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Nervově

paralytické látky

(NPL)

a

pesticidy jsou

silně

toxické organofosforové sloučeniny s vysokou afinitou k acetylcholinesterase
(AChE), která se nachází převážně v nervových a nervosvalových synapsích.
Intoxikace NPL vede k akutní cholinergní krizi, která následně může vyústit až
ve smrt. Terapie musí být včasná a zahrnuje podání atropinu, reaktivátoru AChE a
diazepamu. Mezi základní reaktivátory patří látky odvozené od mono– nebo biskvarterních aldoximů. Tyto sloučeniny obsahují permanentní náboj a jejich průnik přes
hematoencefalickou bariéru je nízký (do 10 %, obvykle však 1-3 %), a tak je jejich
centrální účinek velice limitován.
V rámci diplomové práce byl vícekrokovou syntézou připraven nový nekvarterní
reaktivátor AChE označený jako K1396, který by mohl dosahovat vyšší schopnosti
průniku biologickými membránami. Bylo provedeno in vitro testování (Ellmanovou
metodou) jeho schopnosti obnovit aktivitu AChE, která byla vystavena působení NPL
(sarin, tabun a VX) a pesticidů (dichlorvos, paraoxon). Byly vypočítány účinnosti
reaktivací (v %) při dvou koncentracích (10 a 100 µM) nového nekvarterního
reaktivátoru a dvou standardních oximových reaktivátorů AChE – obidoximu a
pralidoximu.
V porovnání se těmito dvěma standardními reaktivátory dosahoval K1396 lepší
reaktivační schopnosti u AChE inhibované dichlorvosem, sarinem a látkou VX.

ABSTRACT
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Organic and Bioorganic Chemistry
Student: Mojmír Vaněk
Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh Ph.D.
Advisors: PharmDr. Jan Korábečný Ph.D.; PharmDr. Vendula Hepnarová Ph.D.
Title of diploma thesis: Synthesis and biological evaluation of novel uncharged
cholinesterase reactivator against nerve agent intoxication
Nerve agents (NPL) and pesticids are strongly toxic organophosphorus compounds
with high affinity to acetylcholinesterase (AChE) enzyme. This enzyme is present in
CNS and neuromuscular synapses. The intoxication leads into an acute cholinergic
crisis, which can ultimately results into death. The therapy must be quick and includes
application of atropine, reactivators of AChE and diazepam. Among the commonly
used AChE reactivators, mono- or bis- quarternary aldoximes cen be found. These
compounds are permanently charged, so their penetration through the blood-brain
barrier (HEB) is very limited (up to 10 %, often only 1-3 %).
Within the diploma thesis, a non quarternary AChE reactivator has been developed
by multiple-steps synthesis approach. This compound, denoted as K1396, would exert
high ability to penetrate through HEB. In vitro assessments of his capability to
reactivate AChE has been carried out by method of Ellman. Under in vitro conditions,
AChE was initially exposed either to different NPL (sarin, tabun and VX) or various
pesticides (dichlorvos, paraoxon). The efficiency of reactivation has been validated
using two different concentrations – 10 and 100 µM. The activity of the new nonquarternary reactivator was compared with standard AChE oxime reactivators–
obidoxim and pralidoxim.
To conclude, K1396 achieved better reactivation AChE ability for dichlorvos, sarine
and the VX agent compared to obidoxim and pralidoxim.
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1. SEZNAM ZKRATEK
2-PAM

Pralidoxim

Acetyl-CoA

Acetylkoenzym A

ACh

Acetylcholin

AChE

Acetylcholinesterasa

AČR

Armáda České republiky

ATCh

Acetylthiocholin

BuChE

Butyrylcholinesterasa

CAS

Aktivní katalytické místo AChE

ChAT

Cholinacetyltransferasa

ChE

Cholinesterasa

CNS

Centrální nervový systém

CVX

Čínská látka VX

DIBAL-H

Diisobutylaluminium hydrid

DMSO

Dimethylsulfoxid

DTNB

5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina

EA

Ethyl-acetát

HEB

Hematoencefalická bariéra

IPB-80

Individuální protichemický balíček vzor 80

iso-OMPA

Tetraisopropyl pyrofosforamid

KTVF

Katedra toxikologie a vojenské farmacie

mAChR

Muskarinový acetylcholinový receptor

Mr

Relativní molekulová hmotnost

nAChR

Nikotinový acetylcholinový receptor

NPL

Nervově paralytické látky

OF

Organofosforové sloučeniny

PAS

Periferní anionická část

PE

Diethylether

pKa

Disociační konstatnta

PL

Periferní ligand

PNS

Periferní nervový systém

p-TSA

Kyselina p-toluensulfonová

RVX

Ruská látka VX
3

TBAF

Tetra-n-butylamonium fluorid

TBDMSOTf

terc-butyldimethylsilyl trifluoromethansulfonát

TcAChE

AChE izolovaná z parejnoka kalifornského Torpedo
californica

THF

Tetrahydrofuran

TLC

Chromatografie na tenké vrstvě
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2. ÚVOD
Organofosforové sloučeniny (OF) jsou používány jako pesticidy v zemědělství a
zahrnují i skupinu bojových chemických látek, tzv. nervově paralytické látky (NPL).1
Intoxikace OF pesticidy představuje závažný problém veřejného zdravotnictví, jelikož
na následky intoxikace zemře každoročně celosvětově přes 200 000 lidí.2 Zneužití
NPL je permanentní hrozbou pro obyvatelstvo celého světa zejména při válečných
konfliktech nebo při teroristických útocích.2 Společným mechanismem účinku
pesticidů a NPL je ireversibilní inhibice acetylcholiesterasy (AChE; E.C.3.1.1.7).3
Podstatou této inhibice je vytvoření silné kovalentní vazby mezi enzymem a
organofosfátem v aktivním místě enzymu. Otrava OF vyústí v akumulaci
neurotransmiteru acetylcholinu

(ACh) v cholinergních synapsích.4

Následná

nadměrná stimulace cholinergních receptorů vede k cholinergní krizi, konvulzivním
záchvatům, respiračním potížím a může vyústit ve smrt.4 Mezi další projev otravy patří
zpožděný

neurotoxický

syndrom

a

zpožděná

organofosfáty

indukovaná

polyneuropatie1,5 V současné době existuje několik léčebných postupů při léčbě
intoxikace OF, ale žádný z nich není účinný proti všem druhům OF.6
Antidotní terapie zahrnuje anticholinergní sloučeniny (např. atropin), které dokáží
antagonizovat působení ACh na jeho receptorech, antikonvulzivní látky (např.
diazepam) a reaktivátor enzymu, který dokáže obnovit činnost inhibované AChE.1,7
Přes více než 60 let neustále probíhají strukturní modifikace reaktivátorů založených
na pyridiniových a bis-pyridiniových derivátech aldoximů.3 Jejich terapeutický
potenciál je neustále diskutován. V literatuře jsou často skloňovány jejich četné
nevýhody.1 Ty zahrnují zejména omezený prostup přes hematoencefalickou bariéru
(HEB).1,4 Ta je dána přítomností permanentního náboje ve struktuře současných
reaktivátorů. Z literatury je doposud známo několik málo příkladů tzv. nekvarterních
reaktivátorů, které vznikly s cílem zvýšení dostupnosti v centrálním nervovém
systému (CNS).1
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1.

Acetylcholin (ACh)

ACh (Obrázek 1) byl jedním z prvních prokázaných neurotransmiterů.8
V cholinergním nervovém systému je ACh součástí centrálního nervového systému
(CNS) a periferního nervového systému (PNS).9 Dále je důležitý v komunikaci mezi
neurony a svaly na nervosvalové ploténce.9

Obrázek 1 Strukturní vzorec acetylcholinu.8
ACh je vytvářen jednokrokovou reakcí (Obrázek 2), kterou katalyzuje enzym
cholinacetyltransferasa (ChAT, E.C. 2.3.1.6).9,10 Reakce probíhá v cytoplasmě
axonu.10 Enzym přenáší acylovou skupinu z acetylkoenzymu A (acetyl-CoA) na
cholin.10 Substrát cholin je do axonu přijímán z extracelulárního prostoru a acetyl-CoA
je tvořen z pyruvátu v mitochondriích.10 Kromě minoritního množství, které se
v cytoplasmě vyskytuje volně, je ACh skladován ve vezikulách.10 Vezikuly se
syntetizují v Golgiho aparátu nebo vznikají vchlípením presynaptické membrány.10
Zvýšená intracelulární koncentrace vápenatých iontů indukuje uvolnění vezikul s ACh
do synaptické štěrbiny, kde se ACh váže na své modulační presynaptické receptory a
na postsynaptické receptory.10 ACh se z vazby na receptor rychle uvolňuje a je
okamžitě hydrolyticky rozložen enzymem AChE.

