
- 1 - 

1 ÚVOD 3 

2 CÍL PRÁCE 4 

3 TEORETICKÁ ČÁST 5 

3.1. Antibakteriální účinky 5 

3.1.1. Inhibitory syntézy buněčné stěny 5 

3.1.1.1. Inhibitory UDP-N-acetylmuramát/L-alaninligasy 5 

3.1.1.2. Inhibitory penicilin vázajících proteinů 6 

3.1.1.3. Inhibitory -laktamas 7 

3.1.2. Inhibitory transkripce 9 

3.1.3. Inhibitory tzv. „lethal factoru“ anthraxu 10 

3.2. Antifungální účinky 12 

3.2.1. 5-arylalkylidenrhodaniny 12 

3.2.2. Deriváty 5-(2-furylmethyliden)rhodaninu, 5-(2-thienyl-methyliden)rhodaninu 

a jejich vinylogů 14 

3.2.3. Deriváty rhodaninu s funkční skupinou v poloze 3 14 

3.2.3.1. Aminorhodanin a anilinorhodaniny 14 

3.2.3.2. Látky odvozené od rhodanin-3-octové kyseliny 15 

3.3. Antituberkulotické účinky 17 

3.4. Antimalarické účinky 19 

3.5. Antivirové účinky 21 

3.5.1. Působení na echoviry 21 

3.5.2. Inhibitory HCV NS3 proteasy 22 

3.6. Ovlivnění zánětlivých procesů a proliferace buněk 24 

3.6.1. Inhibitory proteintyrosinfosfatas 24 

3.6.1.1. PRL-3 24 

3.6.1.2. JSP-1 25 



- 2 - 

3.6.2. Interakce s TNF- 26 

3.6.3. Fotosenzitizace – rhodacyaninová barviva 27 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 28 

4.1. Chemická část 28 

4.1.1. Příprava 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]-2-thioxo-thiazolidin-4-onu 30 

4.1.2. Příprava 5-(2,4-dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-onu 32 

4.1.3. Příprava 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-onu 34 

4.1.4. Příprava 5-pyrazin-2-ylmethyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu 36 

4.1.4.1. Esterifikace pyrazin-2-karboxylové kyseliny 36 

4.1.4.2. Redukce methyl-pyrazin-2-ylkarboxylátu tetrahydroboratem sodným 36 

4.1.4.3. Oxidace pyrazin-2-ylmethanolu aktivním MnO2 37 

4.1.4.4. Příprava pyrazin-2-ylmethyliden-2-thioxothiazolidon-4-onu 38 

4.2. Biologická část 39 

4.2.1. Hodnocení antifungální aktivity 39 

4.2.2. Hodnocení antimykobakteriální aktivity 41 

4.2.3. Vliv na fotosyntetické procesy 42 

4.2.3.1. Hodnocení inhibičního vlivu na obsah chlorofylu v řasách Chlorella vulgaris

 42 

4.2.3.2. Hodnocení inhibičního vlivu na fotosyntetickou aktivitu chloroplastů 42 

5 DISKUSE 44 

6 ZÁVĚR 48 

7 LITERATURA 49 

 



- 3 - 

1    ÚVOD 

Rhodanin (2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-on) poprvé syntetizoval z amonium-

thiokyanátu a kyseliny monochloroctové v roce 1877 polský chemik Marceli Nencki 

[1]. Při dalším studiu rhodaninu byly objeveny další způsoby jeho přípravy a 

nalézány různé moţnosti jeho uplatnění. Zjištění, ţe rhodanin poměrně snadno 

kondenzuje s aldehydy za vzniku 5-substituovaných derivátů a ţe je moţné připravit 

také jeho 3-substituované deriváty a dále moţnost rozštěpit cyklus vedly k syntéze 

poměrně velké skupiny látek s širokým spektrem biologických účinků (je zkoumáno 

jejich antibakteriální, antifungální, antivirové, antiprotozoální [2] a insekticidní [3] 

působení, popisovány jsou také jejich protizánětlivé [4], antiproliferační [5], 

antikonvulzivní [6], antidiabetické [7] a hypocholesterolemické [8] účinky). 

V současnosti terapeuticky vyuţívanou molekulou je epalrestat [9], látka zabraňující 

změnám v oční tkáni spojených s diabetem. 

V nebiologických odvětvích nacházejí některé deriváty rhodaninu uplatnění 

jako  antioxidační přísady do ocelí [10], činidla pouţívaná při vulkanizaci kaučuku 

[11] či příměsi zlepšující vlastnosti fotocitlivých materiálů; 

5-(4-aminobenzyliden)rhodanin a jeho deriváty se uplatňují jako vysoce citlivá 

činidla při stanovení těţkých kovů [12]. Pomocí elektrochemických metod se 

podařilo syntetizovat polyrhodanin [13] – vodivý polymer s poměrně dobrou 

tepelnou stabilitou, jenţ na své uplatnění teprve čeká.  

Rhodaniny mohou být také jednou z komponent pouţívaných k syntéze 

rhodacyaninových barviv – molekul obsahujících tři (a více) hererocyklů, jeţ jsou 

díky svému elektronovému uskupení schopny interagovat se světelným zářením. 

Díky této vlastnosti jsou pouţívány ve fotografickém průmyslu či zkoumány jako 

potenciální léčiva pro léčbu nádorového bujení [14]. Některé rhodacyaniny vykazují 

antimalarický účinek [15]. 
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2    CÍL PRÁCE 

Výzkum derivátů rhodaninu probíhá na Katedře farmaceutické chemie a 

kontroly léčiv od roku 2003. V průběhu let zde byla připravena série 

5-(1-arylethyliden)rhodaninů [16] a 5-arylmethylidenrhodaninů [17]. Látky 

odvozené od ketonů  nejevily výraznější antifungální ani antimykobakteriální 

aktivitu, stejně tak neměly vliv na fotosyntetické procesy. Pozornost byla proto 

směřována k syntéze kondenzačních produktů rhodaninu s aldehydy. 

Cílem mé práce bylo navázat na práci E. Španingerové [17] a pokračovat 

v syntéze benzylidenrhodaninů a pyrazinylmethylidenrhodaninů. 
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3    TEORETICKÁ ČÁST 

3.1.  Antibakteriální účinky 

3.1.1.  Inhibitory syntézy buněčné stěny  

 Buněčná stěna tvoří povrch většiny bakterií. Její přítomnost je pro bakteriální 

buňky ţivotně důleţitá, bez ní buňka není schopna odolávat vnějším vlivům a zaniká. 

Syntéza buněčné stěny je sloţitý proces, na němţ se podílí kaskáda enzymů, úzce 

související také s buněčným růstem a dělením. Její nezanedbatelnou součást 

(zejména u grampozitivních bakterií) tvoří peptidoglykan. V klinické praxi se 

pouţívá řada látek, jeţ s různými kroky syntézy peptidoglykanu interferují – léčiva 

ze skupiny β-laktamových a glykopeptidových antibiotik, bacitracin [18]. Dílem 

následkem neracionálnímu podávání těchto léčiv dochází ke vzniku bakteriální 

rezistence na tyto látky a je nutné hledat a vyvíjet nové účinné molekuly. 

3.1.1.1. Inhibitory UDP-N-acetylmuramát/L-alaninligasy 

Peptidoglykan je jednou z podstatných sloţek bakteriální buněčné stěny. 

Tvoří jej lineární řetězce pravidelně se střídajících monomerů kyseliny 

N-acetylmuramové a N-acetylglukosaminu, které jsou vzájemně spojeny 

oligopeptidovými můstky. Vzniká tak pevná síťovitá struktura poskytující bakteriální 

buňce ochranu před neţádoucími vlivy prostředí. Syntéza peptidové části 

peptidoglykanu zahrnuje čtyři biochemické děje, během nichţ jsou zbytky volných 

aminokyselin připojovány k uridindifosfo-N-acetylmuramové kyselině. Kaţdý 

z těchto kroků je katalyzován enzymem ze skupiny Mur synthetas. Tvorba vazby 

mezi uridindifosfo-N-acetylmuramovou kyselinou a L-alaninem za současného 

rozkladu molekuly ATP je katalyzována enzymem 

UDP-N-acetylmuramát/L-alaninligasou (MurC) [19].  

Aktivitu tohoto enzymu jsou schopny slabě inhibovat některé 

benzylidenrhodaniny obecného vzorce 1 [20]. Pro inhibiční aktivitu je 

pravděpodobně nutné zachovat volný heterocyklický dusík. Nejúčinnějšími 

z testovaných látek byly analogy fenoxy-, benzyloxy-, fenylsulfanyl- a 

benzylsulfanylbenzylidenrhodaninu, jejich IC50 vzhledem k MurC se pohybovaly 
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mezi 10 a 30 μM. Popisované látky byly schopny slabě inhibovat mnoţení meticilin-

rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, dané koncentrace však neměly 

podstatný vliv na růst Escherichia coli (výsledky korelují s obsahem peptidoglykanu 

v buněčné stěně – stěnu grampozitivních bakterií tvoří peptidoglykan aţ z 90 %, jeho 

zastoupení ve stěně gramnegativních bakterií je jen okolo 20 %). 
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3.1.1.2. Inhibitory penicilin vázajících proteinů 

Penicilin vázající proteiny (PBP) jsou enzymy s transpeptidasovou aktivitou 

katalyzující finální fázi syntézy proteoglykanové sítě na povrchu buňky [21]. 

