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Seznam zkratek

ACh                Acetylcholin
AChE              Acetylcholinesterasa
AChI               Acetylcholin-jodid
BuChE            Butyrylcholinesterasa
DMF               Dimethylformamid
Glu                 Glutamin
His                  Histidin
ChE                 Cholinesterasy
ChI                  Cholin-jodid
nAChRs          Nikotinové receptory
mAChRs         Muskarinové receptory
NPL                 Nervově-paralytická látka
OF                   Organofosforová sloučenina, organofosfát
2-PAM            Pralidoxim
Phe                  Fenylalanin
Ser                  Serin
TLC                Tenkovrstvá chromatografie
Trp                  Tryptofan
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1Úvod

Organofosforové  sloučeniny  (OF)  inaktivují  enzym acetylcholinesterasu  (AChE,  acetylcholin 

acetyl-hydrolasa, EC 3.1.1.7) fosforylací či fosfonylací hydroxylové skupiny serinu v aktivním 

místě tohoto enzymu. Proces inhibice AChE je závislý na chemické struktuře inhibitoru, zatímco 

reaktivační proces závisí jak na použitém inhibitoru, tak na struktuře reaktivátoru AChE. Díky 

širokému  spektru  možných  inhibitorů  AChE  žádný  z  dosud  studovaných  reaktivátorů  AChE 

dostatečně nereaktivoval enzym inhibovaný různými druhy nervově paralytických látkek (NPL). 

Proto  se  syntetizují  nové  reaktivátory  AChE,  které  by  mohly  reaktivovat  širší  spektrum 

organofosforových inhibitorů.
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2Cíl práce

Cílem této práce bylo připravit tři série strukturně podobných látek. V první sérii byly připraveny 

monokvarterní látky lišící se od sebe pouze v poloze hydroxyiminometylové skupiny: 2-PAM (2-

hydroxyiminomethylpyridinium  jodid),  3-PAM  (1-methyl-3-hydroxyiminomethylpyridinium 

jodid) a 4-PAM (1-methyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium jodid).

Obrázek č. 1 Obecný strukturní vzorec 1-methyl- hydroxyiminomethylpyridinium jodid

V druhé  sérii  byly  syntetizovány  biskvarterní  sloučeniny,  lišící  se  od  sebe  rovněž  polohou 

hydroxyiminometylové  skupiny  a  délkou  spojovacího  řetězce.  Jedná  se  o  polohové  izomery 

sloučenin K005, trimedoximu a K033. 

Obrázek č. 2 Strukturní vzorce látek K005 a K033

Smyslem přípravy poslední série sloučenin bylo ověření závislosti účinku soli reaktivátoru na 

přítomném  aniontu.  Zkoušenou  látkou  byl  trimedoxim-dibromid,  ze  kterého  byly  iontovou 

výměnou připraveny jeho soli: síran, chlorid, fosforečnan a jodid.
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Obrázek č. 3 Trimedoxim-dibromid

U všech  syntetizovaných sloučenin byla  změřena jejich  schopnost  in  vitro  reaktivovat  AChE 

z homogenátu mozků laboratorních potkanů.

9

BrN
+

NOH

N
+

HON

CH2CH2CH2

2



3Teoretická část

3.1Acetylcholinové receptory

3.1.1Funkce a význam

Na základě morfologických a funkčních znaků můžeme vegetativní nervový systém rozdělit na 

dvě části:  sympatikus a parasympatikus. V obou těchto systémech přenáší nervové vzruchy z 

pregangliového  na  postgangliový  neuron  neuromediátor  acetylcholin  (ACh).  Ten  v  rámci 

parasympatiku  také  přenáší  vzruchy  na  cílové  orgány.  U  sympatiku  tuto  úlohu  přebírá 

noradrenalin.  ACh po vyplavení  ze  zásobních vesikul  do synaptické štěrbiny může aktivovat 

nikotinové  nebo  muskarinové  receptory  na  postsynaptické  membráně.  Po  aktivaci  těchto 

receptorů difunduje ACh zpět do synaptické štěrbiny, kde je ihned hydrolyzován AChE na cholin 

a kyselinu octovou.

Obrázek č 4 Schéma hydrolýzy acetylcholinu

Podle toho, který z přírodních alkaloidů (muskarin a nikotin) je schopen napodobovat účinek 

neurotransmiteru  acetylcholinu,  rozdělujeme  acetylcholinové  receptory  na  muskarinové  nebo 

nikotinové. Nikotinové se nazývají ty receptory, které jsou spřaženy s iontovým kanálem, a které 
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zprostředkovávají rychlou excitační odpověď. Propouštějí přes synaptickou membránu sodné a 

draselné  ionty.  Jako  muskarinové  receptory  bývají  označovány  receptory  metabotropní, 

zprostřekovávající pomalou odpověď, která je buď excitační, nebo inhibiční.

3.1.2Nikotinové receptory 

Nikotinové  receptory  (nAChRs)  se  vyskytují  ve  dvou  druzích:  neuromuskulární  (svalové) 

vyskytující  se  na  nervosvalové  ploténce,  a  neuronální,  rozptýlené  po  celé  centrální  nervové 

soustavě (CNS). Paton a Zaimis v roce 1952 objevili, že antagonista dekamethonium dijodid (s 

deseti uhlíky ve spojovacím řetězci - C10) má větší účinnost v blokování svalových nAChRs než 

hexamethonium chlorid (se spojovacím řetězcem o délce šest uhlíků - C6), zatímco v případě 

autonomních ganglií je tomu naopak. Tento poznatek vedl k rozlišování nikotinovýh receptorů na 

´C10´ (svalové) a na ´C6´ (neuronální).

 Studie prováděné v posledním desetiletí naznačují, že neuronální nAChRs hrají podstatnou roli v 

antinociceptivních,  behaviorálních  a  kognitivních  funkcích  a  také  při  uvolňování  jiných 

neurotransmiterů. Jejich počet se mění s věkem a hraje klíčovou úlohu u autismu, schizofrenii, 

Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby a u korové choroby s výskytem Lewyho tělísek.

Svalové nAChRs se skládají z 5 podjednotek: dvou α1, β, γ a δ, mozkové z jedenácti: α2 - α10 (s 

výjimkou α8, nalezené jen u ptáků) a β2 - β4. Je pravděpodobné, že u některých lidských chorob 

dochází k deficitu některých těchto podjednotek (α2,4  u autismu) anebo jejich záměně (pár  α2,4 

místo α7 u schizofrenie).1

Nikotinové  receptory  mají  dvě  dobře  rozlišitelné  domény  pro  vazbu  ligandu  na  obou  α 

podjednotkách. Agonisté svou vazbou na receptor otevírají iontový kanál, zatímco kompetitivní 

antagonisté soupeří o vazebné místo s agonistou a tím tlumí jeho farmakologický účinek. Tok 

iontů  může  být  zastaven  non-kompetitivními  inhibitory,  jako  např.  chlorpromazinem, 

fencyklidinem nebo lokálním anestetikem QX-222.2
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Obrázek č. 4 Strukturní vzorce vybraných ligandů nikotinových receptorů

3.1.3Muskarinové receptory

Muskarinové receptory (mAChRs) jsou součástí  neuronů centrálního a  periferního nervového 

systému,  srdce,  hladkého  svalstva  a  některých  exokrinních  žláz.  Je  známo  5  podtypů, 

označovaných M1 - M5, z nichž každý má specifický tkáňový výskyt a je kódován jiným genem. 

V rámci periferního nervového systému se mAChRs účastní kontrakcí hladkého svalstva, sekrece 

žláz a řízení srdečního rytmu. V rámci CNS plní funkce motorické kontroly, paměti, regulace 

tělesné teploty a ovlivňování kardiovaskulárního systému.

Muskarinové receptory se řadí do skupiny receptorů spřažených s G-proteinem. Skládají se ze 

sedmi transmembránových α-helixů spojených třemi extra- a třemi intracelulárními smyčkami.3 

Jejich  sekvenční  homologie  vykazuje  vysokou  mezidruhovou  podobnost  a  malé  sekvenční 

odchylky mezi savci se neodráží ve změně farmakologického profilu a účinku agonistů4.