10–12

Vzniklý cholin je pak rychle

transportován zpět do presynaptického neuronu cholinovým transportérem.9 Tento
cholin je pak dostupný pro další syntézu ACh.8
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Obrázek 2 Schéma cholinergní neurotransmise; 1. ACh vzniká z cholinu a acetylCoA.; 2. V synaptické štěrbině je ACh enzymaticky rozložen AChE.; 3. Cholin je
transportován zpět do axonu.; 4. Z recyklovaného cholinu se tvoří další ACh. Převzato
z reference 13.

3.2.
ACh

Receptory pro ACh
uvolněný

z vezikul

je

v synaptické

štěrbině

schopen

interagovat

s acetylcholinovými receptory.9 Receptory pro ACh dělíme na nikotinové (nAChR) a
muskarinové receptory (mAChR).11 Oba typy receptorů se liší lokalizací a
substrátovou selektivitou.10 nAChR jsou ligandem řízené receptory s iontovým
kanálem.10,11,14,15 Jsou pojmenované dle rostlinného alkaloidu nikotinu obsaženého
v Nicotiana tabacum, který působí jako přirozený agonista.8,9 mAChR jsou
metabotropní receptory spojené s G-proteinem.10 Jejich název je odvozen od alkaloidu
muskarinu izolovaného z houby Amanita muscaria.9,10 mAChR zprostředkovávají
excitační nebo inhibiční působení a v porovnáním s nAChR mají pomalejší odezvu po
navázání substrátu.11
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3.2.1. Nikotinové receptory
nAChR rozlišujeme dle jejich polohy na receptory muskulární (NM-receptory),
situované na neuromuskulárních spojeních, a na receptory neuronální (NN-receptory),
lokalizované na postsynaptické membráně vegetativních gangliích.10,11 Jedná se o
ligandem řízené iontové kanály zprostředkovávající průchod přes synaptickou
membránu sodným, draselným a vápenatým iontům.11 Receptory jsou složeny z pěti
podjednotek, které tvoří cyklickou strukturu s centrálním pórem pro distribuci iontů.9
Celkem je známo 17 podjednotek pěti podtypů: α1-10, β1-4, γ,δ,ε.9 ACh se jako ligand
váže na dvě podjednotky, a tím umožňuje alosterickou konformační změnu, která se
projeví otevřením póru s následným prostupem iontů přes membránu.11

3.2.2. Muskarinové receptory
Podle selektivního agonisty muskarinu a antagonisty atropinu byly popsány
mAChR.11 Pomocí klonovacích metod bylo identifikováno celkem 5 subtypů
receptorů M1, M2, M3, M4 a M5.10,11 Jsou to receptory spojené s G-proteinem. M1
receptory jsou označované jako neuronální a vyskytují se v CNS, PNS a parietálních
buňkách žaludku.10 M2 receptory (kardiální) jsou zastoupeny v srdci.10 M3 receptory
svými excitačními účinky zvyšují sekreci žláz, kontrakci hladkých svalů vnitřních
orgánů a nepřímo relaxují hladké svaly cév.10 M4 a M5 receptory se vyskytují v CNS a
jejich funkční význam není plně znám.10

3.3.

Cholinesterasy (ChE)

ChE jsou serinové hydrolasy, které hydrolyzují estery cholinu. Řadíme k nim AChE
a butyrylcholinesterasu (BuChE, E.C. 3.1.1.8)16 AChE se nachází v nervových a
krevních buňkách.17 Fyziologicky ukončuje cholinergní neurotransmisi rozkladem
substrátu ACh.9 BuChE byla studována od 40. let minulého století.18 Bývá nazývána
jako plazmatická cholinesterasa nebo též pseudocholinesterasa a primárně se
syntetizuje v játrech.11,16 BuChE preferenčně štěpí molekulově objemnější substrát
butyrylcholin a její fyziologická role je v porovnáním s AChE minoritní.4,16 Dále se
vyznačuje menší substrátovou specifitou, dokáže hydrolyzovat lokální anestetika
(prokain, bupivakain), suxamethonium, kokain i acetylsalicylovou kyselinu.11
Vzhledem k tomu, že BuChE sdílí 60 % homologie AChE, je také cílem různých
sloučenin OF.11
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Tento mechanismus lze úspěšně terapeuticky využít ke snížení plazmatických
koncentrací těchto toxických sloučenin.11

3.3.1. Acetylcholinesterasa
Struktura AChE byla intenzivně zkoumána od 90. let minulého století.17 Do zavedení
lidské rekombinantní AChE se používala AChE izolovaná z parejnoka kalifornského
Torpedo californica (TcAChE).17 AChE je evolučně velmi stabilní a obsahuje
společné oblasti i pro jiné serinové hydrolasy.17 Patří do rodiny α/β hydrolas a tvoří ji
547 aminokyselin.4,19 Má elipsoidní strukturu o rozměrech 40 × 60 × 65 Å.19 Je tvořena
z 12 centrálně složených β listů obklopených 14 α helixy (Obrázek 3).17,19,20

Obrázek 3 3D model struktury TcAChE s ACh v aktivní části enzymu. Převzato
z reference 20.
Nejdominantnějším strukturním rysem enzymu je úzká kavita. Její prstencová
struktura je lemována 14 aromatickými rezidui a je 20 Å hluboká.4,19,20 Štěrbina
spojuje dvě důležité části: aktivní katalytické místo (CAS) a periferní anionickou část
(PAS).4 CAS (Obrázek 4) je tvořeno z esterové a anionické části. Esterová část
obsahuje katalytickou triádu tří aminokyselinových zbytků Ser 200, His 440 a Glu
327.9 Anionická část je tvořena rezidui Trp 86, Tyr 337 a Phe 338.9 Zatímco esterová
část hydrolyzuje esterovou vazbu v ACh, anionická část interaguje s kladným nábojem
ACh, čímž zajišťuje správnou orientaci substrátu v CAS.4,9,11,17
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Obrázek 4 Schématicky znázorněná CAS a PAS TcAChE. Převzato z refence4
Úzká aromatická štěrbina obsahuje velký podíl aromatických aminokyselin
odpovědných za kationt-π interakce s pozitivně nabitým kvarterním dusíkem ACh.9
Štěrbinou neprojdou všechny estery, a tak je AChE vysoce selektivní a specifická pro
ACh.9,11 Poslední zajímavou částí štěrbiny je PAS, která se nachází okolo vstupu do
kavity na povrchu AChE9. Nachází se zde 5 aminokyselinových reziduí Tyr 70, Asp
72, Tyr 121, Trp 279 a Tyr 334.9 Tato část má schopnost vázat alosterické aktivátory
či inhibitory, a tím ovlivňovat vstup substrátu do CAS.9,11 PAS slouží k zachycení
substrátu.11 Při náhlém zvýšení koncentrace ACh dochází k substrátové inhibici
AChE.11 Tato vlastnost je specifická pro AChE.9,11,21

3.3.2. Enzymatická hydrolýza ACh
Hydroxylová skupina serinu nukleofilně napadne elektrofilní uhlík karbonylové
skupiny ACh (Schéma 1).4 Dojde tak k vytvoření kovalentní vazby mezi kyslíkem
hydroxylu a uhlíkem karbonylu.4 Imidazolový dusík histidinu podpoří nukleofilní
atak, protože vytváří přechodnou vodíkovou vazbu s hydroxylovou skupinou serinu.11
Tento stav následně vede ke vzniku cholinu a acylovaného serinu. Poté následuje
rychlá hydrolýza acylovaného serinu za vzniku kyseliny octové, která je usnadněna
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bazickým imidazolovým dusíkem histidinu, a obnovení katalytické aktivity
enzymu.4,6,11 AChE pracuje s vysokou rychlostí a účinností, je schopná degradovat 104
molekul za sekundu.2,4

Schéma 1 Hydrolýza ACh v CAS AChE.22

3.4.