(Některé z PBP enzymů jsou bifunkční – tj. mají kromě  transpeptidasové funkce 

také transglykosylasovou aktivitu.) β-Laktamová antibiotika díky své podobnosti se 

strukturními jednotkami peptidoglykanu s PBP interagují a inhibují tak jejich 

činnost. Bakterie se této inhibici mohou bránit syntézou pozměněných proteinů, které 

si sice zachovávají svou aktivitu, ale mají k β-laktamům mnohem menší afinitu. 

Hledají se léčiva, která by byla schopna inhibovat i takto pozměněné enzymy. 

Byl sledován účinek skupiny 3,5-disubstituovaných rhodaninů 2 na šest 

grampozitivních (mezi nimi meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, penicilin-

rezistentní Streptococcus pneumoniae, vankomycin-rezistentní Enterococcus 
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faecium) a tři gramnegativní kmeny bakterií (Escherichia. coli, Moxarella 

catarrhalis, Haemophilus influenzae) [22]. Látky inhibovaly růst kolonií 

M.catarrhalis a β-laktam-senzitivní i β-laktam-rezistentní formy S. aureus a 

E. faecium v mikromolárních koncentracích (tj. srovnatelných s ampicilinem či 

niţších), na S. pneumoniae či E. coli neměly výraznější vliv.  Bliţší zkoumání 

potvrdilo, ţe dané látky v koncentraci 50 μM podstatně inhibují enzymy PBP2xS, 

PBP5 a PBP3, jistý inhibiční vliv měly i na extracelulární PBP - R61 a R39.
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3.1.1.3. Inhibitory -laktamas 

Hojně pouţívanou skupinou antibiotik s poměrně příznivým biologickým 

profilem, působících proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, jsou léčiva 

ze skupiny -laktamů. Částečně následkem naduţívání či nesprávné aplikaci 

antibioticky působících látek si bakterie vytvářejí rozličné mechanismy přeţívání 

v jejich přítomnosti. Jedním z bakteriálních obranných mechanismů je tvorba 

-laktamas – enzymů schopných štěpit -laktamový kruh, a tímto způsobem 

antibiotikum inaktivovat. Aby se zabránilo znehodnocení antimikrobního 

chemoterapeutika,  kombinují se -laktamová antibiotika s látkami, které jsou 

schopny účinek -laktamas neutralizovat (v současnosti uţívané inhibitory 

-laktamas -laktamový kruh a fungují nejspíše na kompetitivním principu). 
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 -Laktamasy se podle své struktury dělí do čtyř skupin. Nejčastěji se objevují 

-laktamasy skupiny A a C. -Laktamasy skupiny A jsou nejrozšířenější; klinicky 

uţívané inhibitory -laktamas (sulbaktam, tazobaktam, kyselina klavulanová) blokují 

právě jejich aktivitu a nemají vliv na laktamasy typu C. 
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Látka 3 vykázala vyšší afinitu k laktamase typu C neţ k laktamase skupiny A 

[23]. Tento poznatek vedl k dalšímu studiu látek s podobnou strukturou. Byly 

zkoumány jak deriváty 5-benzylidenrhodaninu, tak deriváty obsahující furanový, 

imidazolový či triazolový kruh. Látky byly testovány na inhibiční aktivitu vůči 

-laktamase skupiny A (TEM-1 izolovaná z Escherichia coli) a C (P99 získaná 

z Enterobacter cloacae). Z výsledků testů 5-benzylidenderivátů vyplynulo, ţe vyšší 

afinitu k β-laktamasam typu C měly deriváty bez substituentu na rhodaninovém 

heterocyklickém dusíku. Substituce benzenového kruhu nitroskupinou vedla ke 

zvýšení inhibiční aktivity vůči P99 (IC50 5-(2-nitrobenzyliden)rhodaninu se 

pohybovala okolo 290 μM, IC50 5-(4-nitrobenzyliden)rhodaninu okolo 43 μM), 

naopak substituce karboxylovou skupinou inhibiční aktivitu sniţovala. 

Prodlouţení spojovacího řetězce mezi oběma cykly mělo za následek zvýšení 

inhibiční aktivity vůči P99 (přibliţně o jeden řád), v některých případech i vůči 

TEM-1. Redukce dvojné vazby mezi uhlíky spojovacího řetězce vedla k dalšímu 

zesílení inhibice. 

Zajímavě se jeví látky obsahující furanový cyklus 4 (IC50 vůči P99 = 62 μM) 

a 5 (IC50 vůči P99 = 0,45 μM). V případě sloučeniny 5 je však pravděpodobné, ţe 

nitrofuranová skupina zde nepůsobí pouze jako inhibitor β-laktamasy, ale ţe by 

mohla mít také přímé antibakteriální účinky. 
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3.1.2.  Inhibitory transkripce 

Interakce s proteiny podílejícími se na syntéze buněčné stěny není jediným 

způsobem, jakým rhodaniny mohou inhibovat růst bakterií. Dalším moţným cílem 

jejich působení je RNA-polymerasa – enzym „přepisující“ sekvence DNA do 

molekuly mRNA, která je následně pouţita jako podklad pro syntézu buněčných 

proteinů (podobně působí např. rifampicin). Bakteriální RNA-polymerasa se skládá 

z jádra, tvořeného podjednotkami α2ββ΄, a tzv. faktoru σ. Faktory σ jsou skupina 

proteinů v bakteriálním spektru poměrně neměnných, v savčích buňkách se 

nevyskytujících, jeţ se podílejí na zahájení transkripce – interakcí promotoru 

se σ-faktorem a posléze s druhou částí enzymu dochází ke vzniku komplexu 

syntetizujícího RNA [24].
 

Byla zkoumána skupina 3,5-disubstituovaných rhodaninů 6 a 7 na schopnost 

blokovat interakci jádra enzymu s faktorem σ [25]. Tři ze šesti látek vykazovaly 

jistou inhibiční aktivitu zejména proti grampozitivním bakteriím (S. pneumoniae, 

S. epidermidis, S. aureus, B. anthracis, B. cereus; MIC se pohybovaly mezi 0,1 a 16 

mg.l
-1

), nebyly však aktivní vůči gramnegativním E. coli a P. aeruginosa, 

mykobakteriím a kvasinkám. Typ alkylového substituentu na rhodaninovém dusíku 

neměl podstatnější vliv na míru inhibice RNA-polymerasy, ale ovlivňoval celkový 

antimikrobní účinek látky: sloučeniny s méně hydrofobními substituenty byly vůči 

bakteriím méně aktivní. Moţným vysvětlením tohoto jevu je nízká prostupnost látek 

přes buněčné membrány. 
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3.1.3.  Inhibitory tzv. „lethal factoru“ anthraxu 

Anthrax je infekční onemocnění způsobené bakterií Bacillus anthracis. 

Ačkoli jeho koţní forma bývá málokdy smrtelná, nákaza inhalační cestou mívá 

váţný průběh a často vede k úmrtí hostitele. Po inhalaci se spory uchytí na povrchu 

alveolárních makrofágů a klíčí. Mnoţí se v lymfatických uzlinách a vylučují 

trojsloţkový exotoxin. Jedním z exotoxinových proteinů je tzv. „lethal factor“ (LF) – 

enzym se Zn
2+

-metaloproteinasovou aktivitou. V cytoplazmě hostitelských buněk LF 

štěpí proteiny MAPKK (Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase), čímţ zabraňuje 

jejich interakci s MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) signalizační kaskádou, 

regulující četné buněčné procesy. 

 Bylo testováno třicet molekul, z nichţ dvacet obsahovalo rhodaninový motiv 

8 [26]. Inhibiční aktivita látek obsahujících rhodaninový cyklus vůči LF 

(kvantifikovaná IC50) se pohybovala v rozsahu desetin aţ desítek μM. Jednou 

z příčin inhibičního vlivu těchto sloučenin můţe být interakce atomu síry 

rhodaninového cyklu se zinečnatými ionty – kofaktorem metaloproteinasy; analogy 
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obsahující kreatininový cyklus namísto rhodaninu vykazovaly řádově menší inhibici.  

Naopak druhý, furanový cyklus můţe být nahrazen thiazolem či thiofenem bez 

výraznější ztráty inhibiční aktivity. Různé substituce na benzenovém kruhu také 

příliš neovlivňují inhibiční schopnost molekuly.  

 

Y

X

S

N

O

S

R

R

1

2

 

R
1
: OH

O

, 

O

OH ; 

R
2
: -Cl, -Br, -I, -NO2, -OCH3, -CF3; 

X: O, S; 

Y: C, N 

8 



- 12 - 

3.2.  Antifungální účinky 

Mykózy představují váţnou hrozbu zejména pro pacienty s oslabenou 

imunitou. Dvě v současnosti nejpouţívanější skupiny antifungálních léčiv jsou 

spojeny s určitými riziky: na azolová antimykotika se často vyvíjí rezistence, uţití 

polyenů je limitováno jejich nefrotoxicitou. 

Poznatky, ţe látky obsahující dithiokarbamátovou funkční skupinu mohou 

zpomalit růst některých plísní [27], vzbudily zájem o rhodanin a jeho deriváty. 