3.2Cholinesterasy

Pojmem cholinesterasy (ChE) se označuje skupina enzymů, které hydrolyzují cholinové estery 

mnohem rychleji než jiné typy esterů. V rámci vyšších eukaryotů se jedná o serinové hydrolasy. 
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V lidském těle se nacházejí dva druhy ChE. První z nich, AChE je přítomná na vnější membráně 

erytrocytů,  na  nervových zakončeních,  v  plících,  slezině  a  ve  všech  oblastech mozku.  Tento 

enzym je glykoproteinem vázaným na buněčné membráně. Existuje v několika molekulových 

formách. Druhý, butyrylcholinesterasa (BuChE) (acylcholin acyl-hydrolasa, EC 3.1.1.8) u které 

je známo více než jedenáct isoenzymů,  se vyskytuje zejména v plazmě.  Její  výskyt  byl  také 

prokázán v játrech, hladkém svalstvu, střevě, slinivce, srdci a bílé hmotě mozkové.5

3.2.1Butyrylcholinesterasa

BuChE, v minulosti  označována jako sérová cholinesterasa,  hydrolyzuje  butyrylcholin  4  krát 

rychleji  než  acetylcholin.  Na  rozdíl  od  AChE  není  schopna  štěpit  D-β-methylacetylcholin. 

Substrátem  BuChE  v  organismu  také  mnohem  častěji  bývá  butyryl-  a  propionylcholin  než 

acetylcholin.6

Dlouhou dobu  byla  fyziologická  funkce  BuChE nejasná.  Svou roli  sehrává  při  metabolismu 

lipoproteinů, myelinu, detoxikaci škodlivých látkek a zpracování prekurzoru proteinu amyloidu.7, 

8,  9,  10 V lidském mozku se enzym vyskytuje v neuronech11 a gliích12. Aktivita BuChE v mozku 

stoupá  s  věkem  a  je  zvýšená  při  Alzheimerově  chorobě13,  zejména  v  senilních  placích 

(extraneuronální histologické změny) a v tzv. tangles14 (intraneuronální mikroskopické změny) 

BuChE  hraje  důležitou  roli  v  metabolizmu  různých  sloučenin.  Z  necholinových  esterů 

hydrolyzuje např. lokální anestetika prokain, bupivakain15, dále suxamethonium16, kokain17 a jiné 

látky, např. kys. acetylsalicylovou15, 8.
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Obrázek č. 5 Strukturní vzorce vybraných esterů hydrolyzovaných AChE

 

Jelikož BuChE bývá stejně jako AChE inhibována organofosfáty, je pokles plazmatické aktivity 

BuChE jedním ze způsobů monitorování expozice jedince těmito látkami.19

3.2.2Acetylcholinesterasa

Ačkoliv patří AChE do stejné podtřídy serinových hydrolas jako BuChE, její biologická role je 

odlišná.  Hlavní  funkcí  AChE  je  ukončení  nervového  impulzu  cholinergní  transmise  rychlou 

hydrolýzou neurotransmiteru acetylcholinu.20

3.2.2.1Molekulová struktura AChE

AChE je  monomer elipsovitého tvaru molekulové hmotnosti  60 kDa.  Skládá se  z  12 vláken 

centrálních  β-skládáných  listů  obklopených  14  vlákny  α-helixů.21 Studie  odhalily  několik 

důležitých domén: katalytické místo, (aromatickou prohlubeň, ve které leží vlastní katalytické 

místo) a periferní anionické místo.
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Katalyticky aktivní místo se skládá ze dvou podčástí: esteratické části obsahující katalytickou 

triádu a z anionické části, která váže pozitivně nabitou část molekuly substrátu. V esteratické 

podčásti se nachází vlastní katalytické místo enzymu, tzv. katalytická triáda: Ser 200, His 440 a 

Glu 327. Podstatou anionické podčásti jsou aminokyseliny Trp 84, Phe 330 a Phe 331. Její hlavní 

funkce  spočívá  v  navedení  nabité  části  substrátu  vstupujícího  do  aktivního  místa.  Aktivní 

katalytické  místo  je  lokalizováno  do  prohlubně  enzymu,  označovaného  též  jako  aromatická 

prohlubeň z  toho důvodu,  že je  ze  40 % obklopována aromatickými  aminokyselinami,  které 

vykazují vysokou podobnost u různých druhů AChE. Tyto aromatické jednotky jsou důležité pro 

stabilizaci komplexu substrát - enzym.

Periferní anionické místo spojované s allosterickou inhibicí enzymu má schopnost vázat různé 

typy ligandů a tím měnit konformaci aktivního místa. Je lokalizováno u vstupu do prohlubně, ve 

které se nalézá katalytické místo. Z toho důvodu může docházet k zamezení přístupu substrátu do 

aktivního místa enzymu sterickým bráněním, nábojovým odporem a allosterickým mechanismem 

tak, že se mění konformace vazebného místa.

3.2.2.2Hydrolýza acetylcholinu

Hydroxylová  skupina  serinu  reaguje  nukleofilním  mechanismem  s  elektrofilním  uhlíkovým 

atomem  substrátu.  V  tomto  okamžiku  se  esterová  vazba  mezi  cholinem  a  acylem  mění  na 

dočasnou kovalentní vazbu mezi enzymem a substrátem. Imidazolový dusík histidinu můze tvořit 

přechodné vodíkové můstky s hydroxylovou skupinou serinu a tím podporovat nukleofilní reakci. 

Imidazolová  skupina  také  může usnadňovat  přechod acylové  skupiny ze  serinu  na  molekulu 

vody. Následuje rychlá hydrolýza acetylovaného enzymu za vzniku kyseliny octové a obnovení 

esteratického místa.
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3.3 Inhibitory cholinesteras

Dlouhou dobu se z látek ze skupiny inhibitorů cholinesteras věnovala pozornost organofosfátům 

a  karbamátům,  používaných  v zemědělství  jako  insekticidy  a  ve  vojenství  jako  nervově-

paralytické bojové látky.22 V současné době se inhibitory AChE uplatňují v terapii Alzheimerovy 

choroby (např. donezepil).

Ačkoliv  se  katalytická  triáda  nachází  hluboko  v  prohlubni  enzymu,  farmakologické  studie 

dokazují,  že  AChE  může  být  cílem  působení  mnoha  inhibitorů.  Několik  oblastí  z  celkové 

struktury  proteinu  ovlivňuje  afinitu  ligandu  k enzymu.  Tyto  oblasti  se  vesměs  nacházejí  v 

blízkosti  ústí  prohlubně  a  aktivních  míst  enzymu.23 Také  periferní  anionické  místo  spolu 

s aromatickou  oblastí  v  enzymové  prohlubni  se  účastní  interakce  ligandu  s  proteinem.  Toto 

množství potenciálních míst může vysvětlovat existenci velkého počtu inhibitorů AChE. Inhibice 

enzymu  může  být  buď  reversibilní,  kdy  kompetitivním  blokováním  ligand  brání  substrátu 

dosáhnout aktivního místa nebo ireverzibilní, kdy dochází ke vzniku kovalentní vazby v aktivním 

místě enzymu a tím ztrátě jeho katalytické funkce. 

3.3.1Karbamáty

Nejdéle známým a nejčastěji  používaným inhibitorem AChE je přírodní alkaloid fysostigmin, 

který  je  obsažen  v semenech  rostliny  puchýřnatce  jedovatého,  (Physostigma  venenosum,  

Fabacae). Po odhalení skutečnosti, že vlastní anticholinergní aktivita fysostigminu je podmíněna 

přítomností  N-methylkarbamové  struktury,  bylo  syntetizováno  velké  množsví  karbamátových 

sloučenin, nejčastěji N-methyl nebo N,N-dimethylkarbamátů. Některé z nich našly uplatnění jako 

insekticidy  (moban,  dimethan,  karbaryl  a  jiné),  další  se  osvědčily  ve  veterinární  i  humánní 

medicíně (pyridostigmin, neostigmin). Karbamáty vykazující vysokou toxicitu pro savce včetně 

člověka, např. T 1123, mohou sloužit k přípravě nových chemických zbraní.24
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Obrázek č 5 Struktury vybraných karbamátových sloučenin

Karbamáty karbamoylují AChE a tím zamezují plnění její fyziologické funkce. Kinetika inhibice 

AChE karbamátem je znázorněna ve Schématu 1.