Inhibice cholinesteras (ChE)

Přestože je katalytická triáda AChE uložena hluboko uvnitř štěrbiny, je přístupná
různým inhibitorům, které tvoří širokou skupinu látek s různými fyzikálněchemickými vlastnostmi.11,17 Inhibitory AChE mají terapeutické i toxikologické
uplatnění.9
a) Podle chemické struktury můžeme inhibitory AChE rozdělit do tří kategorií:
•

Primární alkoholy s kvarterním dusíkem

•

Karbamáty s terciárním nebo kvarterním dusíkem

•

OF10

b) Podle časového působení na AChE dělíme inhibitory:
•

Reversibilní: edrophonium (2-10 minut), karbamáty (30 minut až hodiny)

•

Ireversibilní: OF (stovky hodin)10

Inhibice BuChE nevykazuje žádnou zřejmou toxicitu. Někteří lidé mají geneticky
podmíněnou sníženou funkci BuChE.23 Specifické inhibitory (iso-OMPA, Obrázek 5)
mají pouze diagnostický význam.17

Obrázek 5 Strukturní vzorec tetraisopropyl pyrofosforamidu (iso-OMPA).17
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3.4.1. Reversibilní inhibitory esterové části CAS
Karbamáty, organické deriváty kyseliny karbamové (NH2COOH), jsou pseudoireversibilní inhibitory, jelikož acylovaný enzym je spontánně hydrolyzován za vzniku
reaktivovaného enzymu.16,24 Nejdéle známým a používaným inhibitorem AChE je
přírodní rostlinný alkaloid fysostigmin (Obrázek 6), izolovaný z rostliny Physostigma
venenosum.25 Nositelem účinku je N-methylová karbamátová skupina.25 Karbamáty
s terciárním dusíkem můžou pronikat přes HEB.10 Příznaky otravy připomínají
intoxikaci OF. Spontánní hydrolýza je relativně rychlá (24 hodin).25 Pro terapii se
využívá atropin. Karbamoylovaná cholinesterasa je rezistentní k působení
reaktivátoru.25

Obrázek 6 Strukturní vzorec fysostigminu.7

3.4.2. Reversibilní inhibitory anionických částí pro CAS, PAS
Tyto inhibitory bez tvorby kovalentní vazby inhibují enzym reversibilně a
nekompetitivně na rozdíl od inhibitorů esterové části.9,17,24 Váží se do některé z
anionických částí a obsahují několik společných strukturních rysů. Tyto sloučeniny
obsahují kondenzovaná aromatická jádra, dále se zpravidla vyznačují přítomností
kvarterního atomu dusíku nebo je dusík součástí některého heterocyklu (akridin,
chinolin) a je schopný protonace za fyziologického pH.17 Nejvíce studovanou
skupinou jsou sloučeniny obsahující chinolin nebo isochinolin.17 Někteří zástupci této
skupiny mohou interagovat s PAS enzymu, například: takrin, donepezil nebo
galantamin (mj. alosterický modulátor nAChR).17 Využívají se např. jako léčiva při
Alzheimerově chorobě.7,17

3.5.

Ireversibilní organofosfátové inhibitory

OF jsou organické deriváty fosforu (Obrázek 7), které se dělí do dvou velkých skupin
představovaných pesticidy a NPL.26 Jedná se o sloučeniny syntetického původu. První
inhibitor ChE byl připravený v roce 1854, známý jako tetraethylpyrofosfát.26
Německý chemik Gerhard Schrader a jeho spolupracovníci v I. G. Farben industries
připravili v letech 1934-1944 přes 2 000 OF, zahrnující parathion jako pesticid a tabun,
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sarin a soman prezentující NPL.26 Během 2. světové války nebyly zneužity.26
V poválečném období začal prudký rozvoj těchto látek.26

R2
R1 P R3
O (S)
Obrázek 7 Obecný vzorec OF, kde R1-2 jsou vodík, alkyl, aryl, alkoxy, alkylthio a
amino skupiny; R3 je odstupující skupina (halogeny, kyano, alkylthio skupina, zbytek
anorganické nebo organické kyseliny).27

3.5.1. Nervově paralytické látky (NPL)
NPL (Obrázek 8) patří do velké skupiny chemických bojových látek. NPL jsou silně
toxické sloučeniny, které patří k nejletálnějším chemickým zbraním.28 Jejich název je
odvozen od jejich mechanismu účinku, jelikož zasahují do cholinergní transmise.28
Jedná se o stabilní látky, které pronikají do organismu všemi branami vstupu. Dále je
charakterizuje jejich poměrně snadná chemická příprava.28 NPL dělíme do dvou
hlavních kategorií: látky G (odvozené od slova German) a látky V (odvozené od slova
Venomous).2 Látky V jsou na rozdíl od látek G charakterizované nižší těkavostí, vyšší
perzistencí v terénu a vyšší toxicitou.2,29 Sloučeniny GV kombinují strukturní
vlastnosti obou řad látek.27 Látka VX působí převážně v PNS a na druhou stranu
sloučeniny G jsou primárně centrálně působící inhibitory AChE.7

Obrázek 8 Strukturní vzorce vybraných NPL.2,4
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3.5.2. Mechanismu inhibice
V prvním kroku se OF musí dostat přes aromatickou štěrbinu do CAS. Atom fosforu
je nukleofilně napaden serinovým hydroxylem (Schéma 2).4 Vytvoří se silná
kovalentní vazba mezi atomem fosforu a hydroxylovým kyslíkem. Spontánní
hydrolýza enzymu je extrémně pomalá a trvá až stovky hodin.10 Inhibovaný enzym
tzv. stárne, dochází k dealkylaci fosforylovaného enzymu.10 Takto vzniká trvale
nereaktivovatelný enzym.11 Rychlost stárnutí enzymu se u různých NPL liší.10

Schéma 2 Mechanismus inhibice AChE organofosfáty.4

3.6.

Projevy intoxikace OF

Inhibice AChE vede ke kumulaci neurotransmiteru ACh v synaptické štěrbině.
Vysoká koncentrace ACh způsobuje nadměrnou dráždivost mAChR a nAChR.2
Klinické příznaky otravy NPL a pesticidy můžeme rozdělit do tří skupin:30
•

Muskarinové: Zúžení zornic (mióza), poruchy akomodace, překrvení a otok
spojivek a nosní sliznice, zvýšené slinění, pocení, slzení, zvýšená sekrece
v průduškách a zúžení průdušek, zvýšená peristaltika střev, nucení na močení
až spontánní odchod moči a stolice, zpomalení srdeční činnosti a pokles
krevního tlaku.31

•

Nikotinové: Záškuby svalů, křeče příčně pruhovaných svalů až paralýza
kosterních svalů. 31

•

Centrální: Poruchy dýchání, úzkost, zmatenost, neklid, porucha hybnosti a
bezvědomí.31

Mezi další projevy intoxikace patří tzv. přechodný neurotoxický syndrom, který se
objevuje 24-96 hodin po expozici OF.1,5 Je charakterizován svalovou slabostí, hlavně
hrudních svalů a paralýzou hlavových nervů.5 Přesná etiologie syndromu není dobře
známá.5 Nezbytná je umělá plicní ventilace pacienta, která může trvat 4 až 18 dnů.1,5
Latentní organofosfáty indukovaná polyneuropatie je senzoricko-motorická porucha
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nervového systému, která se objevuje 2-4 týdny po expozici.5 Je pro ni příznačná
progresivní slabost, porucha reflexů a distální parestezie.5 V etiologii hraje vliv
degenerace myelinu a axonů neuronů.5

3.7.