Samotný rhodanin vykazuje pouze slabé antifungální účinky, teprve jeho vhodnou 

substitucí lze připravit látky s vyšší antifungální aktivitou. 

Přesný mechanismus antifungálního účinku rhodaninů není většinou 

uspokojivě objasněn. Molekuly pravděpodobně neinterferují s ergosterolem, ani 

nezvyšují prostupnost buněčných membrán hub [28]. Lipofilnější deriváty snadněji 

prostupují přes membránu do buňky, kde zatím neznámým způsobem ovlivňují 

činnost různých intracelulárních struktur. Není vyloučeno, ţe by rhodaniny mohly 

tvořit komplexy s kovovými ionty a sníţením jejich dostupnosti inhibovat aktivitu 

enzymů.  

Jedním z poměrně nedávno popsaných mechanismů antifungálního působení 

rhodaninů (přesněji skupiny derivátů rhodanin-3-octové kyseliny) je inhibice 

fungálního proteinu mannosyltransferasy 1 (PMT1). PMT1 patří do skupiny 

membránových proteinů lokalizovaných v endoplazmatickém retikulu či v Golgiho 

komplexu, které přenášejí mannosový zbytek dolicholfosfo--D-mannosy 

na serinové či threoninové skupiny proteinů za vzniku -D-mannosylové vazby. 

Vzniklé mannoproteiny jsou důleţitou součástí fungální buněčné stěny a umoţňují 

buňce adherovat na hostitele. Při inaktivaci PMT1 buňka ztrácí svou virulenci, její 

buněčná stěna není tak odolná vůči vnějším poškozujícím vlivům. V kvasinkách 

Candida albicans bylo identifikováno pět typů mannosyltransferas. 

3.2.1.  5-arylalkylidenrhodaniny 

Spojení rhodaninu s benzylidenovým zbytkem se ukázalo být poměrně 

přínosným, přesto deriváty nedosahují účinnosti terapeuticky uţívaných 

antifungálních léčiv (amfotericin B, terbinafin či ketokonazol). Na druhé straně jsou 
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benzylidenové deriváty obecně účinnější neţ jejich pyridinové analogy (ty 

nevykazují prakticky ţádnou antifungální aktivitu) [28]. Antifungální účinky 

5-arylalkylidenrhodaninů byly testovány na druzích Chaetomium globosum [27], 

Candida albicans [28], Saccharomyces cerevisiae [28], Cryptococcus neoformans 

[28], Microsporum gypseum [28], třech druzích rodu Aspergillus [28] a dvou druzích 

rodu Trichophyton [28].  

Benzenové jádro skýtá četné moţnosti substituce, jeţ mohou ovlivnit 

antifungální účinek pozitivním i negativním způsobem. Důleţitou roli zde hraje typ 

substituentu, o něco menší vliv má pak jeho poloha. Některé substituenty 

s elektronakceptorovými vlastnostmi (zejména -CF3, -F) antifungální aktivitu 

zvyšovaly, substituenty se silnějšími elektrondonorovými vlastnostmi (-NH2, 

-N(CH3)2, -N(CH2CH3)2, -OH, -OCH3) účinek výrazně oslabovaly. Substituce 

alkylem neměla jednoznačný vliv. V sérii halogenderivátů se substituce fluorem či 

chlorem jevila efektivnější neţ substituce bromem. Včlenění dalšího halogenu 

do molekuly obvykle nevedlo k dalšímu zvýšení účinnosti. 

 Benzylidenrhodaniny nebyly příliš účinné proti aspergilům. Umístění -F či 

-CF3 skupiny do polohy para orientovalo antifungální účinek více proti druhům 

Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae či 

Trichophyton mentagrophytes. Naopak přítomnost -F či -CF3 substituentu v poloze 

ortho směrovala účinek spíše proti Microsporum gypseum a proti houbám rodu 

Trichophyton. 

Prodlouţení spojovacího řetězce mezi oběma kruhy vede k zeslabení účinku. 

Stejně tak deriváty odvozené od ketonů jsou obecně méně účinné neţ deriváty 

odvozené od aldehydů. 
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3.2.2.  Deriváty 5-(2-furylmethyliden)rhodaninu, 5-(2-thienyl-

methyliden)rhodaninu a jejich vinylogů 

Také u těchto molekul byl testován jejich vliv na růst různých druhů hub (mj. 

Chaetomium globosum [29], Candida albicans [30]). Často je účinnost těchto 

derivátů vyšší neţ u arylalkylidenderivátů. U obou zmíněných druhů je moţné 

vypozorovat, ţe látky odvozené od aldehydů mají obecně větší antifungální účinnost 

neţ látky odvozené od ketonů. Přítomnost substituentu na atomu dusíku má poměrně 

nejasný vliv; často však účinek výrazně oslabuje (moţným vysvětlením je, ţe 

rhodanin nemůţe přejít do thiol-formy). Nelze jednoznačně určit, jaký vliv má 

prodluţování spojovacího řetězce, ani jestli jsou vhodnější furanové, nebo thiofenové 

analogy. Přítomnost nitroskupiny na furanovém cyklu zesiluje inhibiční účinek 

na C. albicans, substituce na furanovém/thiofenovém kruhu chlorem či nitroskupinou 

sniţuje účinek vůči C. globosum.  
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R
1
: - H, -N(CH3)2, alkyl 

X: S, O 

R
2
: -H, -NO2, -Cl 

 

3.2.3.  Deriváty rhodaninu s funkční skupinou v poloze 3 

3.2.3.1. Aminorhodanin a anilinorhodaniny 

Slibnou se ukázala být substituce aminoskupinou. Aminorhodanin 12 

vykazuje kromě insekticidní aktivity [3] a schopnosti inhibovat růst rostlin [3] také 

vlastnosti antifungální (MIC vůči Aspergillus niger = 6,25 μg.ml
-1

). 

N-acylaminorhodaniny ztrácejí antifungální účinnost [3], naopak u 3-anilino-
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rhodaninů 13 byl účinek proti A. niger vystupňován. K zesílení účinku přispívá také 

substituce benzenového kruhu halogenem (nejefektivněji v poloze para) [31]. 
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3.2.3.2. Látky odvozené od rhodanin-3-octové kyseliny 

Při screeningovém testování asi 50 000 sloučenin na inhibiční aktivitu vůči 

mannosyltransferase 1 kvasinky C. albicans (viz výše) byla popsána slabá inhibiční 

aktivita (IC50 okolo 50 μM) u 5-(4-benzyloxy)benzylidenrhodanin-3-octové kyseliny. 

Podobně silný efekt byl patrný i při přesunutí benzyloxyskupiny z polohy para 

do polohy meta.  

N S
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C B
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14 

 

Teprve umístění benzyloxyskupin současně do poloh meta i para 14 vedlo 

k rapidnímu nárůstu inhibičního účinku (IC50 = 2,3 μM) [32]. Oproti tomu obměna 

karboxymethylové skupiny v poloze 3 (esterifikace, převedení na amid či její záměna 

za 5-tetrazolylovou skupinu) inhibiční účinek potlačovala, další modifikace molekuly 

tudíţ směřovaly k obměně benzyloxyskupin. Příliš se neosvědčila záměna 

benzenového jádra B za pyridin. Prodlouţení spojovacího uhlíkového řetězce mezi 
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kruhy A a C nevedlo k výrazné změně inhibiční aktivity. Byly zkoušeny různé 

substituce na kruzích A a B. Ve většině případů vyústila substituce kruhu B 

(-SO2Me, -CF3, -OCH3, -F, -Cl) ve sníţení inhibičního účinku PMT1, naopak 

substituce kruhu A inhibiční efekt na PMT1 mírně podporovala (hodnoty IC50 látek 

substituovaných na kruhu A či B se pohybovaly v rozmezí 0,95 – 20 μmol.l
-1

). 

Prodlouţení spojovacího řetězce mezi kruhy A a C sice nevedlo ke zvýšení inhibiční 

aktivity vůči PMT1, ale výrazně stoupla účinnost proti C. albicans. Větvení 

spojovacích řetězců mezi kruhy A a C vedlo k dalšímu zvýšení inhibičního účinku 

jak v případě PMT1 (IC50 v rozmezí 0,2 – 1,0 μmol.l
-1

), tak v případě C. albicans 

(IC50 v rozmezí 0,02 – 43 μmol.l
-1

). Vznikly tak dvě řady enantiomerů, přičemţ 

(S)-izomery se jeví účinnější.  

Ne vţdy míra inhibice PMT1 přesně koreluje s celkovým vlivem na fungální 

buňku. Některé z lipofilnějších derivátů s menším vlivem na PMT1 vykazují vyšší 

celkovou účinnost proti C. albicans. Jedním z moţných vysvětlení tohoto jevu je, ţe 

lipofilnější deriváty snáze prostupují buněčnými membránami, a tudíţ do buňky 

pronikne větší mnoţství účinné látky. 
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3.3.  Antituberkulotické účinky 

V souvislosti s celosvětovým rozšířením viru HIV a zvýšenou  migrací 

obyvatel se od 80. let 20. století rychle zvyšuje počet pacientů trpících tuberkulózou. 

Ačkoli jsou na její léčbu vyuţívány kombinace tří nebo čtyř léčiv s různým 

mechanismem účinku, vzniká na v současnosti pouţívané látky rezistence.  

