 11.60 (1H, bs, NH), 8.68 (1H, bs, NH2), 8.57 (1H, s, H6), 8.26 (1H, bs, NH2), 7.97 

(1H, H2´), 7.57-7.51 (1H, H6´), 7.36-7.33 (1H, H4´), 7.33-7.25 (1H, H5´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) :167.5, 150.7, 139.9, 136.1, 131.7, 131.1, 128.5, 126.3, 122.5, 121.9, 119.4, 116.1. 

4. 3-(3-fluorfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

F

 

Popis: oranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H10FN5O2 

M.h.: 275,24 

Množství: 52 mg 

Výtěžek: 18 % 

Tt: 187-190 °C 

Čistota: 99,70 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 52,37 %, H 3,66 %, N 25,44 % 

                                      naměřeno: C 52,10 %, H 3,51 %, N 25,28 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3450 (NH), 1680 (CO), 1611 (CO), 1579 (fenyl), 1519 (NH), 1448, 1406, 1271, 1189, 

1142 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 11.66 (1H, bs, NH), 8.68 (1H, bs, NH2), 8.56 (1H, s, H6), 8.38 (1H, bs, NH2), 

7.70-7.62 (1H, H2´), 7.42-7.35 (1H, H6´), 7.35-7.29 (1H,H5´), 6.93-6.88 (1H, H4´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 167.5, 164.1, 160.9, 150.7, 140.1, 140.0, 136.0, 131.6, 130.9, 130.7, 128.5, 116.3, 

116.2, 110.2, 110.0, 107.1, 106.8. 
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5. 3-(3-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

OH

 

Popis: oranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H11N5O3 

M.h.: 273,25 

Množství: 108 mg 

Výtěžek: 39 % 

Tt: 203-206 °C 

Čistota: 98,89 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 52,75 %, H 4,06 %, N 25,63 % 

                                     naměřeno: C 52,89 %, H 3,87 %, N 25,77 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3455 (NH), 3289 (OH), 1677 (CO), 1609 (CO), 1578 (fenyl), 1520 (NH), 1445, 1263, 

1190 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 11.48 (1H, s, OH), 9.56 (1H, bs, NH), 8.65 (1H, bs, NH2), 8.49 (1H, s, H6), 8.24 

(1H, bs, NH2), 7.19 (1H, H2´), 7.17-7.12 (1H, H5´), 6.97-6.92 (1H, H6´), 6.59-6.49 (1H, H4´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 167.7, 158.1, 151.0, 139.3, 135.3, 131.3, 130.0, 128.8, 115.3, 111.1, 111.0, 107.1. 

6. 3-(4-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

OH

 

Popis: cihlově červená krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H11N5O3 

M.h.: 273,25 

Množství: 106 mg 

Výtěžek: 38 % 

Tt: 222-224 °C 

Čistota: 92,58 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 52,75 %, H 4.06 %, N 25,63 % 

                                      naměřeno: C 52,76 %, H 4,12 %, N 25,49 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3456 (NH), 3290 (OH), 1680 (CO), 1611 (CO), 1582 (fenyl), 1513 (NH), 1437, 1285, 

1233, 1187, 1110 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO), 11.15 (1H, bs, NH), 9.36 (1H, s, OH), 8.56 (1H, bs, NH2), 8.39 (1H, s, H6), 8.16 

(1H, bs, NH2), 7.43-7.32 (2H, m, AA´, BB´, H2´, H6´), 6.84-6.71 (2H, m, AA´, BB´, H3´, H5´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO),  167.7, 154.3, 151.3, 134.5, 130.9, 129.5, 129.0, 122.8, 116.3, 115.7. 
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7. 3-(3-methylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

CH
3

 

Popis: světle červená krystalická látka 

Sumární vzorec: C13H13N5O2 

M.h.: 271,28 

Množství: 125 mg 

Výtěžek: 46 % 

Tt: 192-195 °C 

Čistota: 99,74 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 57,56 %, H 4,83 %, N 25,82 % 

                                      naměřeno: C 57,59 %, H 4,90 %, N 25,98 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3428 (NH), 3211 (methyl), 1689 (CO), 1616 (CO), 1597 (fenyl), 1519 (NH), 1406, 

1275, 1191 (pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO), 11.47 (1H, bs, NH), 8.63 (1H, bs, NH2), 8.48 (1H, s, H6), 8.23 (1H, bs, NH2), 

7.51 (1H, dd, J=7.7 Hz, J=1.6 Hz, H6´), 7.33 (1H, bs, H2´), 7.25 (1H, t, J=7.7 Hz, H5´), 6.91 (1H, d, J=7.7 Hz, 

H4´), 2.30 (3H, s, CH3). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO),  167.7, 151.0, 138.6, 138.2, 135.3, 131.2, 129.1, 128.8, 124.6, 120.9, 117.4, 116.2, 

21.3. 