E + CX KD ECX k2  EC + X k3 E + C

Schéma č. 1 Kinetická reakce inhibice enzymu karbamátem

Enzym  AChE  (E)  spolu  s  karbamátem  (CX)  tvoří  přechodný  komplex  (ECX)  s  disociační 

konstantou KD. Po odstoupení "nosné" části karbamátu (X) vzniká karbamoylovaný enzym (EC). 

Tento reakční krok je charakterizován rychlostní konstantou karbamoylace (k2). Karbamoylovaný 

enzym  EC  se  spontánně  rozpadá  rychlostí  charakterizovanou  rychlostní  konstantou 

dekarbamoylace  (k3).  Poločasy  rozpadu  karbamoylovaného  AChE  se  nejčastěji  pohybují  v 
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rozmezí 20 - 60 minut.25

3.3.2Organofosforové inhibitory AChE

Organofosfáty jsou synteticky připravené sloučeniny používané buď jako pesticidy,  nebo jako 

bojové chemické látky pro vojenské účely. První vysoce toxické organofosfáty byly připraveny v 

Německu a Velké Británii před a během druhé světové války, vrchol jejich výzkumu a vývoje 

nastal na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století.

Organofosfáty reagují s AChE podobně jako karbamáty, viz Schéma 2.

 

E + PX KD  EPX k2  EP k3  E + P

Schéma č. 2 Kinetická reakce nhibice enzymu organofosfátem

Acetylcholinesterasa (E) tvoří  s organofosfátem (PX) přechodný komplex (EPX) s  disociační 

konstantou  KD.  Komplex  opouští  odstupující  skupina  (X)  a  výsledkem  tohoto  procesu  je 

fosforylovaný enzym (EP). EP je velice stabilní, rychlostní konstanta defosforylace k3 je velmi 

nízká. Poločas rozpadu fosforylované AChE se pohybuje od několika hodin po několik dní. To 

znamená,  že  inhibice  AChE  fosforylací  je  prakticky  ireverzibilní,  k  defosforylaci  dochází  v 

nepatrné míře. 

3.3.2.1Organofosforové pesticidy

Organofosforové  pesticidy  jsou  dlouhou  dobu  používány  v  zemědělství  a  lesnictví  proti 

škůdcům. Hlavními důvody proti používání organofosforových pesticidů je jejich vysoká toxicita 

pro savce a následné nebezpečí plynoucí z jejich používání. Vysoká toxicita se vyskytuje zejména 
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u  tzv.  první  generace  organofosfátů  (schradan,  paraoxon,  parathion),  u  tzv.  druhé  generace 

(malathion, diazinon, fenitrothion) nedosahují nežádoucí účinky takové úrovně.26 Některé látky 

druhé generace se používají dodnes.

Obrázek č. 6 Chemické struktury vybraných organofosforových pesticidů

3.3.2.2Nervově-paralytické látky

Mezi chemickými zbraněmi zaujímají  nervově-paralytické látky (NPL) dominantní  postavení. 

Jak vyplývá z  jejich názvu,  cílem jejich působení  je nervový systém. Z chemického hlediska 

řadíme NPL do skupiny organofosforových sloučenin. Jsou relativně stabilní, vysoce toxické a 

mají rychlý nástup účinku. Hlavní cesty absorpce jsou kůží, sliznicemi a dýchacími cestami. Ve 

třicátých letech si němečtí chemici všimli vysoké toxicity této skupiny látek a v roce 1936 byla 

firmou IG Farben syntetizována první extrémě toxická sloučenina tabun.27
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3.3.2.3Regenerace a stárnutí fosforylovaného enzymu

Fosforylovaný  enzym  se  může  spontánní  hydrolýzou  defosforylovat  a  tím  obnovit  svou 

fyziologikou  funkci.  Spontánní  znovuobnovení  aktivity  inhibovaného  enzymu  probíhá  velmi 

pomalu stejně jako syntéza AChE  de novo.  V jiném případě se z fosforylované AChE může 

odštěpit alkylová skupina. Enzym zůstává inhibován a již nemůže být reaktivován, ani nepodléhá 

samovolné regeneraci. Dealkylace fosforylované AChE se nazývá stárnutí (aging). U některých 

chemických  skupin  dochází  ke  „stárnutí“  velice  rychle.  Například,  poločas  „stárnutí“ 

fosforylované  skupiny  Somanu je  6  minut.  (při  25  °C  a  pH  7.4,  měřeno  za  použití  hovězí 

erytrocytární  AChE).  Obměnou  1,2,2-trimethylpropylové  (pinakodylové)  skupiny  za 

cyklohexylovou vzroste poločas stárnutí na 4000minut, tj. přibližně 666-krát28 
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Schéma č. 3 Regenerace a stárnutí inhibovaného enzymu

3.4Klinický obraz akutní intoxikace NPL

V klinickém obraze akutní  intoxikace  NPL dominují  klinické  příznaky  zůsobené  nadměnou 

stimulací cholinergního nervového systému v důsledku inhibice AChE (akutní cholinergní krize).  

Podle druhu a lokalizace rozeznáváme muskarinové, nikotinové a centrální příznaky.29

Muskarinové  příznaky  intoxikace  se  projeví  zúžením zornic  (mióza),  poruchou  akomodace 

(působením na cilirní  sval),  překvením a otokem nosní  sliznice,  zvýšenou aktivitou slinných, 

slzních  a  potních  žláz,  zvýšenou  sekrecí  bronchiálních  žlázek,  zůžením  bronchů,  zvýšenou 

střevní  peristaltikou.  Na  srdci  je  v  důsledku  zvýšeného  tonu  parasympatiku  pozorována 

bradykardie a pokles krevního tlaku.

Nikotinové  příznaky  způsobené  zvýšenou  koncentrací  ACh  na  nikotinových  receptorech  na 

nervosvalových ploténkách a synaptických gangliích jsou charakterizovány svalovou ochablostí, 

třesem a záškuby jednotlivých příčně  pruhovaných svalů,  postupně se  rozšiřující  na všechny 

kosterní svaly těla. Svalové fascikulace brzy přecháyejí v intenzivní tonicko-klonické křeče, které 

mohou vyústit  až v ochrnutí  (paralýzu) kosterního svalstva.  Tento stav je  krajně nebezpečný 
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především při paralýze dýchacího svalstva a následném výrazném omezení dýchání.

Centrální příznaky jsou charakterizovány depresemi dechových a kardiovaskulárních center v 

oblasti  prodloužené  míchy,bolestmi  hlavy,  úzkostí,  nadměrnou  emoční  labilitou,  napětím, 

neklidem, závratěmi, depresivními stavy, zmateností, neklidem, poruchami hybnosti a nezřídka i 

bezvědomím.

K  smrti  dochází  v  důsledku  centrální  nebo  periferní  obrny  dýchání  provázenou 

kardiovaskulárním selháním. U organofosfátů s výraznou penetrací do CNS je smrt následkem 

křečí s prolongovanou hypoxií, hypotermií a rhabdomyolýzou.

3.5Terapie akutních intoxikací NPL

Pro  každou  závažnější  intoxikaci  NPL  je  charakteristický  po  několikaminutové  latenci 

dramatický  průběh  provázený  vážným  narušením  základních  životních  funkcí  končící  bez 

adekvátní terapie smrtí.Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení života musí být terapie zahájena 

co  nejdříve.  Včasná  a  správně  poskytnutá  první  pomoc může  zachránit  život  otráveného  a 

zásadně ovlivnit další průběh otravy, včetně její prognózy. První pomoc při otravě NPL by měla 

zahrnovat:

 zamezení  dalšímu pronikání  jedu do organismu cestou opuštění  zamořeného prostoru, 

odmoření  zasažených  míst  (odstranění  potříněného  oděvu,  umytí  kontaminované  kůže 

roztokem 5 – 10% natriumbikarbonátu, poté mýdlem a vodou) v případě perorální otravy 

vyvolat zvracení, výplach žaludku s přísadou živočišného uhlí

 podání látek specificky zabraňujících toxickému účinku NPL – antidot

 zabezpečení základních životních funkcí 
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Samozřejmostí při manipulaci s otráveným OF je práce v gumových rukavicích, gumové zástěře, 

případně s použitím plynové masky.