Tuberkulóza je infekční onemocnění přenášené vzdušnou cestou, vyvolané 

mikroorganismem Mycobacterium tuberculosis. Povrch mykobakterií je, na rozdíl 

od ţivočišných buněk, tvořen buněčnou stěnou. Tato stěna se skládá ze tří vrstev; 

z vnější strany se mykolové kyseliny (70 aţ 90 uhlíkaté větvené mastné kyseliny) 

připojují esterovou vazbou ke střední sloţce buněčné stěny – arabinogalaktanu 

(polymeru sloţenému převáţně z D-galaktofuranosových a D-arabinofuranosových 

jednotek). Arabinogalaktan je prostřednictvím -L-rhamnosyl-(13)--D-N-acetyl-

glukosaminosyl-1-fosfátu připojen k vnitřní komponentě buněčné stěny, 

peptidoglykanu. Buněčná stěna je pro mykobakteria ţivotně důleţitá, pokud dojde 

k jejímu narušení či je zabráněno její správné syntéze, buňka přestává existovat.  

L-rhamnosyly jsou typické právě pro mykobakteria. Objevují se sice 

i u jiných bakteriálních kmenů, ale nikoli jako esenciální sloţka buněčné stěny. 

Mykobakteria si syntetizují deoxythymidindifosfát-L-rhamnosu (dTDP-Rha) pouze 

jedním způsobem, a to z thymidintrifosfátu a -D-glukosa-1-fosfátu prostřednictvím 

sekvence čtyř enzymů RmlA aţ RmlD. Vzniklé rhamnosyly jsou pak prostřednictvím 

rhamnosyltransferasy zakomponovány do vznikající buněčné stěny.  

Ve screeningové studii bylo testováno asi 8 000 sloučenin na schopnost 

inhibovat alespoň jeden z uvedených enzymů, 11 z nich bylo schopno inhibovat 

syntézu dTDP-Rha z více neţ 60 %. 3 látky z oněch 11 obsahovaly rhodaninový 

heterocyklus, jedna obsahovala motiv podobný rhodaninu [33]. 

Opačným postupem hledání nových léčiv je syntéza látek analogických 

s dosud uţívanými léčivy. To je i případ série 5-substituovaných aminorhodaninů, 

jeţ svou strukturou připomínají antituberkuloticky aktivní izoniazid. Narozdíl 

od 5-substituovaného rhodaninu vykazovaly některé deriváty aminorhodaninu 

tuberkulostatický účinek [34]. Ze zkoumaných látek se svým tuberkulotickým 
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účinkem in vitro a niţší toxicitou jevily nejvhodnější pro další testování látky 15 

a 16. 
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3.4.  Antimalarické účinky 

Malárie je parazitární onemocnění způsobované endoparazitem rodu 

Plasmodium rozšířené nejvíce v tropických a subtropických oblastech, nicméně se 

objevuje i v oblastech mírného pásu. S rychlým a často velmi obtíţně 

kontrolovatelným rozšiřováním malárie se v důsledku vzniku sekundární rezistence 

sniţuje účinnost stávajících antimalarik. Podařilo se připravit látky 

s rhodacyaninovou strukturou [15] vykazující v podmínkách in vitro silný (EC50 = 

700 μmol.l
-1

), selektivní účinek vůči erytrocytárnímu stadiu Plasmodium falciparum 

(toxicita pro hostitele byla zkoumána na buňkách myšího mammárního tumoru 

FM3A). Molekula rhodacyaninového barviva 17 sestává ze tří lineárně spojených 

heterocyklických skupin, kdy se dva koncové heteroaromatické cykly připojují 

na střední 4-oxothiazolidinový kruh.  
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Pro antimalarický účinek je nutné zachovat minimálně tricyklický skelet, 

při nepřítomnosti jednoho z kruhů sloučeniny ztrácejí svou aktivitu proti plasmodiím. 

Potenciální léčiva byla připravena ve formě pyridiniových solí, přičemţ typ aniontu 

(halogenidy, para-toluensulfonát) významně neovlivňuje účinek. Látky 

s benzothiazolovou skupinou A se jevily asi desetkrát účinnější neţ jejich 

thiazolinové, pyridinové a chinolinové analogy. 
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R
1
: -CH3, -C2H5, , -CH2-CH=CH2 

R
2
: -CH3, -(CH2)2OH, -(CH2)4COOH 

 

Pokud se ethyl v pozici R
1 

nahradí methylem či benzylem, dojde ke zvýšení 

toxicity sloučeniny, zatímco ve smyslu účinnosti má obměna neutrální aţ lehce 

negativní vliv. Pouţití allylu coby R
1
 účinnost naopak zvyšuje. Zavedení 

hydrofilních skupin (hydroxyalkylu, karboxyalkylu) do molekuly (pozice R
1
 či R

2
) 

sníţilo antimalarický účinek o jeden aţ dva řády. Oproti tomu umístění hydrofobních 

skupin do molekuly mělo za následek zvýšení toxicity. Poloha dusíkového atomu 

na kruhu C neměla na antimalarický účinek výrazný vliv – 2-pyridiniové 18 

a 4-pyridiniové 19 deriváty vykazovaly podobnou aktivitu.  
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3.5.  Antivirové účinky 

Ačkoli se proti některým virovým nákazám můţe člověk chránit očkováním 

či v současnosti uţívanými antivirotiky, stále existuje široké spektrum virových 

onemocnění, jeţ dosud nelze úspěšně léčit. V současnosti jsou uplatňovány tři hlavní 

metody boje proti virovým infekcím: vyvíjení účinných vakcín, interferonová terapie 

a hledání nových antivirotik – látek zabraňujících buněčné replikaci. 

3.5.1.  Působení na echoviry 

Echoviry jsou jedny z nejmenších, neobalených RNA virů. Patří k rodu 

Enterovirus z čeledi Picornaviridae. Do hostitelského organismu se dostávají 

trávicím traktem, kde také probíhá jejich primární replikace. Echovirové infekce 

mívají závaţnější průběh u malých dětí, napadají respirační či kardiovaskulární 

systém, mohou způsobit v četných případech fatální meningitidy. V literatuře byla 

popsána schopnost rhodaninu zasahovat do „ţivotního“ cyklu echovirů 7 [35] a 12 

[36]. Rhodanin se pravděpodobně váţe na strukturní proteiny virové kapsidy 

(významnou roli zde zřejmě hraje interakce s proteiny VP1 a VP4), a tím zamezí 

odpláštění virionu a uvolnění RNA. Pro tuto hypotézu svědčí i fakt, ţe bodové 

mutace v genech kódujících VP1 a VP4 často vedou ke vzniku variant rezistentních 

na rhodanin. Adsorpci viru na hostitelskou buňku, penetraci či syntézu virových 

makromolekul pravděpodobně rhodaniny neovlivňují [37]. U kmenů echoviru 12 

citlivých na rhodanin byly potenciálně hostitelské buňky chráněny před penetrací 

viru po dobu 72 hodin při koncentracích od 50 g.l
-1

. Dosud testované deriváty 

5-(4-methoxybenzyliden)rhodanin (20), 5-ethyl-3-methylrhodanin (21)) byly méně 

účinné [38].
 

Poměrně zajímavým poznatkem, který vypovídá spíše proti budoucímu 

terapeutickému vyuţití rhodaninu, je zvýšená termostabilita virionů za přítomnosti 

rhodaninu [39]. 
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3.5.2.  Inhibitory HCV NS3 proteasy 

Virus hepatitidy C (HCV) se řadí mezi RNA viry čeledi Flaviviridae, 

objevuje se v šesti odlišných genotypech. Podle odhadů WHO je HCV infikováno asi 

3 % celosvětové populace. K přenosu viru dochází krevní cestou, nechráněným 

pohlavním stykem či vertikálním přenosem z matky na plod. Ačkoli je akutní fáze 

infekce bezpříznaková, nákaza HCV můţe vést k řadě závaţných jaterních 

onemocnění: kromě akutní či chronické hepatitidy také k cirhóze jater, v některých 

případech k hepatocelulárnímu karcinomu. V současnosti nejúčinnější pouţívanou 

léčbou je podávání interferonů v kombinaci s ribavirinem – asi u 20 % léčených 

pacientů se podaří virus eliminovat. 

Jako atraktivní cíl zásahu vyvíjených antivirotik se jeví NS3: jedná se 

o nestrukturální virový protein s proteasovou aktivitou. Tento chymotrypsinu 

podobný enzym se podílí na štěpení dalších nestrukturálních proteinů důleţitých pro 

replikaci viru. Bylo připraveno několik 3,5-disubstituovaných rhodaninů, z nichţ 

některé vykazovaly slabou inhibiční aktivitu vůči NS3 (jejich IC50 vůči NS3 se 

pohybovaly v rozmezí 15 – 71 mol.l
-1

) [40]. Selektivita těchto látek vzhledem 

k virovému enzymu byla nízká – tyto deriváty byly schopny inhibovat i ţivočišné 

proteasy (zejména plazmin, v menší míře i chymotrypsin). Bylo zjištěno, ţe 

sloučeniny s objemnějším hydrofobním postranním řetězcem v poloze 5 (22 a 23)  se 

vyznačují o řád vyšší selektivitou k NS3 neţ k chymotrypsinu. 
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3.6.  Ovlivnění zánětlivých procesů a proliferace buněk 

3.6.1.  Inhibitory proteintyrosinfosfatas 

Proteintyrosinfosfatasy prostřednictvím defosforylace fosfotyrosinových 

(některé i fosfoserinových či fosfothreoninových) funkčních skupin proteinů 

ovlivňují řadu buněčných pochodů podílejících se na růstu, proliferaci, diferenciaci, 

metabolismu, adhezi a imunitní odpovědi buněk. Jejich cílené ovlivnění by mohlo 

hrát důleţitou roli při léčbě autoimunitních či nádorových onemocnění. 