Terapie

Současná terapie zahrnuje podání antidot, zabránění průniku NPL do organismu a
zajištění základních životních funkcí.28 Terapii při otravách NPL je důležité zahájit co
možná nejdříve.28 Současná léčba spočívá v podání symptomatických a kauzálních
léčiv. Symptomatická antidota zahrnují anticholinergní a antikonvulzivní léčiva.4
Kauzální léčba sestává z podání reaktivátorů AChE, které dokáží obnovit funkci tohoto
enzymu.4 Antikonvulzivní léčiva zabraňují vzniku a šířením křečí. Mezi
antikonvulziva řadíme skupinu benzodiazepinů, z nichž diazepam nabyl praktického
využití (Obrázek 9).7,28

Obrázek 9 Strukturní vzorec diazepamu.32

3.7.1. Anticholinergika
Anticholinergika jsou symptomatická (funkční) antidota, která jsou schopna
antagonizovat působení nahromaděného ACh v synaptické štěrbině po intoxikaci OF
a zabraňovat tak jeho účinku na cholinergních receptorech.28 Využívají se
anticholinergika s periferními i centrálními účinky.7 Nejčastěji používaným léčivem
v této skupině je atropin (Obrázek 10), který působí jako periferní muskarinový
antagonista.28,33 Nikotinové příznaky intoxikace nejsou atropinem ovlivněny.28
Atropin špatně prostupuje přes HEB, až ve vysoké dávce se vyskytují i jeho centrální
účinky.28 Atropin se dávkuje až do prvních známek atropinizace (mydriázy, zčervenání
kůže, tachykardie).28 Při těžkých intoxikacích organofosfáty je možné atropinizaci
doplnit anticholinergikem s centrálními účinky (benaktyzin ,biperiden; Obrázek 10).33
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Obrázek 10 Strukturní vzorce vybraných anticholinergik.7

3.7.2. Kvarterní reaktivátory
Reaktivátory patří mezi kauzalní antidota. Jsou silnými nukleofilními činidly s
afinitou k inhibovanému enzymu. Dokáží obnovit činnost fosforylovaného enzymu.
Po reaktivačním procesu vznikne reaktivovaný enzym a fosforylovaný oximový
reaktivátor.4 Tyto fosforylované oximy mohou zpětnou reakcí opět inhibovat AChE.28
Reaktivátory AChE jsou vyvíjeny pro léčbu intoxikací OF sloučeninami.34 Irwin B.
Wilson v 50. letech minulého století publikoval průkopnickou studii poukazující na
hydroxylamin a kyselinu nikotinhydroxamovou, jako na sloučeniny schopné
reaktivovat fosforylovaný enzym.2,35,36 Další intenzivní hledání skupin, které dokážou
reaktivovat fosforylovanou AChE, vedlo k oximům (oxaldoximům a 2-pyridiniových
aldoximům).2,37–39
Vývoj reaktivátorů byl založen na předpokladu, že reaktivace enzymu může být
dosažena nukleofilním atakem sloučeniny, která bude strukturně podobná Ach.

40

Bude tedy obsahovat kvarterní náboj.40 První účinný reaktivátor byl pralidoxim (2PAM). Byl objeven v roce 1955 v USA.1,4 Chemicky se jedná o monokvarterní kruh
s funkční oximovou skupinou v poloze 2.1,4,39,40 Vysoký reaktivační potenciál je
zapříčiněn silnou vazbou pozitivního náboje pyridinu v aktivní části enzymu a
správnou orientací oximové skupiny k fosforovému atomu.2
Všechny komerčně dostupné reaktivátory (Obrázek 11) jsou nabité oximové
sloučeniny s jedním či dvěma pyridinovými kruhy a mohou obsahovat jednu i více
oximových

funkčních

skupin

v různých

polohách

aromatického

skeletu.4

Monokvarterní pyridinové reaktivátory jsou v porovnání s biskvarterními reaktivátory
méně účinné.2,4,28 Bis-pyridiniové oximy, např. trimedoxim a HI-6, jsou využívány
některými armádami jako součást antidotní výbavy autoinjektorů.1 Trimedoxim nabízí
účinnou ochranu proti tabunu, sarinu a VX, ale je nedostatečně
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efektivní při intoxikaci somanem.1 Methoxim je účinný při reaktivaci AChE
inhibované látkou VX, sarinem i cyklosarinem.4 HI-6 je využívan při otravě
somanem.1,4 Dále může být využit při profylaxi proti sarinu a látce VX, ale při otravě
tabunem je jeho účinek nedostatečný.1 HI-6 má nejširší spektrum účinku ze všech
dostupných reaktivátorů.1,4
Důležitou vlastností reaktivátorů je hodnota disociační konstanty (pKa) oximů,
jelikož za vlastní účinek je zodpovědný disociovaný oximátový aniont2,4. Tento aniont
musí zůstat při fyziologickém pH krve částečně deprotonizován2. Úplná deprotonizace
je nežádoucí s ohledem na snížení prostupu přes biologické bariéry (např. HEB).2,4

Obrázek 11 Chemické strukturní vzorce klinicky dostupných reaktivátorů.4
Terapeutická hodnota současně používaných komerčních oximových reaktivátorů je
nedostatečná1. Neexistuje žádný širokospektrý reaktivátor, který by byl schopný
účinně obnovit činnost AChE po intoxikaci různými OF.4 Všechny komerčně dostupné
reaktivátory jsou permanentně nabité sloučeniny.4 Jejich průnik přes HEB je
nedostatečný.4 Například u 2-PAM byla stanovena hodnota prostupu HEB kolem 10
%. U bis-pyridiniových reaktivátorů, které mají 2 kladné náboje, se tato hodnota
pohybuje kolem 2-3 %.1 I přesto jsou tyto sloučeniny, pokud jsou včas podány,
schopny zachránit lidský život.
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3.7.3. Mechanismus reaktivace
Reaktivátory se vážou na AChE jako kompetitivní reversibilní inhibitory.41
Oximátový aniont (schéma 3) se dostane do katalytické části enzymu, kde je vytvořena
kovalentní vazba P-O mezi serinem v esterové části a OF. Reaktivace inhibované
AChE probíhá jako dvoustupňová reakce.4 Vytvoří se konjugát oxim-fosfát-AChE.4
Dojde k vyvázání fosfátu na oxim za vzniku fosfyloximu.4 Bohužel se ukázalo, že
fosfyloxim má částečně inhibiční vlastnosti a je schopen reinhibice AChE (v anglické
literatuře označováno jako tzv. recapture phenoma).42 Tento jev nastává zvláště v těch
případech, kdy je oximová skupina umístěna v poloze 3- nebo 4- na pyridinu.22 Výskyt
tohoto fenoménu je minimální v případě oximu vázaného v poloze 2.4

Schéma 3 Mechanismus reaktivace inibované AChE.4

3.8.

Nekvarterní reaktivátory

Všechny stávající reaktivátory jsou trvale nabité sloučeniny, které špatně pronikají
přes HEB a nemůžou zde efektivně reaktivovat AChE.42 Používané reaktivátory se
navíc optimálně nevážou do katalytické části enzymu, jejich aktivita je odvíjena od
přítomné NPL a fosfyloxim může způsobit reinhibici AChE.42 Nové nekvartérní
reaktivátory (Obrázek 12) by měly HEB lépe překonávat a neměly by způsobovat
zpětnou reinhibici enzymu.42
V roce 2011 skupina prof. Renarda popsala nekvarterní reaktivátor na bázi 3hydroxy-2-pyridinaldoximu.42 Periferní ligand (PL) s předpokládanou orientací do
PAS AChE reprezentoval fenyltetrahydroisochinolin.42 Pomocí molekulového
modelování byla zvolena vhodná délka spojovacího můstku v rozmezí čtyři až pět
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methylenových jednotek (délka alifatického linkeru mezi CAS a PAS ligandem,
napojení na obě části).42

Obrázek 12 Vybrané
pyridinaldoxim.1

nekvarterní

reativátory

obsahující

3-hydroxy-2-

Skupina de Koninga a kol. byla průkopníkem nové cesty racionálního vývoje
reaktivátorů.1 S využitím 3D struktury AChE navrhla vhodný PL reaktivátoru
(Obrázek 13) s vyšší afinitou k PAS AChE.1,43 Reaktivační skupina směřuje do
katalytické části k serinovému zbytku.1 Volba difenylmethoxypiperidinu jako PSL
byla v souladu s předchozí studií.43 Tento PL byl napojen k reaktivující části 4pyridinaldoximu pomocí etylenglykolového můstku pro zvýšení solubility.1,43