3.5.1Antidota užívaná při otravě NPL

Antidotní  terapie  je  základem  terapie  otrav  NPL.  Je  založena  na  podávání  anticholinergik 

společně s  reaktivátory cholinesteras.  Kompetitivní  antagonista  muskarinových receptorů  ruší 

účinek  nadbytku  acetylcholinu  v  synaptické  štěrbině.  Reaktivátory  cholinesteras  obnovují 

aktivitu inhibované AChE a tím umožňují její normální funkci. 

3.5.1.1Anticholinergika v terapii otrav NPL

Anticholinergika, označovaná jako funkční antidota zabraňují nadměrné stimulaci cholinergních 

receptorů tím, že brání navázání  nahromaděného acetylcholinu na tyto receptory. Lékem volby 

ze  skupiny  anticholinergik  je  považován  atropin,  který  v  běžných  dávkách  antagonizuje 

především  periferní  muskarinové  receptory.  Centrální  příznaky  intoxikace  jsou  ovlivňovány 

méně, neboť atropin obtížně přestupuje přes hematoencefalickou bariéru. Nikotinové příznaky 

příznaky intoxikace nejsou atropinem prakticky ovlivněny. Podává se i.m. nebo i.v. v dávce 2-4 

mg opakovaně v 10-30minutových intervalech. Pokud je to možné, je výhodné podávat atropin v 

infuzi.  Tolerance  organismu otráveného  NPL je  vůči  atropinu  tak  vysoká,  že  není  prakticky 

možné intoxikovaného jedince atropinem předávkovat. Podávání atropinu pokračuje do prvních 

příznaků  atropinizace  (rozšíření  zornic  –  mydriáza,  zčervenání  kůže,  suchost  sliznic, 

tachykardie). Při předávkování atropinem je antidotem fyzostigmin salicylát.

Při  těžších  intoxikací  NPL je  možné doplnit  atropinizaci  podáváním jiných anticholinergik  s 

převahou centrálního účinku – biperiden,  skopolamin.  Armáda České republiky zavedla  jako 

druhé  anticholinergikum  benaktyzin,  pro  který  je  charakteristický  centrální  antimuskarinový 
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účinek.

3.5.1.2Reaktivátory AChE

Na  základě  experimentů  s  cholinem  a  hydroxylaminem  byla  Wilsonem  navržena  možnost 

urychlit pomocí těchto sloučenin regeneraci fosforylované AChE.30 Terapeutický potenciál těchto 

látek odstartoval  hledání  nových sloučenin,  které  se  nazývají  reaktivátory AChE.31  Vpraxi  se 

používají  jako  kauzální  antidota.  Nejznámější  skupinou  reaktivátorů  AChE  jsou 

hydroxyiminomethylové deriváty pyridinu. Nejběžnějšími dosud používanými reaktivátory jsou 

pralidoxim,  známý pod  názvem 2-PAM (podáván  v  dávce  500 -  1000 mg i.m.)  a  obidoxim 

(přípravek Toxogonin, 200 – 250 mg i.m.).

Obrázek č. 7 Příklady struktur některých NPL

Experimentální a klinické výsledky ukázaly, že různé oximy nejsou stejně účinné v léčbě otrav 

způsobené strukturně odlišnými organofosfáty.32 Výběr nejvhodnějšího oximu je ovlivněn i jeho 
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dalšími  vlastnostmi,  jako jsou schopnost  proniknout  v dostatečném množství  do  CNS,  přímý 

farmakologický  účinek  projevující  se  presynaptickým  ovlivněním  uvolňování  ACh,33 vlastní 

toxicita  a  chemická  stabilita.34 2-PAM,  obidoxim spolu  s  novějšími  oximy  HI-6 (1-(2-

(hydroxyiminomethyl)pyridinium-1-yl]-3-(4-karbamoyl)-pyridinium-1-yl]-2-oxapropan-

dichlorid)  a  HLö-7 (1-[[[4-(aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2,4-bis 

[(hydroxyimino)methyl]pyridinium  diodid)  prokázaly  v experimentálních  pokusech  vysokou 

účinnost  proti  sarinu  a  sloučenině  VX.  Obidoxim rovněž  prokázal  reaktivační  schopnost  u 

tabunem inhibované AChE, zatímco  HI-6 vykazuje reaktivační aktivitu u somanem inhibované 

AChE.  Nejblíže  se  teoretickému  konceptu  univerzálního  oximu  přiblížil  HLö-7,  který  má 

schopnost  reaktivovat AChE inhibovanou všemi čtyřmi výše zmiňovanými bojovými látkami. 

Obidoxim je  schopen  reaktivovat  AChE  inhibovanou  širokým  spektrem  organofosforových 

pesticidů.35

Jsou známy jisté vztahy mezi strukturou a reaktivačním potenciálem reaktivátoru. Jde o čtyři 

strukturní znaky, které ovlivňují jeho afinitu k inhibované AChE: přítomnost kvarterního dusíku 

(přičemž  biskvarterní  sloučeniny  dosahují  vyšší  afinity  než  monokvarterní)36,  přítomnost 

nukleofilní oximové skupiny37, a její pozice na pyridinovém jádru (obecně jsou vhodnější pozice 

2 a  4)38 a  u  bispyridiniových sloučenin délka  spojovacího  řetězce mezi  oběma pyridinovými 

jádry.39

Navzdory intenzivnímu výzkumu není mezi širokým spektrem testovaných reaktivátorů zástupce, 

který by měl schopnost dostatečně efektivně reaktivovat AChE nezávisle na chemické struktuře 

použitého inhibitoru.
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Obrázek č. 8 Strukturní vzorce reaktivátorů AChE

Kinetika reaktivací probíhá podle Schématu 4

EP + R KR  EPR kR  E + PR

Schéma č. 4 Kinetická reakce reaktivace inhiovaného enzymu

Fosforylovaný enzym (EP) tvoří s reaktivátorem (R) přechodný komplex (EPR). Produkty této 
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reakce jsou regenerovaný enzym (E) a fosforylovaný oxim (PR).

Základní  antidotní  terapie  je  obvykle  doplněna  antikonvulzívní  terapií  z  důvodu  potřeby 

zabránit  záchvatům  v  CNS  vedoucím  k  tonicko-klonickým  generalizovaným  křečím  a 

následnému poškození některých struktur CNS. Lékem volby je diazepam v dávce 10 mg. i.m.
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4Metodická část

4.1 Chemikálie
Chemikálie a rozpouštědla použité v této práci byly zakoupeny od firem Sigma-Aldrich, Fluka a 

Merck a použity bez dalšího přečištění.

4.2 Teplota tání 
Teploty tání byly měřeny na bodotávku PHMK 05 (VEB Kombinat Nagema, Radebeul).  Jejich 

hodnoty nebyly korigovány.

4.3 Tenkovrstvá chromatografie 
Tenkovrstvá  chromatografie  (TLC)  byla  prováděna  na  deskách  DC-Alufolien  Cellulose  F, 

(Merck, Německo). Chromatogramy byly vyvíjeny vzestupným způsobem v chromatografických 

komorách nasycených párami mobilní  fáze,  nejdříve  dvě hodiny po nalití  eluční  soustavy.  K 

detekci  kvarterních  látek  bylo  použito  Dragendorfovo  činidlo.  TLC sloužilo  k  monitorování 

průběhu reakce,  ověření čistoty nově syntetizovaných látek a ke stanovení retenčního faktoru 

(Rf). 

4.4 Nukleární magnetická rezonance 
NMR spektra byla měřena na Varian Gemini 300 (lH 300 MHz,  l3C 75 MHz, Palo Alto CA, 

USA).  Chemické  posuny pro  1H i  13C spektra  jsou  uvedeny v  ppm (δ)  v  poměru  k signálu 

rozpouštědla DMSO (δ 2.50 pro 1H; δ 39.43 pro 13C). Hodnoty interakčních konstant J uvedeny v 

Hz. Signály jsou uvedeny jako s (sing1et), d (dublet), t (triplet) a m (multiplet). Spektra byla 
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zpracována programem Mestrec (Mestrelab Research, verze 4.8.6.0).

4.5 Elementární analýza
Elementární analýza byla provedena na přístroji  EA 1110 CHNS instrument (CE Instruments, 

Milano, Italy).

4.6 MS analýza
ESI-MS spektra byla měřena s použitím vysokotlaké kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie. HP1100 HPLC systém byl dodán z Agilent Technologies (Waldbronn, Německo). 

