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Tuberkulóza (TB) patří mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Jedná se o infekční 

onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis (M. tb.). Celosvětově se 

odhaduje, že pouze za rok 2017 byla příčinou 1,6 milionů úmrtí a přibylo dalších 10 miliónů 

případů. TB je léčitelné a vyléčitelné onemocnění, ale v poslední době se stále častěji začaly 

vyskytovat multirezistentní (MDR-TB) a extenzivně rezistentní (XDR-TB) kmeny 

tuberkulózy, které terapii významně komplikují. Během posledních dekád se do klinické 

praxe podařilo zavést pouze dvě nová antituberkulotika, a to bedaquilin a delamanid. Z výše 

uvedeného vyplývá, že vývoj nových antituberkulotik je stále velmi důležitý. 

V naší pracovní skupině se zabýváme vývojem nových antituberkuloticky účinných látek na 

bázi 3,5-dinitrobenzylsulfanyl tetrazolů a oxa(thia)diazolů, jejichž účinnost dosahuje řádově 

desítek nM vůči citlivým i lékově resistentním kmenům M. tb. 

V této práci jsme se zabývali oběma strukturními typy. Nejprve jsme připravili sérii 

substituovaných 5-(3-amino-5-nitrofenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiolů a jejich N-substituovaných 

derivátů, díky kterým jsme prokázali nezbytnost 3,5-dinitrofenylového uskupení pro vysokou 

antituberkulotickou aktivitu. Dále byla připravena série 1- a 2-substituovaných 5-(3,5-

dinitrofenyl)-2H-tetrazolů a 1-substituovaných 5-((3,5-dinitrofenyl)sulfanyl)-1H-tetrazolů 

jako analogů dříve studovaných 3,5-dinitrobenzylsulfanyl tetrazolů s pozměněným 

spojovacím řetězcem mezi 3,5-dinitrofenylovou skupinou a tetrazolovým heterocyklem, které 

vykázaly srovnatelnou či dokonce vyšší účinnost než předlohové látky. V další části práce 

jsme připravili sérii 1-substituovaných 5-(((5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol-2-

yl)methyl)sulfanyl)-1H-tetrazolů a dále jsme u těchto látek studovali vliv délky spojovacího 

řetězce mezi tetrazolovými cykly na antituberkulotickou aktivitu. Od derivátů 1-



substituovaného-5-(((5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol-2-yl)methyl)sulfanyl)-1H-tetrazolu 

jsme odvodili malou sérii 2-substituovaných 5-((5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol-2-

yl)methylsulfanyl)-1,3,4-oxadiazolů a 2-(3,5-dinitrofenyl)-5-((1-substituovaných-1H-tetrazol-

5-ylsulfanyl)methyl)-1,3,4-oxadiazolů, jež měly oproti předchozí sérii látek jeden tetrazolový 

cyklus zaměněn za oxadiazolový. Všechny tyto látky opět vykázaly účinnost srovnatelnou či 

vyšší než běžně užívaná antituberkulotika. Dále byla připravena série 5-substituovaných 2-

(3,5-dinitrofenyl)-1,3,4-oxadiazolů, které oproti předlohovým oxadiazolům ve své struktuře 

neobsahovaly atom síry. Tato změna ve struktuře neměla vliv na antimykobakteriální aktivitu 

připravených látek. Na závěr bylo připraveno několik ve vodě rozpustných derivátů na bázi 2-

substituovaného-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazolu. U připravených látek byla kromě in vitro 

antituberkulotické aktivity stanovena in vitro antibakteriální a antifungální aktivita. 

Nejaktivnější sloučeniny byly testovány vůči sedmi klinicky izolovaným MDR kmenům M. 

tb. a dále u nich byl sledován vliv na in vitro proliferaci vybraných buněčných linií. Tyto 

experimenty prokázaly vysokou selektivitu antimykobakteriálního účinku studovaných látek.  

 