Obrázek 13 Reaktivátor obsahující difenylmethoxypiperidin jako PL.1

3.9

Antidotní prostředky AČR

Farmakologická profylaxe je vyvíjena pro zvýšení odolnosti organismu proti účinku
NPL.28 Tyto prostředky se aplikují v případě pravděpodobné expozice NPL.28 AČR
zavedla směsné profylaktikum PANPAL, které je tvořeno dvěma tabletami (tableta A
a B).31 Tableta B obsahuje pyridostigmin (35 mg), periferní karbamátový
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inhibitor AChE.31 Tableta A je složena z benactyzinu (8 mg) a trihexyfenidilu (6 mg).31
Tyto dvě anticholinergní látky tablety A jsou charakterizované výrazným centrálním
působením.31 Tato cílená kombinace má za cíl snížit nežádoucí účinky pyridostigminu,
zvýšit jeho možnou dávku a oslabit centrální působení NPL. Dalším zavedeným
profylaktikem v AČR je transdermálně působící přípravek TRANSANT.31 Je složen z
reaktivátoru HI-6 (0,8 g), prostředků pro přípravu roztoku a 2 kusů náplasti.28,31
AČR disponuje i prostředky pro první pomoc, které si voják formou svépomoci může
aplikovat samostatně. ComboPen Autoinjektor se skládá z atropinu (2 mg) a
reaktivátoru AChE obidoximu (220 mg).28 Protikřečový přípravek DIAZEPAM
Autoinjektor obsahuje diazepam (10 mg).28 Pro zabránění vstřebávání a povrchovou
dekontaminaci je zaveden individuální protichemický balíček vzor 80 (IPB-80) s
přípravkem Desprach (mikromletý bentonit).28,31
Pro odbornou lékařskou pomoc je v AČR k dispozici CHINOL I s obsahem atropinu
(4 mg) a CHINOL II obsahující benactyzin (10 mg) v ampuli.28 Pro reaktivaci AChE
se používají 2 reaktivátory: methoxim (1 g) v přípravku RENOL a HI-6 (0,8 g)
v přípravku ANTIVA.28,31
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4. Cíl práce
Cílem diplomové práce byla chemická syntéza nového nekvarteního reaktivátoru
K1396. Po zvládnutí chemické syntézy byla reaktivační účinnost K1396 in vitro
otestována vůči vybraným NPL a porovnána se dvěma zavedenými kvarterními
reaktivátory AChE. Výsledky práce mohou sloužit pro další vývoj reaktivátorů AChE.
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5. PRAKTICKÁ ČÁST
5.1.

Obecná syntetická část

Veškeré chemikálie byly pořízeny z firmy Sigma-Aldrich (Praha, ČR) a použity bez
dalšího přečištění. Rozpouštědla byla v čistotě p.a. od firmy Penta (Chrudim, ČR).
Monitorování chemických reakcí bylo prováděno prostřednictvím tenkovrstvé
chromatografie (TLC) na hliníkových deskách potažených silikagelem 60 F254 od
firmy Merck (Praha, ČR). Sloupcová chromatografie byla dělána za normálního tlaku
přes silikagel 100 (velikost částic 0,063-0,200 mm, Sigma-Aldrich, Praha, ČR). 1H
NMR a 13C NMR spektra byla měřena na přístroji Varian S500 (Palo Alto, USA) při
frekvenci 500 MHz u 1H spekter a 125 MHz u
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C spekter. Chemické posuny jsou

uvedeny v ppm (δ) v poměru k signálu rozpouštědla deuterovaného dimethysulfoxidu
(DMSO-D6, δ 2,50 pro 1H a δ 39,43 pro 13C), deuterovaného chloroformu (CDCl3, δ
7,27 pro 1H a δ 77,2 pro 13C) a deuterovaného methanolu (CD3OD, δ 3,31 pro 1H a δ
49,0 pro 13C). Pro mikrovlnnou aktivaci byl použit mikrovlnný reaktor CEM Explorer
SP 12 S Class (Matthews, USA). Finální produkt byl analyzován pomocí LS-MS
systému složeného z UHLPC Dionex Ultimate 3000 RS spojeného s hmotnostním
spektrometrem Q Exactive Plus orbitrap (Brémy, Německo).
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5.2.

Schéma chemické syntézy

Schéma 4 Syntetická příprava nekvarterního reaktivátoru K1396.
23

5.3.

Kroky chemické syntézy

Příprava methyl 3-hydroxypyridin-2-karboxylátu (2)44

3-Hydroxypyridin-2-karboxylová kyselina 1 (9,50 g; 70,1 mmol) byla rozpuštěna
v bezvodém methanolu (MeOH; 120 ml) v inertním prostředí argonu (Ar). Reakční
směs byla zahřívána na 80 °C. Po dosažení této teploty byla postupně přidávána
koncentrovaná kyselina sírová (H2SO4; 12,0 ml) podobu 1 hodiny. Reakční směs byla
dále míchána 20 hodin při 80 °C. Následně bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno
a ke zbytku reakční směsi byl pozvolna za chlazení přidáván nasycený roztok
uhličitanu sodného (Na2CO3) až k hodnotě pH 8. Reakční směs byla dále vytřepána
s dichlormethanem (DCM, 3 × 200 ml). Organická fáze byla sušena bezvodým
síranem sodným (Na2SO4) a zfiltrována. Filtrát byl za sníženého tlaku oddestilován za
vzniku bílého krystalického prášku 2 (9,12 g).
Výtěžek: 85 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 10,60 (s, 1H), 8,25 (dd, J = 4,2; 1,5 Hz, 1H), 7,40 (dd,

J = 8,5; 4,2 Hz, 1H), 7,35 (dd, J = 8,5; 1,5 Hz, 1H), 4,03 (s, 3H)
13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 169,75; 158,68; 141,37; 129,89; 129,50; 126,08; 53,04
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Příprava methyl-6-brom-3-hydroxypyridin-2-karboxylátu (3)44

Sloučenina 2 (9,00 g; 58,8 mmol) byla rozpuštěna ve vodě (H2O, 110 ml) a zchlazena
na 0 °C. Během míchání byl ve čtyřech dávkách postupně po 30 minutách přidáván
brom (Br2, 11,3 g; 70,6 mmol). Směs byla dále míchána při laboratorní teplotě 20
hodin. Následně byla přidána H2O (100 ml) a reakční směs vytřepána s DCM (3 × 200
ml). Organická fáze byla sušena bezvodým síranem sodným Na2SO4 a zfiltrována.
Filtrát byl za sníženého tlaku oddestilován za vzniku žlutého krystalického prášku 3
(11,0 g).
Výtěžek: 81 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 10,68 (s, 1H), 7,55 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 7,27 (d, J = 8,7

Hz, 1H), 4,04 (s, 3H)
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Příprava methyl-3-(benzyloxy)-6-brompyridin-2-karboxylátu (4)44

Sloučenina 3 (10,9 g; 4,32 mmol) a uhličitan draselný (K2CO3, 29,4 g; 213 mmol)
byly smíchány v acetonu (100 ml). Do reakční směsi byl přidán benzyl bromid (BnBr,
24,3 g; 142 mmol). Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě 20 hodin.
Reakční směs byla zfiltrována a promyta DCM. Filtrát byl za sníženého tlaku
oddestilován a vyčištěn pomocí sloupcové chromatografie

s mobilní fází

diethylether/ethyl-acetát (PE/EA, 9:1). Byl získán produkt žluté krystalické struktury
4 (14,8 g).
Výtěžek: 97 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,50 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,46 – 7,30 (m, 5H), 7,25 (d, J

= 8,8 Hz, 1H), 5,21 (s, 2H), 3,97 (s, 3H)
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Příprava

methyl-3-(benzyloxy)-6-(5-hydroxypent-1-yn-1-yl)pyridin-2-

karboxylátu (5)

Sloučenina 4 (10,2 g; 31,6 mmol) a 4-pentyn-1-ol (2,79 g; 33,1 mmol) byly
rozpuštěny v DCM/triethylaminu (Et3N) (2:1, 300:150 ml). Reakční směs byla
míchána a probublávána Ar po dobu 1 hodiny. Dále byl postupně přidán jodid měďný
(CuI, 603 mg; 3,2 mmol) a tetrakis(trifenylfosfin)palladium (Pd(PPh3)4, 1,86 g; 1,58
mmol). Reakční směs byla míchána v inertním prostředí Ar dalších 20 hodin. Směs
byla oddestilována za sníženého tlaku a dále vyčištěna přes sloupcovou chromatografii
(PE/EA 1:1 do PE/EA 1:9). Byl získán hnědý viskozní produkt 5 (10,2 g).
Výtěžek: 99 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,44 – 7,33 (m, 5H), 7,33 – 7,28 (m, 1H), 7,28 – 7,24