8. 3-(3-trifluormethylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

CF
3

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

 

Popis: ţlutá krystalická látka 

Sumární vzorec: C13H10F3N5O2 

M.h.: 325,25 

Množství: 72 mg 

Výtěžek: 22 % 

Tt: 197-199 °C 

Čistota: 99,64 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 48,01 %, H 3,10 %, N 21,53 % 

                                      naměřeno: C 47,78 %, H 3,18 %, N 21,43 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3447 (NH), 1684 (CO), 1611 (CO), 1582 (fenyl), 1512 (NH), 1413, 1231, 1188, 1109 

(pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 9.26 (1H, s, H6), 8.30 (1H, bs, NH2), 8.16 (1H, bs, NH2). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 164.6, 151.4, 146.4, 145.1, 128.7, 114.9. 
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9. 3-(2,4-dibrom-6-nitrofenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

OBr

Br

O
2
N

 

Popis: ţlutooranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H8N6O4 

M.h.: 460,04 

Množství: 228 mg 

Výtěžek: 49 % 

Tt: 129-132 °C 

Čistota: 99,43 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 31,33 %, H 1,75 %, N 18,27 % 

                                      naměřeno: C 31,15 %, H 1,69 %, N 18,59 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3451 (NH), 1690 (CO), 1614 (CO), 1598 (fenyl), 1515 (NH), 1415, 1288, 1186, 1108 

(pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 8.30 (1H, bs, NH), 8.15 (1H, bs, NH2), 8.06 (1H, bs, NH2), 7.28 (1H, s, H6). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 142.2, 140.8, 132.3, 127.7, 112.7, 105.3, 79.4. 

10. 3-fenylaminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

 

Popis: oranţová krystalická látka 

Sumární vzorec: C12H11N5O2 

M.h.: 257,25 

Množství: 111 mg 

Výtěžek: 43 % 

Tt: 192-195 °C 

Čistota: 99,83 % 

Elementární analýza: vypočteno: C 56,03 %, H 4,31 %, N 27,22 % 

                                      naměřeno: C 55,83 %, H 4,47 %, N 27,61 % 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: 3460 (NH), 1688 (CO), 1619 (CO), 1601 (fenyl), 1523 (NH), 1442, 1276, 1188, 1105 

(pyrazin). 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) : 11.50 (1H, bs, NH), 8.64 (1H, bs, NH2), 8.49 (1H, s, H6), 8.24 (1H, bs, NH2), 

7.64-7.60 (2H, AA´, BB´, H2´, H6´), 7.40-7.34 (2H, AA´, BB´, H3´, H5´), 7.14-7.07 (1H, H4´). 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) : 138.3, 135.4, 131.3, 129.3, 128.7, 123.8, 120.4, 116.2. 
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11. 3-(4-trifluormethylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

N

NNH
NH2

NH2

O

O

CF3

 

Popis: ţlutá krystalická látka 

Sumární vzorec: C13H10F3N5O2 

M.h.: 325,25 

Množství: 101 mg 

Výtěžek: 31 % 

Tt: 125-128 °C 

Čistota: neměřeno 

Elementární analýza: vypočteno: C 48,01 %, H 3,10 %, N 21,53 % 

                                      naměřeno: neměřeno 

IČ spektrum (KBr), cm
-1

: neměřeno 

1
H NMR (300 MHz, DMSO) nehodnoceno 

13
C NMR (75 MHz, DMSO) nehodnoceno 
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5.2 Lipofilita připravených léčiv 

Tabulka č. 4: Chromatograficky stanovená hodnota Log K a vypočítaná hodnota Log P 

(programy ACD/Log P a CS ChemOffice Ultra). 

Látka č. Log K 
Log P 

ACD/Log P 

Log P/CLog P 

ChemOffice 

1. 0,6303 2,50±0,54 -0,19/1,12177 

2. 0,8307 3,89±0,55 0,76/2,50631 

3. 0,8603 4,07±0,60 1,03/2,65631 

4. 0,7345 3,35±0,60 0,36/1,93631 

5. 0,5801 2,51±0,54 -0,19/1.12177 

6. 0,5633 2,12±0,53 -0,19/1,12177 

7. 0,8048 3,32±0,53 0,69/2,28777 

8. 0,8337 4,07±0,58 1,12/2,69945 

9. 0,9062 4,53±0,68 0,92/3,45215 

10. 0,7130 2,86±0,53 0,20/1,78877 
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5.3 Antituberkulotická aktivita 

In vitro testování syntetizovaných látek proběhlo v USA v rámci mezinárodního 

programu určeného k testování nových antituberkulotik TAACF (Tuberculosis Antimicrobial 

Acqusition and Coordinating Facility). Všechny sloučeniny byly testovány proti 

M. tuberculosis H37Rv v koncentraci 6,25 mg/l v BACTEC 12B médiu pouţitím 

radiometrického systému BACTEC 460.
43

 

Tabulka č. 5: Antituberkulotická aktivita (% inhibice) při MIC > 6,25 mg/l pro 

připravené látky (Primary Assay Data, Level 1). 