Skládá se z vakuového zplynovače G1322A, kvarterní pumpy G1311A, autosampleru G1313A a 

kvadrupólového hmotnostního spektrometru MSD1456 VL vybaveného zdrojem elektrospray-

ionizace. Dusík pro hmotnostní spektrometr byl získán z dusíkového generátoru Whatman 75-

720.  Data  byla  odečtena  v  pozitivním iontovém módu  s  ESI  sondou o  napětí  4000 V.  Tlak 

rozprašovaného plynu byl ustaven na 35 psig. Teplota sušícího plynu byla 335 °C a průtok 13 

l/min.
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5Experimentální část

5.1Syntetická část

5.1.1Příprava 1-methyl-2-hydroxyiminomethylpyridinium-jodidu
(LLa1)

Pyridin-2-aldoxim (2,0 g; 16,4 mmol) byl rozpuštěn v acetonu (100 ml). K roztoku byl za studena 

přidán methyljodid (1,6 ml; 24,6 mmol) a reakční směs byla za stálého míchání udržována při 

teplotě  60  °C  po  dobu  4  hodin.  Kontrola  reakce  byla  provedena  pomocí  tenkovrstvé 

chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:1:2;  Rf 0,48).  Vzniklý  produkt  byl 

filtrován za sníženého tlaku, promyt éterem a vysušen.

Sumární vzorec: C7H9N2OI

M. h.: 263,9 g/mol 

Vzhled: žlutá krystalická látka

T. t.: 235 - 237 °C

Výtěžek: 0,38 g (9 %)

1H NMR spektrum je shodné s daty uvedenými v odborné literatuře40

13C NMR spektrum je shodné s daty dusíkatých sloučenin uvedenými v odborné literatuře41

ESI-MS: m/z 137.1 [M]+ (pro [C7H9N2O]+ vypočtená hodnota 137.07)
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5.1.2Příprava 1-methyl-3-hydroxyiminomethylpyridinium-jodidu
(LLa2)

3-pyridinaldoxim (2,0 g; 16,4 mmol) byl rozpuštěn v acetonu (100 ml). K roztoku byl za studena 

přidán methyljodid (1,6 ml; 24,6 mmol) a reakční směs byla za stálého míchání udržována při 

teplotě  60  °C  po  dobu  4  hodin.  Kontrola  reakce  byla  provedena  pomocí  tenkovrstvé 

chromatografie (celulóza; butan-1-ol/kys. octová/voda 5:1:2; Rf 0,45). Vzniklý produkt byl po 

filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C7H9N2OI

M. h.: 263,9 g/mol 

Vzhled: nažloutlá krystalická látka

T. t.: 158 - 160 °C

Výtěžek: 3,0 g (68 %)

1H NMR spektrum je shodné s daty uvedenými v odborné literatuře40

13C NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 145.06, 143.22, 143.10, 141.09, 132.86, 127.66, 48.17 

ESI-MS: m/z 137.1 [M]+ (pro [C7H9N2O]+ vypočtená hodnota 137.07)

5.1.3Příprava 1-methyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-jodidu
(LLa3)
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4-pyridinaldoxim (2,0 g; 16,4 mmol) byl rozpuštěn v acetonu (100 ml). K roztoku byl za studena 

přidán methyljodid (1,6 ml; 24,6 mmol) a reakční směs byla za stálého míchání udržována při 

teplotě  60  °C  po  dobu  4  hodin.  Kontrola  reakce  byla  provedena  pomocí  tenkovrstvé 

chromatografie (celulóza; butan-1-ol/kys. octová/voda 5:1:2; Rf 0,52). Vzniklý produkt byl po 

filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C7H9N2OI

M. h.: 263,9 g/mol 

Vzhled: žlutá krystalická látka

T. t.: 178 - 180 °C

Výtěžek: 3,1 g (72 %)

1H NMR spektrum je shodné s daty uvedenými v odborné literatuře40

13C NMR spektrum je shodné s daty dusíkatých sloučenin uvedenými v odborné literatuře41

ESI-MS: m/z 137.1 [M]+ (pro [C7H9N2O]+ vypočtená hodnota 137.07)

5.1.4Příprava 1,3-bis(2-hydroxyiminomethylpyridinium)propan-dibromidu 
(LLb1) - (K005)

2-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,3-dibrompropan (4,2 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání při teplotě 80 °C po dobu 14 hodin. Kontrola reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,23).  Vzniklý 
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produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C15H18N4O2Br2

M. h.: 446,16 g/mol 

Vzhled: hnědá krystalická látka

T. t.: 253 - 255 °C (za rozkladu)

Výtěžek: 0,51 g (3 %)

1H NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 9.11 (d, 2H, J = 6.05 Hz,), 8.9 (s, 2H), 8.56 (dd, 2H, J = 7.84 

Hz), 8.43 (d, 2H, J = 8.25 Hz), 8.13 (dd, 2H, J = 8.25 Hz), 4.88 (t, 4H, J = 7.56 Hz), 2.48 (m, 2H)

13C NMR spektrum je shodné s daty uvedenými v odborné literatuře42

ESI-MS: m/z 285.1 [M2+ - H+]+ (pro [C15H18N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 285.14)

5.1.5Příprava 1,3-bis(3-hydroxyiminomethylpyridinium)propan-dibromidu 
(LLb2)

3-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,3-dibrompropan (4,2 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání při teplotě 80 °C po dobu 13 hodin. Kontrola reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,19).  Vzniklý 

produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C15H18N4O2Br2

M. h.: 446,16 g/mol 

Vzhled: bílá krystalická látka

T. t.: 243 - 246 °C 
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Výtěžek: 14,32 g (78 %)

1H NMR spektrum je shodné s daty uvedenými v odborné literatuře43

13C NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 144.52, 143.18, 142.7, 141.67, 133.37, 128.16, 57.6, 31.48

ESI-MS: m/z 285.1 [M2+ - H+]+ (pro [C15H18N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 285.14)

5.1.6Příprava 1,3-bis(4-hydroxyiminomethylpyridinium)propan-dibromidu 
(LLb3) - (trimedoxim-dibromid)

4-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,3-dibrompropan (4,2 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání při teplotě 80 °C po dobu 3,5 hodin. Kontrola reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,46).  Vzniklý 

produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C15H18N4O2Br2

M. h.: 446,16 g/mol 

Vzhled: bílá krystalická látka

T. t.: 230 – 233 °C

Výtěžek: 12,44 g (68 %)

1H NMR a 13C NMR spektra jsou shodná s daty uvedenými v odborné literatuře42

ESI-MS: m/z 285.1 [M2+ - H+]+ (pro [C15H18N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 285.14)
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5.1.7Příprava 1,4-bis(2-hydroxyiminomethylpyridinium)butan-dibromidu 
(LLc1) - (K033)

2-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,4-dibrombutan (3,8 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání při teplotě 80 °C po dobu 13 hodin. Kontrola reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,22).  Vzniklý 

produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C16H20N4O2Br2

M. h.: 460,2 g/mol 

Vzhled: narůžovělá krystalická látka

T. t.: 248 - 250 °C (za rozkladu)

Výtěžek: 0,84 g (4 %)

1H NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 9.03 (d, 2H, J = 6.33 Hz), 8.8 (s, 2H), 8.54 (dd, 2H J = 7.98 

Hz), 8.41 (d, J = 7.43 Hz), 4.76 (m, 4H), 2.49 (m, 4H)

13C NMR spektra jsou shodná s daty uvedenými v odborné literatuře42

ESI-MS: m/z 299.1 [M2+ - H+]+ (pro [C16H20N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 299.16)
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5.1.8Příprava 1,4-bis(3-hydroxyiminomethylpyridinium)butan-dibromidu
(LLc2)

3-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,4-dibrombutan (3,8 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání  při  teplotě 80 °C po dobu 2 hodin.  Kontrola  reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,43).  Vzniklý 

produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C16H20N4O2Br2

M. h.: 446,16 g/mol 

Vzhled: bílá krystalická látka

T. t.: 248 – 249 °C

Výtěžek: 0,51 g (3 %)

1H NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 12.22 (s, 2Η), 9.43 (s, 2Η), 9.21 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.77 (d, 

2H, J = 8.0 Hz), 8.38 (s, 2Η), 8.17 �  8.27 (m, 2Η), 4.85 (t, 4H, J = 7.1 Hz), 2.62 – 2.82 (m, 2H)

13C NMR spektrum (DMSO-d6), δ: 144.41, 143.26, 142.53, 141.50, 133.39, 128.12, 60.03, 26.94

ESI-MS: m/z 299.1 [M2+ - H+]+ (pro [C16H20N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 299.16)
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5.1.9Příprava 1,4-bis(4-hydroxyiminomethylpyridinium)butan-dibromidu
(LLc3)

4-pyridinaldoxim (10,0 g; 81,9 mmol) byl rozpuštěn v dimethylformamidu (60 ml). K roztoku 

byl za studena přidán 1,4-dibrombutan (3,8 ml; 40,9 mmol) a reakční směs byla udržována za 

stálého míchání  při  teplotě 80 °C po dobu 2 hodin.  Kontrola  reakce byla provedena pomocí 

tenkovrstvé  chromatografie  (celulóza;  butan-1-ol/kys.  octová/voda  5:2:2;  Rf 0,40).  Vzniklý 

produkt byl po filtraci promyt étherem a vysušen.