3.6.1.1. PRL-3 

PRL-3 (Phosphatase of Regenerating Liver) je členem skupiny 

intracelulárních tyrosinfosfatas o molekulové hmotnosti okolo 20 kDa. Zvýšenou 

tvorbu tohoto enzymu lze pozorovat při fyziologických (např. při růstu 

embryonálních ledvinových buněk HEK 293) i při patologických procesech (jaterní 

metastázy kolorektálního karcinomu). Kondenzací rhodaninu se salicylaldehydem 

a jeho deriváty 24 byla připravena řada sloučenin vykazujících řádově vyšší 

schopnost inhibovat PRL-3 neţ dosud známý pentamidin [41]. 

 

S
NH

O

S

O
R

R

1

2

 

R
1
: -H, , Cl , Br , Br  

R
2
: -H, -Br, , 

O

, 

S

 

24 

Ukázalo se, ţe pouţití thiazolidindionu namísto rhodaninu ruší inhibiční 

aktivitu. Vhodná naopak byla substituce benzenového jádra bromem, fenylem, 
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benzofuran-3-ylem či benzobthiofen-3-ylem v poloze 5. Redukce dvojné vazby 

ve spojovacím řetězci výrazně neovlivňuje účinek. Pouţití methylsulfonylové či 

3-pyridinmethylové skupiny jako R
1 

vedlo ke vzniku neaktivních molekul.  Naopak 

vhodným se zdá být umístění halogenovaného benzylového zbytku coby R
1 

– jako 

velmi účinná se jeví substituce 2- či 4-brombenzylovým zbytkem. 

Dalším moţným směrem obměny molekuly je pouţít ke kondenzaci 

3-hydroxynaftalen-2-karbaldehyd místo salicylaldehydu. Takto vzniklé produkty 

vykazují inhibici obdobnou jako deriváty odvozené od 5-bromsalicylaldehydu. 

3.6.1.2. JSP-1 

JSP-1 patří mezi duálně specifické fosfatasy – enzymy schopné štěpit 

esterovou vazbu jak mezi fosfátem a tyrosinem, tak mezi fosfátem a serinem či 

threoninem.  

Podařilo se připravit skupinu N-substituovaných arylalkylidenrhodaninů 25 

vykazující poměrně vysoký stupeň selektivity v porovnání s jinými fosfatasami [42]. 

Pro inhibici JSP-1 je zřejmě nutná substituce rhodaninu v poloze 3 aromatickým 

cyklem (fenylem), k němuţ je připojena kyselá funkční skupina.
 
Vhodnou volbou se 

ukázala být karboxylová funkce – díky svému slabě kyselému charakteru ovlivňuje 

účinek příznivěji neţ zbytky silnějších kyselin – sulfonové a fosfonové. Nejsilnějšího 

inhibičního účinku je dosaţeno substitucí benzenového kruhu v poloze meta, 

substituce v poloze para vykazuje zhruba třikrát menší účinek oproti meta poloze; 

substituenty v poloze ortho účinek minimalizují.  
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Další moţnou obměnou molekuly je modifikace benzylidenového zbytku 

v poloze 5. Jako výhodná se jeví substituce fluorem či nitroskupinou, substituce 

elektrondonorovými skupinami účinek oslabuje. Přítomnost karboxylové skupiny 

v benzylidenovém zbytku vede ke ztrátě účinku. 

Pokusy nahradit rhodaninový heterocyklus isosterními strukturami se 

neosvědčily. 

3.6.2.  Interakce s TNF- 

TNF-α je důleţitým mediátorem zánětu. Vazbou na receptor TNFRc1 spouští 

v buňce kaskádu biochemických dějů, které mohou vést dvěma odlišnými směry:  

k apoptóze nebo k buněčné aktivaci. Nadměrná aktivace buněk imunitního systému 

můţe vyústit v masivní tkáňové poškození. Ačkoli je vliv makromolekul 

ovlivňujících působení TNF-α poměrně rozvinut, hledání a charakterizace inhibitorů 

TNF-α s malou molekulovou hmotností je spíše v počátcích. 

Byla popsána skupina látek obsahujících rhodaninový motiv 26, které se 

za nepřístupu světla slabě, reverzibilně váţou na TNFRc1 [43]. Při jejich osvícení 

dochází k fotochemické reakci a vzniku kovalentní vazby mezi látkou a receptorem 

(IC50 se za přítomnosti světelného záření pohybují často v submikromolárních 

hodnotách). Účinné jsou E i Z izomery. Účinnost molekuly koreluje s typem 

substituentu na dusíkovém atomu – delší substituenty se jeví výhodnější. Zatímco 

záměna rhodaniového motivu za 2-thioxo-1,3-oxazolidin-4-on či za 2-thioxo-

1,3-imidazolidin-4-on znamenala jen mírné oslabení inhibičního účinku, náhrada 

thiokarbonylové síry kyslíkovým nebo dusíkovým atomem významně sníţila 

inhibiční schopnost molekuly. Tautomerní N=C-S-R uskupení bylo tolerováno 27. 
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Cl
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27  

R: -H, -CH3, -CH2CH3, -CH2-CH=CH2,  

 

Obměna furanu jinými elektronově bohatými skupinami (vinylfuran, thiofen, 

indol) je pro interakci s TNFRc1 vhodnější neţ jeho záměna za elektrondeficitní 

heterocykly či za fenylový zbytek. 

3.6.3.  Fotosenzitizace – rhodacyaninová barviva 

Podstatou fotodynamické terapie zhoubného bujení je aplikace fotocitlivých 

látek, které se po podání do organismu kumulují v nádorové tkáni, a jejich následné 

ozáření. Při stimulaci světlem dojde ke vzniku vysoce reaktivních forem kyslíku, 

především singletového kyslíku. Interakce těchto reaktivních částic s buňkami vede 

k buněčné destrukci. 

Jednou z molekul potenciálně vyuţitelných jako fotosensitizéry by mohl být 

Rhodac – látka ze skupiny rhodacyaninových barviv 28. Pro toto pouţití by mohla 

být vhodná díky hodnotě svého absorpčního maxima (λmax = 655 nm), velkému 

molárnímu absorpčnímu koeficientu (ε = 108 000),  a akumulaci v nádorových 

buňkách [5]. 

S

N

O

S

N
+

O

N

S
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4    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1.  Chemická část 

 

Sloupcové chromatografie byly prováděny „flash“ technikou za pouţití akvarijního 

motorku jako přetlaku. TLC chromatografie byla prováděna na Silufolu UV 254 

(Kavalier Votice).  

 

Vzorky látek pro analýzu byly sušeny 24 hodin v exsikátoru nad oxidem 

fosforečným při tlaku 1,33 kPa. Teploty tání byly stanoveny na mikrovýhřevném 

bloku Böetia a nebyly korigovány.  

 

Elementární analýzy byly provedeny na analyzátoru EA 1110 CHNS firmy Carlo 

Erba. 

 

Čistota produktů byla ověřena pomocí HPLC za těchto podmínek: 

Separační modul: Waters Alliance 2695 XE s chromatografickým softwarem 

Millennium
32®

 Chromatography Manager Software, Waters 2004  

Kolona: Symmetry
®

 C18 5 m, 4.6  250 mm  

Mobilní fáze: methanol + voda 70:30 (v/v), průtok 0,9 ml/min, nástřik 30 l 

Detekce: Waters Photodiode Array Detector 2996, 210 nm 

 

IČ spektra byla měřena na spektrofotometru NICOLET IMPACT 400. Vlnočty jsou 

uváděny v cm
-1

. 

 

1
H-NMR a 

13
C-NMR spektra byla měřena na přístroji VARIAN Mercury-VxBB 300. 

Chemické posuny jsou uváděny v δ, ppm a interakční konstanty J v Hz. 
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Pro kondenzaci byly pouţity komerčně dostupné výchozí sloučeniny: 

 2-thioxothiazolidin-4-on, puriss. p. a. (Fluka) 

 4-dimethylaminobenzaldehyd, p. a. (Lachema Brno) 

 2,4-dihydroxybenzaldehyd, 98 % (Avocado) 

 4-chlorbenzaldehyd, purum (Fluka) 

Pyrazin-2-karbaldehyd byl připraven postupem dříve vypracovaným na Katedře 

farmaceutické chemie a kontroly léčiv [44].  Jako výchozí surovina byla pouţita 

pyrazin-2-karboxylová kyselina, 99 % (Aldrich). Redukce methyl-pyrazin-

2-karboxylátu byla provedena pomocí tetrahydroboratu sodného, purum p. a. 