(m, 1H), 5,17 (s, 2H), 3,93 (s, 3H), 3,75 (t, J = 6,2 Hz, 2H), 2,51 (t, J = 7,0 Hz, 2H),
1,87 – 1,78 (m, 2H)
13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164,70; 152,82; 135,36; 135,20; 131,88; 129,90;

128,58; 128,09; 126,77; 121,73; 89,72; 79,44; 70,68; 61,23; 52,56; 30,82; 15,77
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Příprava methyl-3-(benzyloxy)-6-(5-brompent-1-yn-1-yl)pyridin-2-karboxylátu
(6)

Sloučenina 5 (3,67 g; 11,3 mmol) byla rozpuštěna v DCM (20 ml) v inertním
prostředí Ar. Baňka s reakční směsí byla zchlazena na 0 °C a následně byl do baňky
přidán tetrabrommethan (CBr4, 4,86 g; 14,7 mmol). Paralelně v další baňce byl
rozpuštěn trifenylfosfin (PPh3, 4,14 g; 15,8 mmol) v DCM (10,0 ml). Obsah obou
baněk byl pomalu smíchán. Reakční směs se míchala při laboratorní teplotě 1 hodinu.
Směs byla vakuově oddestilována a vyčištěna přes sloupcovou chromatografii (PE/EA
3:1) za vzniku žluté viskózní látky 6 (3,68 g).
Výtěžek: 84 %
1

H NMR (500 MHz, DMSO-D6) δ 7,68 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,61 (d, J = 8,8 Hz, 1H),

7,46 – 7,30 (m, 5H), 5,27 (s, 2H), 3,84 (s, 3H), 3,64 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 2,59 (t, J = 6,9
Hz, 2H), 2,07 (p, J = 6,7 Hz, 2H)
13

C NMR (126 MHz, DMSO-D6) δ 165,22; 152,39; 140,65; 136,43; 134,30; 130,44;

128,97; 128,46; 127,70; 122,94; 88,36; 80,52; 70,41; 52,78; 34,13; 31,38; 17,73

28

Příprava methyl-6-(5-brompentyl)-3-hydroxypyridin-2-karboxylátu (7)

Sloučenina 6 (3,27 g; 8,42 mmol) a palladium hydroxid (Pd(OH)2 na C, 20 %; 0,47
g; 3,37 mmol) byly rozpuštěny v EA/MeOH (1:2, 100:200 ml) pod inertním prostředím
Ar. Inertní atmosféra v baňce byla několikrát přerušena a obnovena. Stejný postup byl
prováděn i v prostředí vodíku (H2). Směs byla následně míchána 1 hodinu pod H2.
Reakční směs byla zfiltrována přes celit při sníženém tlaku vodní vývěvy. Sediment
byl propláchnut 3 × EA. Filtrát byl vakuově oddestilován. Získaný produkt 7 (2,47 g)
byl žluté olejovité konzistence.
Výtěžek: 97 %
1

H NMR (500 MHz, DMSO-D6) δ 7,40 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 7,36 (d, J = 8,6 Hz, 1H),

3,88 (s, 3H), 3,51 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 2,67 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 1,81 (p, 2H), 1,62 (p,
2H), 1,40 (p, 2H)
13

C NMR (126 MHz, DMSO-D6) δ 168,39; 154,52; 152,98; 131,77; 128,64; 126,72;

52,83; 36,59; 35,54; 32,51; 28,86; 27,65
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Příprava

methyl-6-(5-brompentyl)-3-((terc-butyldimethylsilyl)oxy)pyridin-2-

karboxylátu (8)

Sloučenina 7 (2,26 g; 7,46 mmol) byla rozpuštěna v DCM (20 ml) a roztok byl
zchlazen na 0 °C v inertním prostředím Ar. 2,6-Lutidin (1,60 g; 14,9 mmol) a tercbutyldimethylsilyl-trifluoromethansulfonát (TBDMSOTf, 3,90 g; 14,9 mmol) byly
během 30 minut přidány postupně za stálého míchání při laboratorní teplotě. Reakční
směs byla zředěna H2O (100 ml) a vytřepána s DCM (3 × 60 ml). Organická fáze byla
vysušena bezvodým Na2SO4 a zfiltrována. Filtrát byl za sníženého tlaku oddestilován
a vyčištěn přes sloupcovou chromatografii (PE/EA 7:1). Získaný produkt 8 (2,81 g)
byl žluté olejovité konzistence.
Výtěžek: 91 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,18 – 7,10 (m, 2H), 3,93 (s, 3H), 3,40 (m, 2H), 2,83 –

2,72 (m, 2H), 1,94 – 1,84 (m, 2H), 1,77 – 1,68 (m, 2H), 1,56 – 1,45 (m, 2H), 1,00 (s,
9H), 0,92 (s, 6H)
13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 166,12; 154,33; 149,18; 141,14; 128,81; 125,53; 52,40;

37,18; 33,72; 32,59; 29,07; 27,83; 25,63; 25,51; 18,14
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Příprava 6-(5-brompentyl)-2-((1E)-(hydroxyimino)methyl)pyridin-3-olu (9)

1.

Sloučenina 8 (2,65 g; 6,38 mmol) byla rozpuštěna v DCM (20,0 ml) a roztok

byl v inertní atmosféře Ar zchlazen na –78 °C v MeOH lázni. 1M roztok
diisobutylaluminium hydrid (DIBAL-H) v DCM (1,90 g; 13,4 mmol) byl přidáván po
kapkách 15 minut za stálého míchání. Dále byl do reakční směsi přidán MeOH (9,00
ml) a baňka byla vyjmuta z lázně. Následně byl přidán vínan sodno-draselný
tetrahydrát (90,0 ml). Reakce byla míchána 1 hodinu. Reakční směs byla vytřepána
s DCM (3 × 100 ml). Organická fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4 a zfiltrována.
Filtrát byl vakuově oddestilován. Surový produkt byl přidán do další reakce.
2.

Produkt předchozí reakce byl rozpuštěn v bezvodém tetrahydrofuranu (THF,

20 ml) v inertním prostředí Ar. Roztok byl zchlazen na -20 °C v MeOH lázni. 1M
roztok tetra-n-butylamonium fluoridu (TBAF) v THF (1,83 g; 7,01) byl po kapkách za
stálého míchání přidáván 10 minut. Reakční směs se zředila H2O (100 ml) a reakční
směs byla s DCM (3 × 60,0 ml). Organická fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4 a
zfiltrována. Filtrát byl vakuově oddestilován. Surový produkt byl přidán do další
reakce.
3.

Produkt z předchozí reakce byl rozpuštěn v absolutním ethanolu (EtOH, 20,0

ml) a po kapkách byl přidáván 50% vodný roztok hydroxylaminu (NH2OH, 421 mg;
12,8 mmol). Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě 30 minut. Reakce byla
za sníženého tlaku oddestilována a vyčištěna přes sloupcovou chromatografii (PE/EA
5:1). Získaný produkt 9 (944 mg) byl bílý krystalický prášek.
Výtěžek: 52 %
1

H NMR (500 MHz, DMSO-D6) δ 11,81 (s, 1H), 10,08 (s, 1H), 8,26 (s, 1H), 7,25 (d, J

= 8,4 Hz, 1H), 7,14 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 3,51 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 2,72 – 2,59 (m, 2H),
1,87 – 1,76 (m, 2H), 1,68 – 1,56 (m, 2H), 1,44 – 1,33 (m, 2H)
13

C NMR (126 MHz, DMSO-D6) δ 152,82; 151,58; 151,22; 135,52; 124,21; 123,96;

36,42; 35,26; 32,25; 28,60; 27,36
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Příprava 4-(difenylmethoxy)piperidinu (10)

Difenylmethanol (5 g; 27,1 mmol), piperidin-4-ol (2,77 g; 27,1 mmol) a kyselina ptoluensulfonová (p-TSA; 5,68 g; 29,9 mmol) byly rozpuštěny v toluenu (250 ml) a
míchány 4 hodiny při laboratorní teplotě. Reakční směs byla vytřepána 5% roztokem
hydroxidu sodného (NaOH) (3 × 200 ml). Organická fáze byla sušena bezvodým
Na2SO4 a zfiltrována. Filtrát byl vakuově oddestilován. Získaný produkt 10 (6,64 g)
byl hnědé olejovité konzistence.
Výtěžek: 92 %
1

H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9,00 (bs, 1H), 7,36 – 7,21 (m, 10H), 5,43 (s, 1H), 3,81