Sumární vzorec: C16H20N4O2Br2

M. h.: 460,2 g/mol 

Vzhled: narůžovělá krystalická látka

T. t.: 239 - 241 °C 

Výtěžek: 8,44 g (45 %)

1H NMR a 13C NMR spektra jsou shodná s daty uvedenými v odborné literatuře42

ESI-MS: m/z 299.1 [M2+ - H+]+ (pro [C16H20N4O2
2+ - H+]+ vypočtená hodnota 299.16)
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5.2Iontová výměna

5.2.1Příprava trimedoxim-dichloridu

15 g iontoměniče Dowex 2 x 8 100/200 bylo promýváno 1 M NaOH tak dlouho, dokud byly 

v eluátu  detekovány Cl- ionty.  Detekce byla  provedena 1 M AgNO3 po  zneutralizování  1  M 

HNO3. Poté byla kolona promývána vodou do neutrální reakce. Následovalo promytí 1 M HCl 

(150 ml) a promývání vodou do neutrální reakce. Trimedoxim-dibromid (2,5 g; 5,6 mmol) byl 

rozpuštěn ve vodě (15 ml) a tento roztok byl nanesen na kolonu. Po průtoku kolonou byly jímány 

frakce, u kterých byla provedena zkouška na přítomnost bromidů. Produkt byl získán odpařením 

vody a vysušením.

Vzhled: hnědá krystalická látka

Teplota tání: 231 - 234 °C

Výtěžek: 1,81 g (80 %)

Pozn.  Kvalitativní  důkaz  chloridů:  1  ml  vzorku  (0,1g  sloučeniny  ve  vodě)  byl  okyselen 

zředěnou  HNO3 a  poté  po  kapkách  vysrážen  1  M AgNO3.  Vzniklá  sraženina  byla  promyta 

zředěnou HNO3 a protřepávána v poměru 1:1 se směsí složené ze 4 dílů nasyceného roztoku 

uhličitanu amonného a  1 dílu amoniaku.  Sraženina se zcela rozpustila.  Důkazem přítomnosti 

chloridů byl vznik bílé sraženiny okyselením roztoku zředěnou HNO3.

M. h.: 357,26 g/mol

Pozn. Kvalitativní důkaz bromidů:  1 ml vzorku (0,1g látky ve vodě) byl okyselen zředěnou 

HCl,  doplněn 1ml chloroformu a malým množstvím chlorového vápna. Po protřepání zbarvil 

vzniklý elementární brom organickou vrstvu do žlutého až hnědého zbarvení.

Pokud byly ve vzorku přítomny jodidy, bylo nutno přidávat v malém množství chlorové vápno do 

té doby, než se fialová organická vrstva odbarvila (důkaz jodidů). Poté bylo nutno přidat další 
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podíl chlorového vápna. 

5.2.2Příprava trimedoxim-dijodidu

15 g iontoměniče Dowex 2 x 8 100/200 bylo promýváno 1 M NaOH tak dlouho, dokud byly 

v eluátu detekovány Cl- ionty.  Detekce byla provedena 1 M AgNO3 po zneutralizování  1 M 

HNO3. Poté byla kolona promývána vodou do neutrální reakce. Následovalo promytí 1 M HI 

(150 ml) a promývání vodou do neutrální reakce. Trimedoxim-dibromid (2,5 g; 5,6 mmol) byl 

rozpuštěn ve vodě (15 ml) a tento roztok byl nanesen na kolonu. Po průtoku kolonou byly jímány 

frakce, u kterých byla provedena zkouška na přítomnost bromidů. Produkt byl získán odpařením 

vody a vysušením. 

M. h.: 540,14 g/mol

Vzhled: žlutá krystalická látka

Teplota tání: 204 - 207 °C

Výtěžek: 2,53 g (84 %)

Pozn. Kvalitativní důkaz jodidů: 1 ml vzorku (0,1g sloučeniny ve vodě) byl okyselen zředěnou 

HCl,  doplněn 1ml chloroformu a malým množstvím chlorového vápna. Po protřepání zbarvil 

vzniklý elementární jod organickou vrstvu do fialova. Dalším přidáváním chlorového vápna se 

vzorek odbarvil.

5.2.3Příprava trimedoxim-disíranu

15 g iontoměniče Dowex 2 x 8 100/200 bylo promýváno 1 M NaOH tak dlouho, dokud byly 

v eluátu detekovány Cl- ionty.  Detekce byla provedena 1 M AgNO3 po zneutralizování  1 M 

HNO3. Poté byla kolona promývána vodou do neutrální reakce. Následovalo promytí 1 M H2SO4 
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(150 ml) a promývání vodou do neutrální reakce. Trimedoxim-dibromid (2,5 g; 5,6 mmol) byl 

rozpuštěn ve vodě (15 ml) a tento roztok byl nanesen na kolonu. Po průtoku kolonou byly jímány 

frakce, u kterých byla provedena zkouška na přítomnost bromidů. Produkt byl získán odpařením 

vody a vysušením. 

M. h.: 382,38 g/mol

Vzhled: nazelenalá krystalická látka

Teplota tání: 173 - 176 °C

Výtěžek: 1,98 g (92 %)

Pozn. Kvalitativní důkaz síranu:  K 1 ml vzorku (0,1g sloučeniny ve vodě) byl přidán 1 ml 

zředěné HCl a několik kapek 1 M roztoku BaCl2. Důkazem přítomnosti síranu byl vznik bílé 

sraženiny nerozpustné v kyselém prostředí.

5.2.4Příprava trimedoxim-difosforečnanu

15 g iontoměniče Dowex 2 x 8 100/200 bylo promýváno 1 M NaOH tak dlouho, dokud byly 

v eluátu detekovány Cl- ionty.  Detekce byla provedena 1 M AgNO3 po zneutralizování  1 M 

HNO3. Poté byla kolona promývána vodou do neutrální reakce. Následovalo promytí 1 M H3PO4 

(150 ml) a promývání vodou do neutrální reakce. Trimedoxim-dibromid (2,5 g; 5,6 mmol) byl 

rozpuštěn ve vodě (15 ml) a tento roztok byl nanesen na kolonu. Po průtoku kolonou byly jímány 

frakce, u kterých byla provedena zkouška na přítomnost bromidů. Produkt byl získán odpařením 

vody a vysušením. 

M. h.: 476,36 g/mol

Vzhled: načervenalá krystalická látka

Teplota tání: 191 - 193 °C

Výtěžek: 2,26 g (85 %)
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Pozn. Kvalitativní důkaz fosforečnanu: K 1 ml vzorku se přidal roztok hořečnaté soluce (směs 

MgCl2,  NH4Cl a  NH3).  Vzniklá bílá  krystalická  sraženina byla  zfiltrována a  promyta  vodou. 

Důkazem přítomnosti fosforečnanu bylo zežloutnutí sraženiny po skápnutí 1 M roztokem AgNO3.

5.3Biochemická část

5.3.1Princip hodnocení reaktivace AChE
AChE  štěpí  přidaný  substrát  –  acetylcholin-jodid  (AChI)  za  vzniku  cholin-jodidu  (ChI)  a 

kyseliny octové (AA).