(Fluka) k oxidaci byl pouţit oxid manganičitý, sráţený, aktivní pro syntézu 

(Merck). 
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4.1.1.  Příprava 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]-2-thioxo-

thiazolidin-4-onu 

N
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HCH
3

CH
3
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S S

O N
CH
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CH
3
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NH

S

O

+

 

Směs 2,24 g (0,015 mol) 4-(dimethylamino)benzaldehydu a 2,00 g (0,015 

mol) rhodaninu, 1,1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku a 15 ml ethanolu byla 

zahřáta k varu pod zpětným chladičem. K čiré směsi byl přidán roztok 1,00 g 

chloridu amonného ve 2 ml destilované vody zahřátý na 80 °C. Reakční směs byla 

udrţována při teplotě varu po dobu dvou hodin. Po zchladnutí byly vzniklé krystaly 

odsáty a promyty nejprve 50 ml destilované vody a následně 50 ml vodného ethanolu 

(1:1, v/v). Bylo připraveno 3,56 g produktu (coţ odpovídá 90 % teoretického 

výtěţku). Pro analýzu byl produkt překrystalizován z bezvodého ethanolu. 

 

Molekulová hmotnost: 264,37 

Vzhled: oranţově-červená, jemně krystalická látka 

Teplota tání: 283 – 286°C (za rozkladu) 

Teploty tání uvedené v literatuře [45]: 

 282 °C (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

 275 – 280 °C (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

 275 – 280 °C (ethanol; konfigurace neurčena) 

 271 °C (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

 273 – 274 °C (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

 261 – 262 (H2O, dimethylformamid; konfigurace neurčena) 

 240 – 270 (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

 200 – 246 (ethanol; konfigurace neurčena) 
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Elementární analýza: 

 %N %C %H %S 

Vypočteno 10,60 54,52 4,58 24,26 

Zjištěno 10,68 54,38 4,75 22,70 

 

HPLC čistota: 99,88 % 

IČ spektrum (KBr): 3138 (NH), 1683 (C=O) 

1
H-NMR spektrum (300 MHz, DMSO): 13,55 (1H, bs, NH); 7,49 (1H, s, CH); 7,45 

– 7,36 (2H, m, AA´, BB´, H2´, H6´); 6,84 – 6,76 (2H, m, AA´, BB´, H3´, H5´); 3,01 

(6H, s, NCH3) 

13
C NMR (75 MHz, DMSO)  195,2; 169,6; 151,9; 133,5; 133,1; 120,0; 117,5; 

112,4; 39,8 
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4.1.2.  Příprava 5-(2,4-dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-

4-onu 

OH
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+

 

Směs 2,07 g (0,015 mol) 2,4-dihydroxybenzaldehydu, 2,00 g (0,015 mol) 

rhodaninu, 1,1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku a 10 ml ethanolu se 

pod zpětným chladičem přivedla k varu. K čiré směsi byl přidán roztok 1,00 mg 

chloridu amonného ve 2 ml destilované vody zahřátý na 80 °C. Směs se udrţovala 

při teplotě varu po dobu dvou hodin. Po zchladnutí se oddělily vyloučené krystaly, 

které byly promyty postupně 50 ml destilované vody, 50 ml vodného ethanolu (1:1, 

v/v). Bylo připraveno 3,09 g produktu (coţ odpovídá 81 % teoretického výtěţku). 

Produkt byl následně překrystalizován z bezvodého ethanolu. 

 

Molekulová hmotnost: 253,30 

Vzhled: oranţová krystalická látka 

Teplota tání: 272 – 276 °C (za rozkladu) 

Teploty tání uvedené v literatuře [45]: 

 162 – 163 °C (dimethylformamid, H2O; konfigurace neurčena) 

Elementární analýza: 

 %N %C %H %S 

Vypočteno 5,53 47,42 2,79 25,32 

Zjištěno 6,45 46,27 3,40 24,03 

 

HPLC čistota: 99,35 % 

IČ spektrum (KBr): 3197, 3139 (NH), 1683 (C=O) 
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1
H NMR (300 MHz, DMSO): 10,48 (2H, bs, OH); 7,73 (1H, s, CH); 7,13 (1H, d, 

J = 9,1 Hz, H6´); 6,44 – 6,34 (2H, m, H3´, H5´)  

13
C NMR (75 MHz, DMSO):  197,2; 172,4; 162,1; 159,8; 131,1; 126,7; 120,9; 

112,4; 108,9; 102,7 
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4.1.3.  Příprava 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-onu 
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Směs 2,11 g (0,015 mol) 4-chlorbenzaldehydu, 2,00 g (0,015 mol) rhodaninu, 

1,1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku a 10 ml ethanolu se zahřála k varu 

pod zpětným chladičem. Ke směsi byl přidán roztok 1,00 g chloridu amonného 

ve 2 ml destilované vody zahřátý na 80 °C. Směs se zahřívala k varu po dobu dvou 

hodin. Po zchladnutí směsi se odsály vyloučené krystaly. Tyto krystaly byly promyty 

postupně 50 ml destilované vody a 50 ml vodného ethanolu (1:1, v/v). Bylo získáno 

3,37 g produktu (coţ odpovídá 88 % teoretického výtěţku). Produkt byl následně 

překrystalizován z bezvodého ethanolu. 

 

Molekulová hmotnost: 255,74 

Vzhled: ţlutá krystalická látka 

Teplota tání: 232 – 233 °C (za rozkladu) 

Teploty tání nalezené v literatuře [45]: 

 227 – 230 °C (ethyl-acetát, hexan; Z-izomer) 

 231 – 232 °C (kyselina octová; konfigurace neurčena) 

 227 °C (ethanol, xylen; konfigurace neurčena) 

 226 °C (rozpouštědlo neuvedeno; konfigurace neurčena) 

Elementární analýza: 

 %N %C %H %S 

Vypočteno 5,48 46,96 2,36 25,08 

Zjištěno 5,60 46,87 2,78 24,02 

 

Naformátováno
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HPLC čistota: 99,86 % 

IČ spektrum (KBr): 3150 (NH), 1709 (C=O) 

1
H NMR (300 MHz, DMSO): 13,87 (1H, bs, NH); 7,62 (1H, s, CH); 7,60 – 7,58 

(4H, m, H2´, H3´, H5´, H6´)  

13
C NMR (75 MHz, DMSO):  195,6; 169,5; 135,6; 132,3; 132,1; 130,4; 129,7; 

126,5 
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4.1.4.  Příprava 5-pyrazin-2-ylmethyliden-2-thioxothiazolidin-4-onu 

4.1.4.1. Esterifikace pyrazin-2-karboxylové kyseliny 

N

N
O

OH

N

N
O
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CH3OH

H+

 

Směs 12,40 g (0,1 mol) pyrazin-2-karboxylové kyseliny, 350 ml methanolu 

a 0,3 ml koncentrované kyseliny sírové se zahřívala do varu po dobu 6 hodin. 

Po ochlazení se zneutralizovala pevným hydrogenuhličitanem sodným a byla 

zfiltrována. Z filtrátu byl oddestilován methanol. Bylo získáno 13,80 g surového 

esteru, coţ odpovídá 100 % teoretického výtěţku. 

Totoţnost a čistota produktu byly ověřeny pomocí TLC. Byly pouţity 

soustavy benzín + ethyl-acetát 60 : 40 a toluen + aceton 50 : 50. Jako standard byl 

pouţit dříve připravený methyl-pyrazin-2-ylkarboxylát. 

4.1.4.2. Redukce methyl-pyrazin-2-ylkarboxylátu 

tetrahydroboratem sodným 
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Směs 13,80 g (0,08 mol) methyl-pyrazin-2-ylkarboxylátu a 15,10 g 

(0,40 mol) tetrahydroboratu sodného ve 250 ml vody byla míchána 3 hodiny 

při laboratorní teplotě. Ke směsi bylo přidáno takové mnoţství uhličitanu draselného, 

aby se oddělily dvě fáze. Směs byla extrahována ethyl-acetátem a produkt byl 

předestilován. Byla jímána frakce o teplotě varu 71 – 78 °C/0,30 kPa. 

 Bylo získáno 4,30 g pyrazin-2-ylmethanolu (coţ odpovídá 49 % teoretického 

výtěţku. Podle TLC (soustava toluen + aceton 50 : 50) obsahoval takto získaný 

pyrazin-2-ylmethanol stopu nezreagovaného esteru. 

 



- 37 - 

4.1.4.3. Oxidace pyrazin-2-ylmethanolu aktivním MnO2 

N
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1) Směs 2,20 g pyrazin-2-ylmethanolu (0,02 mol), 120 ml acetonu předsušeného 

P2O5 a 12,00 g MnO2 se ponechala reagovat v ultrazvukové lázni za laboratorní 

teploty po dobu 4 hodin. Pak byl MnO2 odfiltrován a aceton byl oddestilován. 

Odparek obsahující směs pyrazin-2-karbaldehydu a pyrazin-2-ylmethanolu byl 

rozdělen chromatograficky. 

Chromatografické podmínky: 

Silpearl (Kavalier, Votice): 100 g 

Soustava: benzín + ethylacetát 60 : 40 

Objem frakce: 25 ml 

Zahuštěním frakcí 11 – 21 bylo získáno 0,91 g pyrazin-2-karbaldehydu (coţ 

odpovídá 39 % teoretického výtěţku). 