N

NNH
NH

2

NH
2

O

O

R

 

 

Látka č. 
Struktura 

R 

Inhibice 

(%) 

1. 2-OH 42 

2. 3-Cl 45 

3. 3-Br 50 

4. 3-F 54 

5. 3-OH 34 

6. 4-OH 38 

7. 3-CH3 63 

8. 3-CF3 57 

9. 2,4-Br,Br-6-NO2 35 

10. H 52 
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Další antimykobakteriální testy byly prováděny v Ústavu klinické mikrobiologie 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové (Jana Horáková, MUDr. Michaela Svobodová). 

Vybrané sloučeniny byly testovány proti M. tuberculosis H37Rv, M. avium 80, M. avium 152, 

M. kansasii na tekuté Šulově půdě zřeďovací metodou při pH 5,4. Testované látky byly 

rozpuštěny v dimethylsulfoxidu v koncentracích 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4 a 2 g/ml. 

Výsledky byly odečítány po dvou a třech týdnech. 

Tabulka č.6: Antituberkulotická aktivita vybraných derivátů v hmotnostní koncentraci 

[μg.l 
-1

] a v molární koncentraci [μmol·l 
-1

]. 

Sloučenina č. 

MIC [mg·l 
-1

] ([μmol·l 
-1

]) 

M. tuberculosis 

H37Rv 
M. avium 80 M. avium 152 M. kansasii PKG 8 

pyrazinamid 8 (65) > 128 > 128 > 128 

7. (MD 392) kontaminace > 128 > 128 kontaminace 

8. (MD 393) kontaminace > 128 > 128 kontaminace 

9. (MD 394) kontaminace > 128 > 128 kontaminace 

10. (MD 395) kontaminace > 128 > 128 kontaminace 

Pro přibliţné porovnání aktivity nově připravených sloučenin (viz výše) uvádím ještě 

výsledky antituberkulotického testování dvou výchozích látek, pyrazinamidu a 3-

chlorpyrazin-2,5-dikarboxamidu, in vitro proti M. tuberculosis H37Rv, M. kansasii PKG 8. 

na tekuté Šulově půdě zřeďovací metodou při pH 5,4. Testované látky byly rozpuštěny 

v dimethylsulfoxidu v koncentracích 200, 100, 50, 25, 12,5, 6 a 3 g/ml. Výsledky byly 

odečítány po dvou a třech týdnech. Aktivita pyrazinamidu se liší in vitro v závislosti 

na kyselosti půdy, na jejím sloţení i velikosti inokula. Hodnoty MIC pro pyrazinamid se 

v literatuře pohybují v rozmezí od 6,25 do 50 g/ml. 

 

MIC (ug/ml) 

Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv 
Mycobacterium kansasii PKG 8 

N

N

NH2

O

 

25 400 

N

N

Cl
NH2

NH2

O

O

 

400 >400 
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5.4 Antimykotická aktivita 

Nově syntetizované deriváty pyrazinu byly testovány in vitro na antimykotickou 

aktivitu na Katedře biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Připravené sloučeniny byly zkoušeny in vitro na antimykotickou aktivitu pomocí 

mikrodiluční bujónové metody. Testovaná látka byla dvojitě ředěna v roztoku RPMI 1640, 

který byl pufrovaný na pH 7 pomocí 0,165 M roztoku MOPS (3-(morfolino)-propansulfonová 

kyselina). Konečné koncentrace látek se pohybovaly v rozmezí od 1000 do 0,975 μM. 