– 3,71 (m, 1H), 3,44 – 3,28 (m, 2H), 3,22 – 3,10 (m, 2H), 2,16 – 2,04 (m, 2H), 2,03 –
1,90 (m, 2H)
13

C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 141,80; 128,34; 127,51; 126,62; 80,97; 67,60; 40,00;

27,17
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Příprava

6-{5-[4-(difenylmethoxy)piperidin-1-yl]pentyl}-2-[(E)-

(hydroxyimino)methyl]fenolu (11, K1396)

Sloučeniny 9 (300 mg; 1,05 mmol) a 10 (560 mg; 2,10 mmol) společně s K2CO3 (360
mg; 2,62 mmol) byly smíchány v bezvodém acetonitrilu (MeCN, 3 ml). Reakční směs
byla míchána za podmínek mikrovlnné aktivace při 90 °C, v dynamickém nastavení
mikrovlnného reaktoru s maximálním tlakem odpovídající 100 PSI po dobu 24 hodin.
Následně bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno. Surová reakční směs byla
vyčištěna přes sloupcovou chromatografii (PE/EA=15:1 do PE/EA=9:1). Byl získán
produkt 11 (65 mg) bílé krystalické struktury.
Výtěžek: 13 %
1

H NMR (500 MHz, CD3OD ) δ 8.29 (s, 1H), 7,41 – 7,36 (m, 4H), 7,34 – 7,29 (m, 4H),

7,27 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 7,25 – 7,21 (m, 2H), 7,16 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 5,61 (s, 1H),
3,79 – 3,70 (m, 1H), 3,33 – 3,23 (m, 2H), 3,17 – 3,06 (m, 2H), 3,02 – 2,93 (m, 2H),
2,73 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 2,11 – 1,92 (m, 2H), 1,85 – 1,68 (m, 4H), 1,45 – 1,34 (m, 2H),
1,32 – 1,25 (m, 2H)
13

C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 154,25; 153,76; 152,79; 143,77; 136,25; 129,42;

128,55; 128,00; 126,02; 125,39; 82,15; 57,97; 50,49; 37,39; 30,49; 29,44; 27,15;
25,16; 19,73
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Analýza čistoty K1396 (LC-MS, nekalibrovaná): 97 %
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5.4.

Biologické hodnocení

Pro určení reaktivační schopnosti připraveného nekvarterního reaktivátoru byla
použita Ellmanova metoda. Enzymová aktivita je hodnocena pomocí nárůstu žlutého
zbarvení roztoku, které je způsobeno reakcí thiocholinu s 5,5´-dithiobis-2nitrobenzoovou kyselinou (DTNB).45

5.4.1. Princip metody
Princip metody je založen na enzymatické hydrolýze (schéma 5) substrátu
acetylthiocholinu (ATCh) za vzniku kyseliny octové a thiocholinu. Dojde k oxidačněredukční reakci a uvolní se 3-karboxy-4-nitrobenzenthiolát (schéma 6). Tento aniont
je detekován spektrofotometricky.45

Schéma 5 Enzymatický rozklad ATCh na kyselinu octovou a thiocholin.45

Schéma 6 Štěpení DTNB a vznik chromoforu.45
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5.4.2. Použité chemikálie a příprava roztoků
•

Pralidoxim chlorid (chemická syntéza na Katedře toxikologie a vojenské
farmacie; KTVF)

•

Obidoxim dichlorid (chemická syntéza na KTVF)

•

Fosfátový pufr
o 0,1 M; pH 7,4; 0,1M KH2PO4 byl pomalu přidáván k 0,1M Na2HPO4,
dokud nebylo pH roztoku 7,4. (Obě chemikálie Sigma-Aldrich; Praha,
ČR).

•

DTNB
o 0,1 g bylo rozpuštěno v 50 ml fosfátového pufru 0,1 M. (SigmaAldrich, ČR)

•

Acetylthiocholin jodid
o 10 mM; 0,2891 g bylo rozpuštěno v 10 ml destilované H2O (c =
100mM).

•

AChE (hemolyzát červených krvinek z lidské krve)
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Navážka tří reaktivátorů vycházela z požadavku na koncentraci připraveného
roztoku c = 10-2 M a objemu V = 2 × 10-3 l. S údajem o relativní molekulové hmotnosti
(Mr) byla vypočítána potřebná navážka podle vztahu:
m = c × Mr × V
např. obidoxim dichlorid:
m = 0,01 × 359,21 × 0,002
m = 0,00738 g
Tímto výpočtem byly připraveny potřebné roztoky reaktivátorů (c = 10-2 M; V = 2
× 10-3 l). Podle směšovací rovnice byly připraveny potřebné koncentrace roztoku
reaktivátoru.
c1 × V1 = c2 × V2
0,01× V1 = 0,0005 × 1000
V1 = 50,00 l
Doplněno 950 l destilované vody/DMSO pro vznik roztoku o koncentraci 10-3 M.
c1 × V1 = c2 × V2
0,0005 × V1 = 0,00005 × 1000
V1 = 100 l
Doplněno 900 l destilované vody/DMSO pro vznik roztoku o koncentraci 10-4 M.
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5.4.3. Měření
Před měřením bylo třeba připravit vzorky a ředící roztok. Vzorek (inhibovaná AChE
a DTNB), slepý vzorek (AChE s rozpouštědlem a DTNB) a ředící roztok (DTNB;
fosfátový pufr a ATCh jodid) byly chráněny před světlem. Vzorek a slepý vzorek byly
chráněny alobalem a ředící roztok byl opatřen neprůsvitnou lepící páskou.
Kontrola aktivity inhibovaného enzymu a slepého vzorku byla provedena před
samotným měřením. Do jamky pracovní destičky byla přidána inhibovaná AChE a
pufr. Do další jamky byl přidán slepý vzorek a pufr. Destička byla protřepána a
rozpipetována do tří jamek pro každý vzorek. Následně byl do každé jamky přidán
ředící roztok. Destička byla opět promíchána a absorbance byla měřena jednu minutu
při 436 nm.
Při samotném měření byla účinnost reaktivátoru měřena ve dvou koncentracích ve
třech opakováních. Byla použita pracovní a měřící destička. V pracovní destičce
probíhala inkubace a v měřící destičce probíhalo samotné měření enzymu. Do první
jamky pracovní destičky byl odměřen vzorek a reaktivátor o koncentraci 100 M, do
druhé jamky byl přidán slepý vzorek a reaktivátor o koncentraci 100 M. Ve třetí
jamce byl vzorek a reaktivátor o koncentraci 10 M. Ve čtvrté jamce byl slepý vzorek
a reaktivátor o koncentraci 10 M.
Smísením reaktivátoru a inhibovaného enzymu proběhla reakce. Destička byla
umístěna po dobu 30 sekund na třepačku. Následně byla pracovní destička vložena do
přístroje Synergy 2 (Vermont, USA) na inkubaci při 37 °C (10 minut).
Po inkubaci pracovní destičky bylo z první jamky, kde byl umístěn vzorek a
reaktivátor (100 M), rozpipetováno do tří jamek v měřící destičce. Tento postup platil
i pro zbylé tři jamky z pracovní destičky. Poté byl do každé jamky přidán ředící roztok.
Měřící destička byla vložena do přístroje Synergy 2. Absorbance byla měřena při 436
nm.
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Z naměřených hodnot byla vypočítána reaktivační účinnost reaktivátorů:
%R = (1 – a0 – ar/ a0 –ai) × 100
%R – procenta reaktivace
a0 – aktivita aktivovaného enzymu
ai – aktivita inhibovaného enzymu
ar – aktivita reaktivovaného enzymu
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5.4.4. Výsledky měření
Reaktivátory byly testovány in vitro v koncentraci 100 M a 10 M, které jsou
obvykle dosažitelné v plasmě při antidotní terapii intoxikace OF.46 Připravený
reaktivátor K1396 byl porovnán s mono-kvarterním reaktivátorem pralidoximem a
bis-kvarterním reaktivátorem obidoximem. AChE byla inhibována pesticidy
(dichlorvos a paraoxon) a NPL (sarin, tabun a látka VX). Výsledky měření jsou
graficky zpracovány v Grafu 1 a Grafu 2.
Na základě experimentálního měření při koncentraci reaktivátorů 100 M bylo
vyhodnoceno (graf 1), že reaktivátor K1396 dosahoval nejlepších výsledků reaktivace
u dichlorvosu 92 ± 2,3 %, sarinu 66 ± 1,7 % a látky VX 35 ± 0,4 %. Při měření
pesticidu paraoxonu byl K1396 (55 ± 0,5 %) účinnější než pralidoxim, ale hodnoty 77
± 0,7 % obidoximu nedosáhl. Při měření reaktivace tabunu reaktivátor K1396 (8,762
± 0,3 %) opět překonal pralidoxim (2,7 ± 0,4 %). Nejvyšší hodnota reaktivace tabunu
byla naměřena u obidoximu (17 ± 0,2 %).