 

2) Směs 1,88 g pyrazin-2-ylmethanolu (0,017 mol), 94 ml nepředsušeného acetonu 

a 9,40 g MnO2 se ponechala reagovat v ultrazvukové lázni za laboratorní teploty 

po dobu 4 hodin. Pak byl MnO2 odfiltrován a aceton byl oddestilován na vakuové 

odparce. Odparek obsahující směs pyrazin-2-karbaldehydu a pyrazin-

2-ylmethanolu byl rozdělen chromatograficky. 

Chromatografické podmínky: 

Silpearl (Kavalier, Votice): 100 g 

Soustava: benzín + ethylacetát 60 : 40 

Objem frakce: 25 ml 

Zahuštěnínm frakcí 13 – 23 bylo získáno 0,93 g pyrazin-2-karbaldehydu (coţ 

odpovídá 47 % teoretického výtěţku). 
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4.1.4.4. Příprava pyrazin-2-ylmethyliden-2-thioxothiazolidon-4-onu 
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Směs 1,80 g (0,017 mol) pyrazin-2-ylkarbaldehydu, 2,27 g (0,017 mol) 

rhodaninu, 1,1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku a 15 ml ethanolu se zahřála 

k varu pod zpětným chladičem. Poté se ke směsi přidal roztok 1,00 g chloridu 

amonného ve 2 ml destilované vody zahřátý na 80 °C. Reakční směs se udrţovala 

při teplotě varu po dobu dvou hodin. Po zchladnutí směsi se vyloučené krystaly 

odfiltrovaly a postupně promyly 50 ml destilované vody a 50 ml vodného ethanolu 

(1:1, v/v). Produkt byl překrystalizován z bezvodého ethanolu. Bylo získáno 2,11 g 

produktu (coţ odpovídá 57 % teoretického výtěţku). 

 

Molekulová hmotnost: 223,27 

Vzhled: oranţová práškovitá látka 

Teplota tání: při teplotách vyšších neţ 310 °C dochází k rozkladu látky 

Elementární analýza: 

 %N %C %H %S 

Vypočteno 18,82 43,03 2,26 28,72 

Zjištěno 18,72 43,12 1,96 28,29 

 

HPLC čistota: 96,39 % 

IČ spektrum: 3198 (NH), 1715 (C=O) 

1
H NMR (300 MHz, DMSO): 13,78 (1H, bs, NH); 9,09 (1H, d, J = 1,4 Hz, H3´); 

8,85 – 8,80 (1H, m, H5´); 8,63 (1H, d, J = 2,7 Hz, H6´); 7,73 (1H, s, CH)  

13
C NMR (75 MHz, DMSO):  200,9; 169,3; 148,6; 147,4; 144,6; 144,4; 132,2; 

124,2 
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4.2.  Biologická část 

4.2.1.  Hodnocení antifungální aktivity 

Účinnost připravených derivátů rhodaninu látky byla hodnocena mikrodiluční 

bujónovou metodou na 8 fungálních kmenech (Candida albicans ATCC 44859 (CA), 

Candida tropicalis 156 (CT), Candida krusei E 28 (CK), Candida glabrata 20/I 

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

Aspergillus fumigatus 231 (AF) a Absidia corymbifera 272(AC)). Kmeny byly 

uchovávány na Sabouraudově dextrosovém agaru (SDA, Difco) při 4 °C. 

Před testováním byl kaţdý kmen pasáţován na SDA a inokula byla připravena 

suspendováním kvasinek, konidií nebo sporangiospor ve sterilním 0,85% 

fyziologickém roztoku. Hustota buněk byla pomocí Bürkerovy komůrky upravena 

tak, aby zásobní suspenze obsahovala (1,0 ± 0.2) × 10
5
 CFU.ml

-1
. Konečné inokulum 

bylo připraveno zředěním zásobní suspenze testovacím médiem v poměru 1:20. 

Testované sloučeniny byly rozpuštěny v DMSO. Jejich antifungální aktivita pak byla 

stanovena v tkáňovém kultivačním mediu RPMI 1640 (Sevapharma), jehoţ pH bylo 

upraveno na hodnotu 7,0 pomocí 0,165 M 3-(N-morfolinyl)propansulfonové kyseliny 

(Sigma). Konečná koncentrace DMSO v testovacím médiu byla max. 1 % (v/v) 

a neovlivňovala přirozený růst hub.  Minimální inhibiční koncentrace (MIC), 

definované jako koncentrace vyvolávající 80% inhibici růstu ve srovnání 

s kontrolami, byly odečteny po 24 a 48 hodinách (v případě T. mentagrophytes po 72 

a 120 hodinách) statické kultivace při teplotě 35 °C. Flukonazol a amfotericin B byly 

pouţity jako pozitivní kontrola. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Tabulka 1. Antifungální aktivita připravených sloučenin 

MIC/IC80 (μmol.l
-1

) 

kmen 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 flukonazol amfotericin B 

CA 

24 h > 125 > 500 31,25 > 125 0,82 0,002 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 1,63 0,068 

CT 

24 h > 125 > 500 > 125 > 125 1,63 0,068 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 > 417,9 0,068 

CK 

24 h > 125 > 500 > 125 > 125 52,24 0,135 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 104,47 0,135 

CG 

24 h > 125 > 500 > 125 > 125 13,06 0,034 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 52,24 0,135 

TA 

24 h > 125 > 500 62,5 > 125 3,26 1,082 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 6,53 2,164 

TM 

72 h > 125 > 500 15,62 > 125 26,12 1,082 

120 h > 125 > 500 31,25 > 125 52,24 1,082 

AF 

24 h > 125 > 500 15,62 > 125 > 417,9 0,271 

48 h > 125 > 500 > 125 > 125 > 417,9 0,135 

AC 

24 h > 125 > 500 15,62 > 125 > 417,9 1,082 

48 h > 125 > 500 62,5 > 125 > 417,9 2,164 
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4.2.2.  Hodnocení antimykobakteriální aktivity 

Primární hodnocení všech sloučenin byl provedeno v dávce 6.25 g.ml
-1

 vůči 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) v BACTEC 12B mediu pomocí 

mikrodiluční bujónové metody (Microplate Alamar Blue Assay, MABA) [46]. 

Sloučeniny vykazující v tomto testu fluorescenci byly dále hodnoceny pomocí 

radiometrického systému BACTEC 460 [46]. Inhibiční aktivita uvedených sloučenin 

nepřekročila hranici 90 %, a tak nebyly podrobeny dalšímu testování. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 2. 

 

 

Tabulka 2: Antimykobakteriální aktivita připravených rhodaninů 

sloučenina MIC (g.ml
-1

) % inhibice 

4.1.1 N
a
 N

a
 

4.1.2 6,25 34 

4.1.3 6,25 65 

4.1.4 N
b
 N

b
 

a
sloučeninu RHO-e jiţ dříve obdrţeli v TAACF z jiných zdrojů a nebyla 

proto testována; 
b
sloučenina RHO-s byla do TAACF odeslána, ale výsledky 

zatím nejsou k dispozici 
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4.2.3.  Vliv na fotosyntetické procesy 

4.2.3.1. Hodnocení inhibičního vlivu na obsah chlorofylu v řasách 

Chlorella vulgaris 

Řasy byly staticky kultivovány 7 dní (fotoperioda: 16 hodin na světle / 8 hodin ve 

tmě; osvětlení: 60 Es
-1

m
-2 

PAR; pH = 7,2) při laboratorní teplotě [47]. Obsah 

chlorofylu v suspenzi řas byl určován spektrofotometricky po extrakci do ethanolu 

[48]. Na začátku kultivace byl obsah chlorofylu 0,1 mg.l
-1

. Testované sloučeniny 

byly rozpuštěny v DMSO; jeho konečná koncentrace v suspenzi řas byla maximálně 

0,5 % (v/v). Kontroly obsahovaly stejné mnoţství DMSO jako suspenze se 

zkoušenými sloučeninami. Inhibice je vyjádřena jako % inhibice v koncentračním 

rozmezí 0,83 – 100 μmol/l. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

4.2.3.2. Hodnocení inhibičního vlivu na fotosyntetickou aktivitu 

chloroplastů  

Rychlost vývoje kyslíku (Oxygen volution Rate – OER) v chloroplastech Spinacea 

oleracea (obsah chlorofylu = 30 mg.l
-1

) byla určována spektrofotometricky (Specord 

UV VIS, Zeiss Jena, Germany) v přítomnosti 2,6-dichlorfenol-indofenolu jako 

akceptoru elektronů podle [49]. Testované sloučeniny byly rozpuštěny v DMSO. 

Konečná koncentrace DMSO byla maximálně 5 % (v/v) a neovlivňovala vývoj 

kyslíku. Inhibiční aktivity jsou vyjádřeny pomocí IC50, tj. koncentrací vyvolávajících 

50% inhibici vývoje kyslíku ve srovnání s kontrolami. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 3. 
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Tabulka 3. Inhibiční vliv na fotosyntetické procesy 

Sloučenina 
Chlorella vulgaris  

inhibice [%] 

OER  

IC50 [μmol.l
-1

] 

4.1.1 12,60 N
a
 

4.1.2 48,50 N
a
 

4.1.3 84,80 2,80 

4.1.4 1,80 216,50 

atrazin N 1,00
b
 

a
sloučenina byla testována, ale hodnotu IC50 se nepodařilo; 

b
cit. [50] 
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5    DISKUSE 

Mým úkolem bylo připravit následující sloučeniny: 

 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-(2,4-dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-pyrazin-2-ylmethyliden-2-thioxothiazolidin-4-on. 