Součástí testování byly jednak slepé pokusy (bez účinné látky), jednak určení aktivity 

standardu (ketokonazol) vůči jednotlivým kmenům. MIC byly odečítány po 24 a 48 hodinách 

při teplotě 35 °C. V případě Trichophyton mentagrophytes byly MIC zaznamenány po 72 

a 120 hodinách inkubace. Vybrané sloučeniny byly testovány na aktivitu proti Candida 

albicans ATCC 44859 (CA), C. tropicalis 156 (CT), C. krusei E28 (CK), C. glabrata 20/I 

(CG), Trichosporon asahii 1188 (TA), Trichophyton mentagrophytes 445 (TM) , Aspergillus 

fumigatus 231 (AF) a Absidia corymbifera 272 (AC).
44

 

KMEN(kód) 
Testovaná látka – MIC/IC80 (μmol.l

-1
) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

CA 
24h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

CT 
24h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

CK 
24h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

CG 
24h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

TA 
24h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

AF 
24h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 >125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

AC 
24h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

48h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 >500 >125 >250 

TM 
72h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 500 >125 >250 

120h >500 125 >125 >125 >500 >500 >125 500 >125 >250 
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6 Diskuze 

Úvodní kapitoly jsou věnovány problematice onemocnění tuberkulózou v současnosti. 

Jsou zde informace postihující zejména epidemiologii a etiologii tohoto onemocnění, ale také 

současnost a vývojové trendy v oblasti terapie tuberkulózy. 

Teoretická a experimentální část se zabývají charakteristikou pyrazinového jádra, jeho 

reaktivitou a způsoby přípravy substituovaných anilinů odvozených od pyrazinu. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na syntézu látek ze skupiny různě 

substituovaných anilinů odvozených od pyrazin-2,5-dikarboxamidu. 

Série 11 látek byla připravena reakcí 3-chlor-pyrazin-2,5-dikarboxamidu s příslušnými 

aniliny. Syntéza byla jednostupňová. 

Reakce probíhaly většinou hladce a výtěţky se pohybovaly v rozmezí 19 – 49 % 

v závislosti na reaktivitě substituovaného anilinu. 

Finální látky byly charakterizovány pomocí teploty tání, IČ spektry, 
1
H, 

13
C NMR 

spektry a elementární analýzou. Čištění látek bylo provedeno rekrystalizací ze směsi 

ethanol/voda. 

Lipofilita (Log P) připravených sloučenin se pohybovala v rozmezí 2,12 – 4,53. 

Nejniţší lipofilitu vykazují hydroxylované deriváty, s obsahem halogenů lipofilita stoupá. 

Deset připravených látek bylo testováno v USA na antituberkulotickou aktivitu 

s uspokojivými výsledky. Celková inhibice růstu kmene M. tuberculosis H37Rv se pohybovala 

v rozmezí 34 - 63 %. Nejvyšší aktivitu vykazovala látka č.7, tj. 3-(3-methylfenyl)-

aminopyrazin-2,5-dikarboxamid, jehoţ lipofilita se s hodnotou 3,32 pohybovala ve středu 

lipofilního spektra připravených látek. Naopak látky s nejniţší lipofilitou (hydroxylované 

deriváty) a nejvyšší lipofilitou (2,4-dibrom-6-nitro derivát) vykazovaly menší aktivitu (34 – 

42 %). 
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Graf závislosti antituberkulotické aktivity na lipofilitě látek 
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Látky byly rovněţ testovány na antifungální aktivitu. Účinnost in vitro vykázaly pouze 

látka č. 2 (3-chlor derivát), a to proti kmenu Candida krusei, Trichophyton mentagrophytes 

a Absidia corymbifera; a látka č. 8 (3-trichlotmethyl derivát) proti kmenu Trichophyton 

mentagrophytes. 
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7 Závěr 

V rámci své diplomové práce jsem připravil 11 dosud v chemické literatuře 

nepopsaných sloučenin: 

1. 3-(2-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

2. 3-(3-chlorfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

3. 3-(3-bromfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

4. 3-(3-fluorfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

5. 3-(3-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

6. 3-(4-hydroxyfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

7. 3-(3-methylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

8. 3-(3-trifluormethylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

9. 3-(2,4-dibrom-6-nitrofenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

10. 3-fenylaminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

11. 3-(4-trifluormethylfenyl)-aminopyrazin-2,5-dikarboxamid 

Všechny uvedené látky (s výjimkou látky č. 11) jsou charakterizovány elementární 

analýzou, teplotou tání, IČ spektrem, lipofilitou a 
1
H a 

13
C NMR spektry. U látky č. 11 je 

známa teplota tání, ostatní veličiny musí být změřeny. 

Připravené látky byly podrobeny in vitro biologickému hodnocení. Jednalo se o testy 

antituberkulotické a antimykotické aktivity. 
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8 Příloha – 
1
H a 

13
C NMR spektra připravených látek 

Látka č. 1 
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Látka č. 2 
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Látka č. 3 
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Látka č. 4 
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Látka č. 5 

 

 



 58 

Látka č. 6 
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Látka č. 7 
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Látka č. 8 
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Látka č. 9 
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Látka č. 10 
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Látka č. 11 
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