Stanovení účinnosti reaktivátorů při
koncentraci 100 M
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90
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K1396

Graf 1 Porovnání výsledků reaktivace dvou standardních reaktivátorů a nově
připravené látky K1396 při koncentraci 100 M.
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Při druhém experimentálním měření reaktivátorů při nižší koncentraci (10 M) byly
výsledky stejné, ale hodnoty reaktivace se snížily. Reaktivátor K1396 dosahoval
nejlepších výsledků při měření dichlorvosu 40 ± 1,9 %, sarinu 22 ± 1,5 % a látky VX
9,4 ± 0,4 %. U pesticidu paraoxonu byl K1396 (29 ± 0,1 %) překonán obidoximem
(37 ± 0,2 %). U tabunu nejvyšší hodnoty 4,0 ± 0,1 % dosáhl obidoxim a K1396 zde
dosáhl hodnoty reaktivace 2,7 ± 0,1 %.

Stanovení účinnosti reaktivátorů při
koncentraci 10 M
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Graf 2 Porovnání výsledků reaktivace dvou standardních reaktivátorů a nově
připravené látky K1396 při koncentraci 10 M.
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6. DISKUZE
Při intoxikaci NPL je postiženému jedinci podána parasympatolytická látka (např.
atropin), oximový reaktivátor a antikonvulzivní látka (např. diazepam).2 Jeden
z nedostatků současně používaných kvarterních reaktivátorů je jejich nízký prostup
přes HEB.1,4 Monokvarterní reaktivátor pralidoxim přestupuje přes HEB kolem 10 %,
ostatní biskvarterní reaktivátory jen pouze kolem 3 %.1
V minulé dekádě byl představen nový koncept tzv. nekvarterních reaktivátorů, které
neobsahují permanentní náboj.42 Tyto reaktivátory byly vyvíjeny za účelem vyšší
dostupnosti v CNS, čímž zabraňují centrálním příznakům intoxikace NPL.42 Tento
koncept také přinesl některé limitace, protože kvůli zvýšené lipofilitě se snižuje
solubilita nekvarterních reaktivátorů ve vodném prostředí.47
Koncept nových nekvarterních reaktivátorů popsala jako první skupina prof.
Renarda. Ta prezentovala novou reaktivující jednotku 3-hydroxy-2-pyridinaldoxim.42
Tato sloučenina je schopná štěpit vazbu P-S v NPL42. Po reaktivaci proběhne ve
fosforylovaném reaktivátoru intramolekulární reakce, z které vznikne isoxazolový
analog a netoxická kyselina fosforitá.1 Jako PL pro zvýšení afinity k inhibovanému
enzymu byl navržen molekulárním modelováním fenyltetrahydroisochinolin se dvěma
spojovacími alkylovými (C4 a C5) můstky.42
Při chemické syntéze vyšla skupina prof. Renarda z výchozí sloučeniny 1, která byla
esterifikována methanolem s výtěžkem za vzniku 2 (80 %42 vs. 85 % v našem případě).
Následnou elektrofilní substitucí byl zaveden brom do polohy 5- pyridinového jádra
s výtěžkem 53 %42 (vs. 81 %) za vzniku 3. Fenolická skupina na pyridinovém jádře
byla chráněna benzylem za vzniku 4 (93 %42 vs. 97 %). V dalším kroku syntézy se
naše práce odklonily. Zatímco francouzská skupina provedla N-alkylaci PL za pomocí
tosylátů, náš postup dále pokračoval v syntéze reaktivující části cílové sloučeniny (9)
a N-alkylace byla dělána až v posledním kroku cílové sloučeniny (příprava K1394,
11). Tento přístup je dle mého názoru univerzálnější, jelikož umožňuje snadnější
zavádění různých PL, a nemusí tak opakovat sled mnoha různých reakcí jako v případě
přístupu prezentovaném prof. Renardem. Výtěžek posledního kroku reakce byl ovšem
jen 13 %.
Sonogashirův coupling mezi alkynem a 3 proběhl s výtěžkem reakce 66 % (C4) a 75
% (C5) u francouzské skupiny. 42 V našem případě byla konverze této reakce mezi 4 a
4-pentyn-1-olem vedoucí k 5 téměř kvantitativní (99 %). Při této reakci, kdy vznikla
42

vazba C-C, byl nahrazen THF/NEt3 za kombinaci DCM/NEt3. V našem dalším kroku
syntézy byla provedena Appelova reakce za vzniku C-terminálního bromidu 6 (84 %).
Redukce alkynu a deprotekce fenolické skupiny proběhla za stejných podmínek
(H2/Pd(OH)2 na C, 20 %) a s výborným výtěžkem (C4: 92 %; C5: 92 %42 vs. 7: 97 %).
Pro zavedení požadované aldehydické skupiny bylo třeba fenolickou skupinu chránit.
Použili jsme stejně jako francouzská skupina pro chránění terc-butyldimethylsilylovou
skupinu (8). Redukce methylesteru karboxylové skupiny na aldehyd proběhla podobně
(DIBAL-H) v rychlém sledu reakcí. Oximová skupina byla zavedena reakcí
aldehydické skupiny s hydroxylaminem za vzniku 9 s výtěžkem 52 % (vs. C5: 88 % a
C4: 52 %).42
Při in vitro biologickém hodnocení byla měřena účinnost reaktivace při dvou
koncentracích reaktivátoru, které jsou obvykle dosažitelné v plasmě při antidotní
terapii intoxikace OF.46 Při přípravě roztoku reaktivátoru jsme narazili na fyzikální
nedostatek nekvarterních reaktivátorů. Jednalo se o špatnou rozpustnost ve vodném
prostředí, a tak se jako rozpouštědlo muselo použít DMSO.
Reaktivátor K1396 ve všech měřeních dosáhl vyšší účinnosti reaktivace než monokvarterní reaktivátor 2-PAM. Velice dobře si vedl i ve srovnání s bis-kvarterním
reaktivátorem obidoximem, který překonal hned u tří OF (dichlorvosu, sarinu a látky
VX).
U dostupných literárních zdrojů, které se zabývaly vývojem a testováním
nekvarterních reaktivátorů AChE, je zajímavé srovnání biologických výsledků
nekvarterních reaktivátorů s reaktivátorem K1396. V článku od Soukupa a kol. byla
testována nová série nekvarteních reaktivátorů, které se lišily PL při zachování
reaktivující části.48 Žádný z těchto reaktivátorů nedokázal překonat hodnoty
obidoximu u sarinu.48 Při reaktivaci pesticidu paroxonu, dosáhly testované
reaktivátory úrovně standardů, a dokonce reaktivátor s PL tetrahydoisochinolonem
tyto standardy překonal.48 Při reaktivaci AChE inhibované tabunem dosahovaly
reaktivátory z této série podobných výsledků jako v našem měření látka K1396.
Z biochemických výsledků je možné usuzovat, že při dosažení vhodných fyzikálněchemických vlastností, budou nekvarterní reaktivátory představovat slibnou
vývojovou větev antidotních přípravků proti otravám proti NPL.

43

7. ZÁVĚR
Nový nekvarterní reaktivátor K1396 byl připraven vícekrokovou syntézou. Jeho
schopnost obnovit činnost lidské AChE inhibované pěti strukturně rozdílnými OF
(dichlorvos, paraoxon, sarin, tabun a VX) byla změřena in vitro. Společně
s reaktivátorem K1396 byla stanovena a porovnána účinnost reaktivace se dvěma
komerčně dostupnými kvarterními reaktivátory (pralidoxim a obidoxim). Z porovnání
biologických aktivit lze usuzovat, že reaktivátor K1396 dosahoval nejvyšší reaktivační
účinnosti u dichlorvosu, sarinu a látky VX.
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