 

5-[4-(Dimethylamino)benzyliden]-2-thioxothiazolidin-4-on (4.1.1) je znám 

od roku 1905 [51]. První zmínka o 5-(2,4-dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-

4-onu (4.1.2) pochází z roku 1995 [52]. 5-(4-Chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-

4-on (4.1.3) poprvé popsali Campbell a McKail [53]. 5-Pyrazin-2-ylmethyliden-

2-thioxothiazolidin-4-on (4.1.4) je nová, v literatuře dosud nepopsaná sloučenina. 

Pro syntézu této sloučeniny jsem musela nejdříve připravit výchozí aldehyd. 

Vycházela jsem z diplomových prací A. Diallo [54] a H. Pfauserové [55]. Na rozdíl 

od nich jsem pouţívala komerčně dostupnou pyrazin-2-karboxylovou kyselinu, čímţ 

se syntéza zkrátila o jeden krok. Příprava methylpyrazin-2-karboxylátu probíhala 

bez problémů a s dobrým výtěţkem. Při redukci tohoto esteru na pyrazin-

2-ylmethanol vznikala směs výchozího esteru a produktu, kterou jsem předestilovala. 

Destilát obsahoval stopy nezreagovaného esteru, který však lze odstranit 

při chromatografickém čištění pyrazin-2-karbaldehydu získaného oxidací v dalším 

reakčním kroku. Oxidaci jsem prováděla dvakrát. V prvním případě jsem aceton 

pouţívaný jako reakční prostředí nejprve předsušila P2O5, v druhém případě jsem 

pouţila přímo aceton p.a. (Lach-Ner, s.r.o.). Zjistila jsem, ţe komerčně dostupné 

rozpouštědlo svou kvalitou plně dostačuje pro dosaţení uspokojivého výtěţku. 

Oddělení pyrazin-2-karbaldehydu a nezreagovaného pyrazin-2-ylmethanolu jsem 

prováděla chromatograficky. Při zahušťování chromatografických frakcí nesmí 

teplota lázně překročit 30 °C, jinak dochází k odpařování lehce těkavého aldehydu 

(teplota varu 57 – 58°C/ 0,8 kPa [56]). 

 Kondenzační produkty rhodaninu s aldehydy se většinou připravují 

Knoevenagelovou kondenzací v ledové kyselině octové, v ethanolu nebo v toluenu 
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za přítomnosti vhodného katalyzátoru 57. Ve své diplomové práci jsem pouţívala 

reakční podmínky z diplomové práce J. Doleţela 16. Ten se zabýval kondenzací 

rhodaninu s ketony a pouţíval proto Gränacherovu syntézu katalyzovanou směsí 

amoniaku a amonium-chloridu. 

Kondenzace probíhala bez problémů a s dobrými výtěţky. Charakterizace 

produktů a ověření jejich čistoty bylo provedeno běţnými metodami (elementární 

analýza, HPLC, IČ spektra a NMR spektra). Výsledky elementární analýzy nebyly 

vţdy v souladu s vypočítanými hodnotami, avšak HPLC analýza potvrdila, ţe 

produkty byly získány v dostatečné čistotě. 

Benzylidenrhodaniny mohou tvořit Z- i E-izomery: 

S

NH

S

OH

 

N
H

S

S

O

H

 

Z-izomer E-izomer 

 

Podle většiny literárních údajů vzniká při syntéze Z-izomer. Obě izomerní 

formy je moţno rozlišit na základě NMR spekter. 
1
H-NMR signály vodíku 

methinové skupiny Z-izomerů leţí při vyšších hodnotách magnetického pole 

neţ v případě E-izomerů 58, 59, 60]. Hodnoty NMR signálu vodíku methinové 

skupiny pro rhodaninové deriváty studované v této práci kalkulované pomocí 

počítačového programu, nalezené v literatuře a experimentálně určené jsou uvedeny 

v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Srovnání 1H NMR signálu vodíku methinové skupiny 

Sloučenina E-izomer Z-izomer
a
 

Publikované 

hodnoty 

Experimentální 

hodnota 

4.1.1 
6,80

a
 

7,72
b
 

7,42
a
 

7,80
b
 

7,49
c
 7,49 

4.1.2 
7,07

a
 

7,99
b
 

7,69
a
 

8,07
b
 

N 7,73 

4.1.3 
6,80

a
 

7,72
b
 

7,42
a
 

7,80
b
 

7,68
d
 

7,66
e
 

7,55
f
 

7,62 

4.1.4 
6,80

a
 

6.80
b
 

7,42
a
 

7,42
b
 

N 7,73 

a
CS ChemOffice 7.0 (CambridgeSoft, Cambridge, MA, U.S.A.); 

 b
CS ChemOffice 10.0 

(CambridgeSoft, Cambridge, MA, U.S.A.); 
c
konfigurace neuvedena, cit. [61]; 

d
konfigurace 

neuvedena, cit. [62]; 
e
cit. [63]; 

f
Z-izomer, cit. [28] 

 

Na základě experimentálně získaných 
1
H-NMR posunů mnou připravených 

produktů lze pouze konstatovat, ţe všechny sloučeniny byly získány jako čisté 

izomery. K definitivnímu rozhodnutí, zda se jedná o Z- nebo E-izomer by bylo nutné 

provést další experimenty, nejlépe rentgenografickou analýzu. Tato metoda je však 

finančně náročná a vyţaduje velmi čisté krystaly.  

U produktů získaných v mé diplomové práci bylo jiţ provedeno hodnocení 

antifungální aktivity. Testy byly provedeny na Katedře biologických a lékařských 

věd FaF UK v Hradci Králové. Z výsledků uvedených v tabulce 1 vyplývá, ţe 

připravené kondenzační produkty rhodaninu s aldehydy nevykazují ve srovnání 

s flukonazolem a amfotericinem B významnou antifungální aktivitu. V případě 

5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-onu (4.1.3) byla zaznamenána střední 

antifungální účinnost vůči C. albicans (MIC = 31,25 μmol.l
-1

), T. asahii (MIC = 

62,5 μmol.l
-1

), A. fumigatus (MIC = 15,62 μmol.l
-1

), A. corymbifera (MIC = 15,62 

μmol.l
-1

) T. mentagrophytes (MIC = 15,62 μmol.l
-1

). Jak vyplývá z teoretické části, 

antifungální účinky rhodaninových derivátů byly studovány jiţ dříve. Nelze však 

porovnat antifungální účinnosti rhodaninových derivátů popsaných v této diplomové 

práci s aktivitou publikovanou pro analogické sloučeniny, neboť v kaţdé studii byla 

pouţita jiná metoda hodnocení antifungálních účinků. Výsledky hodnocení 
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antifungální aktivity benzylidenrhodaninů připravených na Katedře farmaceutické 

chemie a kontroly léčiv byly jiţ částečně publikovány – viz příloha 1. 

U benzylidenrhodaninů (4.1.2 a 4.1.3) byla jiţ testována antimykobakteriální 

aktivita. Hodnocení bylo provedeno v Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and 

Coordinating Facility (TAACF). Bohuţel ţádný z derivátů nedosáhl 90% inhibiční 

účinnosti a nemohl tedy podle kritérií stanovených TAACF postoupit do dalších fází 

testování. 

Hodnocení vlivu na fotosyntetické procesy bylo provedeno v Chemickém 

ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Nejvyšší 

inhibiční účinek jak na tvorbu chlorofylu v řasách Chlorella vulgaris, tak rychlost 

vývoje kyslíku v chloroplastech Spinacea oleracea byl pozorován 

u 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-onu (4.1.3). Ve srovnání se známým 

herbicidem atrazinem však byly mnou připravené sloučeniny méně účinné.  
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6    ZÁVĚR 

V rámci své diplomové práce jsem připravila tyto sloučeniny:  

 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-(2,4-dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on 

 5-pyrazin-2-ylmethylen-2-thioxothiazolidin-4-on. 

 

Připravené sloučeniny nejeví prakticky ţádnou antifungální aktivitu, aţ 

na 5-(4-chlorbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on. Ten v některých případech 

vykazoval větší inhibiční účinek neţ flukonazol. 

 

5-(2,4-Dihydroxybenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on a 5-(4-chlor-

benzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on vykázaly určitý inhibiční efekt 

na mykobakteria. Míra inhibice však ani v jednom případě nepřesáhla 90 %, a tak 

ţádná z látek nebyla v tomto ohledu podrobena dalšímu zkoumání. Výsledky 

testování antimykobakteriální aktivity 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]-

2-thioxothiazolidin-4-onu a 5-pyrazin-2-ylmethylen-2-thioxothiazolidin-4-onu 

nejsou známy. 

 

Nejsilnější inhibiční vliv na fotosyntetické procesy vykázal 5-(4-chlor-

benzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on. Jeho inhibiční účinek na obsah chlorofylu 

v řasách Chlorella vulgaris ani na fotosyntetickou aktivitu chloroplastů však 

nedosahuje účinku atrazinu. 
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