AChE
CH3COOH

AChI ChI AA

N
CH2

CH3

H3C

I

O C
O

CH3CH2CH2 N
CH2

CH3

H3C

I

OHCH2CH2

Obrázek 7  Schéma štěpení acetylcholin jodidu

Pomocí pH-statu je udržováno pH = 8 dotitrováváním uvolněné kyseliny octové 0,01 M roztokem 

NaOH. Spotřeba NaOH je závislá na množství kyseliny octové, která vznikla rozkladem AChI 

enzymem.

Při reakci AChE s nervově paralytickou látkou se snižuje aktivita AChE (ireversibilní inhibice 

enzymu). Je-li aktivita AChE snížena, sníží se i množství kyseliny octové vzniklé při rozkladu 

AChI. Při titraci se tak sníží i spotřeba roztoku NaOH.

Za tohoto předpokladu je možné provést zkoušku reaktivačních schopností syntetizovaných látek.

Inhibovaná  AChE  reaguje  s oximátovým aniontem reaktivátoru  AChE.  Touto  reakcí  dochází 

k reaktivaci fosforylovaného enzymu, který pak může dále rozkládat AChI na kyselinu octovou a 

cholin a plnit tak opět svou fyziologickou funkci v organismu
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5.3.2 Princip hodnocení afinit reaktivátorů k AChE
Afinita  syntetizovaných  látek  k AChE  byla  testována  standardním  in  vitro  pokusem.  Byl 

sledován vliv koncentrace testovaných látek v reakčním médiu na aktivitu AChE. Afinita látek 

k AChE je reprezentována inhibiční konstantou IC50. Vyšší hodnota IC50 odpovídá úbytku afinity 

heteroareniových solí k enzymu.

Pomocí  pH-statu  bylo  udržováno  pH  8  dotitrováváním  uvolněné  kyseliny  octové  0,01  M 

roztokem NaOH. Spotřeba NaOH je úměrná množství kyseliny octové, která vznikla rozkladem 

AChI enzymem.

Při reakci AChE s inhibitorem se snižuje aktivita AChE.  Je-li aktivita AChE snížena, sníží se i 

množství kyseliny octové vzniklé při rozkladu AChI. Při titraci se tak sníží i spotřeba roztoku 

NaOH

5.3.3 Vlastní postup měření aktivit enzymů

Chemikálie: 

Hydroxid sodný  

Roztok NaOH byl připraven naředěním 50% roztoku NaOH (Mv = 39,99 g.Mol-1) 

a) 0.01 M roztok NaOH na titraci kyseliny octové.

b) 0.1  M roztok NaOH na dotitrování 10-2  M roztoku oximu.

Acetylcholin-jodid 

0,02 M roztok AChI (Mv = 273,1 g.Mol-1) byl připraven rozpuštěním 5,5 g AChI ve 100 ml H2O.
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Acetylcholinesterasa (AChE)

Jako zdroj enzymu byl použit homogenát z mozků laboratorního potkana (kmen Wistar). Uspaná 

zvířata  byla  usmrcena vykrvácením z karotidy,  mozek byl  vyjmut a  opláchnut fyziologickým 

roztokem.  Homogenizace  byla  provedena  v destilované  vodě  pomocí  Ultra-Turrax 

homogenizátoru při 20000 ot./min. po dobu 1 min.  Homogenát byl rozplněn do zkumavek po 2 

ml a uchován při -35°C. Homogenát byl před každým použitím vytemperován na teplotu 20°C a 

důkladně protřepán.

Inhibitory AChE

Cyklosarin (cyclohexylmethylfluorofosfonát) - byl dodán z- VTUO Brno.

Testované látky

Mono  a  biskvarterní  látky  syntetizované  v rámci  této  práce.  Z  těchto  látek  byla  připravena 

koncentrační řada od koncentrace 10-1  M – 10-7  M. Navážené množství bylo rozpuštěno v 5 ml 

H2O a dalším ředěním připraveny zbylé koncentrace.  Pro měření afinit  syntetizovaných látek 

k intaktní  AChE  byla  použita  celá  koncentrační  škála.  Pro  měření  reaktivace  byly  použity 

koncentrace 10-3 M a 10-5 M.

5.3.4Laboratorní přístroje

Titrační  systém  RTS  822  (Radiometer  Copenhagen)  je  systém  složený  z pH  metru, 

automatického titrátoru a zapisovače.
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5.3.5 Měření aktivity intaktní AChE 
Do  reakční  kádinky  s 20,0  ml  H2O  a  2,5  ml  3  M  roztoku  NaCl  bylo  přidáno  0,5  ml 

temperovaného mozkového homogenátu (20°C), dotitrováno 0,01 M NaOH na pH 8. Po přidání 

2,0 ml AChI byla změřena aktivita neinhibovaného enzymu. 

5.3.6 Měření afinity reaktivátoru k intaktní AChE
Do reakční kádinky byl napipetován 2,5 ml roztok NaCl , 0,5 ml homogenátu, 1,0 ml roztoku 

testované látky dané koncentrace a 19,0 ml H2O a dotitrováno 0,01 M NaOH na pH 8. Po přidání 

2,0 ml AChI se  změřila  aktivita   enzymu.  Ze získané závislosti  aktivit  AChE na koncentraci 

reaktivátoru byla vypočtena hodnota IC50  charakterizující afinitu kvartérních sloučenin k intaktní 

AChE.

5.3.7 Měření aktivity reaktivované AChE 
Reaktivátor byl rozpuštěn v 3 ml destilované vody, dotitrován 0,01 M NaOH pomocí pipety na 

pH 8 a doplněn vodou na objem 5ml.

Pro přípravu koncentrační škály oximu bylo pipetou odebíráno 200µl 10-1M roztoku oximu do 

zkumavky a naředěno 1,8 ml vody. Tím bylo získáno 2,0 ml roztoku oximu o koncentraci 10-2 M. 

Tímto postupem byla získána koncentrační řada až po koncentraci 10-5 M.

Do  2  ml  zkumavky  s víčkem  bylo  napipetováno  0,5  ml  mozkového  homogenátu,  20  µl 

cyklosarinu a 0,5 ml H2O. Po protřepání roztoku byl enzym inhibován po dobu 30 minut. Poté 

bylo ke směsi přidáno 200 µl roztoku oximu a 0,8 ml H2O. Po promíchání následovalo 10 minut 

inkubace (reaktivovace) roztoku. Po reaktivaci AChE byl obsah přelit  do reaktivační kádinky 

s 18,5 ml H2O, 2,5 ml 3 M roztoku NaCl, 2 ml substrátu a změřena reaktivační schopnosti oximu.
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5.3.8 Výpočet reaktivační schopnosti testovaných reaktivátorů AChE

Aktivity intaktního (ao) a cyklosarinem-inhibovaného (ai)  enzymu byly odečteny ze závislosti 

spotřeby roztoku hydroxidu sodného na čase, která je přímo úměrná titrované kyselině octové 

uvolněné  hydrolýzou  acetylcholinu.  Aktivita  reaktivované  AChE  (ar)  byla  opět  odečtena  po 

přidání  reaktivátorů AChE a následné desetiminutové inkubaci  ze závislosti  spotřeby roztoku 

hydroxidu sodného na čase.

Z naměřených hodnot aktivit bylo vypočítáno množství reaktivované AChE (%) podle vzorce:
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5.3.9Výpočet afinit testovaných reaktivátorů k intaktní AChE
Aktivity  intaktního  (ao)  a  kvartérní  látkou  modifikovaného  (ai)  enzymu  byly  odečteny  ze 

závislosti spotřeby roztoku hydroxidu sodného na čase, která je přímo úměrná kyselině octové 

uvolněné hydrolýzou acetylcholinu.

Z naměřených hodnot aktivit bylo vypočítáno procento inhibice AChE podle vzorce:
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Disociační konstanta (KDIS) byla získána nelineární regresí ze závislosti enzymové aktivity na 

koncentraci reaktivátorů.
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6Výsledky

Tabulka 1. Reaktivační schopnost (v %) připravených reaktivátorů

látka
koncentrace

[Mol]
aktivita inhibovaného 

enyzmu

aktivita

[%]

Trimedoxim 
dichlorid

10-5 0,51 94,44
10-4 0,53 98,12
10-3 0,51 94,44

  10-2,5 0,47 87,04
10-2 0,36 66,67

   10-1,75 0,28 51,85
  10-1,5 0,21 38,89

   10-1,25 0,17 31,48
10-1 0,13 24,07

Tabulka 2. Závislost inhibice aktivity AChE na koncentraci Trimedoxim chloridu

Z naměřených hodnot vyplývá hodnota IC50 pro Trimedoxim chlorid 10-1,65 Mol.
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Látka

LLa1 0 0
LLa2 0 6
LLa3 0 3
LLb1 0 1
LLb2 2 2
LLb3 0 0
LLc1 7 8
LLc2 0 0
LLc3 0 2

c / (10-5 mol . dm-3) c / (10-3 mol . dm-3)



látka koncentrace

[Mol]
aktivita inhibovaného 

enyzmu
aktivita

[%]

Trimedoxim 
dijodid

10-5 0,52 96,29
10-4 0,53 98,12
10-3 0,56 87,50

  10-2,5 0,48 75,00
10-2 0,39 60,90

   10-1,75 0,38 59,38
  10-1,5 0,3 46,88

   10-1,25 0,23 35,94
10-1 0,2 31,25

Tabulka 3. Závislost inhibice aktivity AChE na koncentraci Trimedoxim jodidu

Z naměřených hodnot vyplývá hodnota IC50 pro Trimedoxim iodid 10-1,65 Mol.

látka
koncentrace

[Mol]
aktivita inhibovaného 

enyzmu

aktivita

[%]

Trimedoxim síran

10-5 0,59 92,18
10-4 0,59 90,62
10-3 0,54 84,38

  10-2,5 0,46 71,88
10-2 0,4 62,50

   10-1,75 0,35 54,67
  10-1,5 0,28 43,75

   10-1,25 0,23 35,94
10-1 0,16 25,00

Tabulka 4. Závislost inhibice aktivity AChE na koncentraci Trimedoxim síranu

Z naměřených hodnot vyplývá hodnota IC50 pro Trimedoxim síran 10-1,65 Mol.
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látka koncentrace

[Mol]
aktivita inhibovaného 

enyzmu
aktivita

[%]

Trimedoxim 
fosforečnan

10-5 0,64 100,00
10-4 0,58 90,62
10-3 0,56 87,50

  10-2,5 0,55 85,94
10-2 0,43 67,13

   10-1,75 0,37 57,81
  10-1,5 0,28 43,75

   10-1,25 0,24 37,50
10-1 0,18 28,12

Tabulka 5. Závislost inhibice aktivity AChE na koncentraci Trimedoxim fosforečnanu

Z naměřených hodnot vyplývá hodnota IC50 pro Trimedoxim fosforečnan 10-1,65 Mol.
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7Diskuze

Reaktivačních  schopnosti  připravených  reaktivátorů  jsou  shrnuty  v  tabulce  č.  1.  Největší 

reaktivační  schopnost  vykazuje  sloučenina  LLc1  (K033)  při  koncentraci  10-3 mol.dm-3.  Tato 

koncentrace je ovšem příliš vysoká a proto nevhodná pro in vivo experimenty.44, 36 Z dřívějších 

experimentů  je  známo,  že  pro  přežití  je  dostatečné  dosažení  alespoň  5  –  10%  reaktivační 

účinnosti.44 V nižší koncentraci 10-5 mol.dm-3, pravděpodobněji dosažitelnou v podmínkách  in  

vivo, dokázala pouze sloučenina LLc1 (K033) překročit 5% hranici účinnosti. 

Z výsledků je zřejmé, že reaktivační účinnost sloučenin je závislá na poloze oximové skupiny. 

Avšak porovnáním výsledků sloučenin LLa1 a LLb1 – reaktivátory se shodnou polohou oximové 

skupiny jako sloučenina vykazující nejvyšší účinnost - LLc1 (K033) – je zřejmé, že samotná 

poloha  oximové  skupiny  nezaručuje  dosažení  vyšší  účinnosti.  Dalším důležitým strukturním 

faktorem je délka spojovacího řetězce mezi dvěmi pyrimidinovými kruhy. Délka čtyřuhlíkatého 

spojovacího řetězce přítomného u látky LLc1 (K033) se v tomto případě jeví jako nejúčinnější 

v porovnání s tříuhlíkatým řetězcem látky LLb1 a absencí spojovacího řetězce u monokvartérní 

látky LLa1 (pralidoxim).

Příčinou reaktivační nedostatečnosti sloučenin LLa1 – LLa3 je pravděpodobně absence druhého 

pyrimidinového kruhu.

Látky  připravené  v rámci  této  práce  nejsou  výjimečně  účinné  reaktivátory  cyklosarinem 

inhibované AChE. Nicméně nelze vyloučit jejich reaktivační schopnost při AChE inhibovanou 

jinými NPL nebo pesticidy,  protože reaktivační účinnost reaktivátorů AChE značně závisí  na 

druhu použitého inhibitoru.

Zajímavou skutečností je fakt, že biskvarterní sloučeniny s oximovýmy skupinami v poloze 2 

[látky LLb1 (K005) a LLc1 (K033)] vykazují při teplotě tání rozklad. U sloučenin s oximovou 
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skupinou v jiné poloze (3 a 4), ani u monokvarterního pralidoximu (oxim v poloze 2) nebyl tento 

jev pozorován.

Ze série odlišných bází trimedoximu vyplývá shodná hodnota IC50 pro všechny čtyři naměřené 

anionty – 10-1,65 Mol. tuto shodu můžeme interpretovat jako potvrzení nezávislosti účinku soli 

tohoto reaktivátoru na přítomném aniontu.

52



8Závěr

Byly  připraveny  dvě  série  strukturně  podobných  látek  –  polohových  izomerů  pralidoximu, 

trimedoximu a K033. Žádná s těchto sloučenin nevykázala vyšší reaktivační účinnost oproti dříve 

známé K033.

Přípravou třetí série sloučenin byla potvrzena nezávislost účinku reaktivátoru trimedoximu na 

druhu aniontu přítomném v jeho molekule.
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SYNTÉZA A POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI POTENCIÁLNÍCH 

KVARTERNÍCH REAKTIVÁTORŮ CYKLOSARINEM INHIBOVANÉ 

ACETYLCHOLINESTERASY

Mgr. Lukáš Lipka

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická  

fakulta v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Abstrakt rigorózní práce:

Bylo připraveno devět potenciálních reaktivátorů acetylcholinesterasy a in vitro stanovena jejich 

schopnost reaktivovat cyklosarinem inhibovaný enzym. Na základě získaných výsledků se jeví 

nejůčinnějším  reaktivátorem  1,4-bis(2-hydroxyiminomethylpyridinium)butan  dibromid. 

Reaktivační  schopnost  připravených  sloučenin  závisí  na  strukturních  faktorech,  kterými  jsou 

přítomnost  kvarterního  dusíku,  délka  spojovacího  řetězce  mezi  dvěmi  pyridinovými  jádry  a 

poloze oximové skupiny na pyridinovém kruhu.

Byla také prokázaná nezávislost účinku reaktivátoru trimedoximu na druhu aniontu přítomném v 

jeho molekule.
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SYNTHESIS OF POTENCIAL QUATERNARY 

ACETYLCHOLINESTERASE REACTIVATORS AND EVALUATION OF 

THEIR POTENCY TO REACTIVATE CYCLOSARIN-INHIBITED AChE

Mgr. Lukáš Lipka

Department of pharmaceutical chemistry and drug control, Charles University in Prague,

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech  

Republic

Abstract of the rigorous thesis:

Nine potential AChE reactivators were synthesized. Their potency to reactivate AChE inhibited 

by  cyclosarin  nerve  agent  was  tested  in  vitro.  According  to  the  obtained  results,  1,4-bis(2-

hydroxyiminomethylpyridinium)butane  dibromide  seems to be  most  potent  AChE reactivator. 

The reactivation potency of these compounds depends on structural factors such as presence of 

quaternary nitrogens, lenght of the linking chain between both pyridinium rings, and position of 

the oxime moiety at the pyridinium ring.

The  independence  of  potency of  reactivator  trimedoxim at  the  kind  of  anion  present  in  his 

molecule was validate.
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