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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

nádorové buněčné linie 

A-549, A-459, NCI-H23, NCI-H522, 

DMS114, PC-14 

lidský karcinom plic 

HT-29, DLD-1, HCT-116, HCT-15 lidský karcinom tlustého střeva 

MCF-7, BSY-1, T47D lidský karcinom prsu 

HeLa lidská rakovina děložního čípku 

SK-OV-3 lidská rakovina vaječníku 

PC-2, PC-3, DU145, LNCaP lidský karcinom prostaty 

A-498 lidský karcinom ledvin 

HuH-7, Bel-7402, SH-J1 lidský hepatom 

K562, HL60 lidská leukemie 

MKN7, MK-1 lidská rakovina žaludku 

PACA-2, MIA PaCa-2 lidský karcinom pankreatu 

KB lidský karcinom nasofaryngu 

SK-MEL-2, SK-28, B-16 lidská rakovina kůže (melanom) 

U251MG lidský multiformní glioblastom 

GOTO lidský neuroblastom 

SNB-75, XF-498 lidská rakovina centrálního nervového 

systému 

EN2 Ehrlichův tumor 

B16F10 myší melanom 

P-388 myší lymfocytární leukemie 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Pracovní skupina farmaceutické chemie na Katedře farmaceutické chemie 

a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se již řadu 

let zabývá syntézou látek, které obsahují ve své molekule enonovou skupinu, a nás-

ledným studiem vztahů mezi chemickou strukturou a biologickými účinky připravených 

produktů. 

  

 Enonovou jednotku obsahují také furan-2(5H)-ony, částečně nenasycené pětičetné 

laktony, jejichž výzkum byl na katedře započat v roce 20051. Jedním z hlavních 

důvodů, proč se zabývat syntézou sloučenin s právě tímto uskupením, je bezpochyby 

velká šíře biologické aktivity již známých furan-2(5H)-onů. Mnohé z těchto látek, ať již 

přírodního, nebo syntetického původu, působí antineoplasticky, antivirově, antifun-

gálně, ale i například antibakteriálně (rubrolidy2, protoanemonin3). Rovněž kardio-

aktivní glykosidy typu kardenolidů obsahují strukturu pětičetného nenasyceného 

laktonu4. V neposlední řadě by mezi biologickými aktivitami furan-2(5H)-onů měla být 

zmíněna inhibice biosyntézy cholesterolu, prokázaná u derivátů xerulinu2. 

 

 Tato rigorózní práce navazuje na moji práci diplomovou5 a doplňuje ji. Obě byly 

zaměřeny na studii syntézy prekursorů potenciálně biologicky aktivních laktonů, 

protože příprava těchto sloučenin je několikastupňová. V teoretické části shrnuje rigo-

rózní práce antineoplasticky účinné přírodní furan-2(5H)-ony (označované také jako 

butenolidy) a jim podobné 3-methylidenfuran-2(3H)-ony (známé také jako α-methylen-

γ-butyrolaktony). Rešerše syntetických derivátů byla provedena v rámci diplomové prá-

ce. Cílem experimentální části pak byla syntéza methylpent-2-en-4-ynoátů, které by 

sloužily jako prekursory pro 5-alkylidenfuran-2(5H)-ony. Finální sloučeniny budou 

v budoucnu testovány na antineoplastický, antivirový a antifungální účinek.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST:                                 

PŘÍRODNÍ FURAN-2(5H)-ONY A PODOBNÉ 

LÁTKY S PROTINÁDOROVOU AKTIVITOU 
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2.1 ACETOGENINY ČELEDI ANNONACEAE 

 Acetogeniny jsou přírodní látky izolované z různých rostlinných druhů čeledi 

Annonaceae, obsahují ve své molekule 35 nebo 37 uhlíků a jsou charakterizovány 

dlouhým alkylovým řetězcem s furan-2(5H)-onem na konci a s jedním, dvěma nebo 

třemi tetrahydrofuranovými (THF) cykly inkorporovanými uprostřed alifatického 

řetězce. Podle počtu tetrahydrofuranových kruhů v molekule a spojujícího řetězce jsou 

tyto přírodní produkty klasifikovány do třech základních tříd: s jedním THF, se dvěma 

sousedícími THF a se dvěma nesousedícími THF6,7. Někdy se přidává ještě třída čtvrtá, 

a to acetogeniny bez THF8, nebo naopak se třemi THF9,10. 

 

  V současnosti bylo izolováno více než 400 acetogeninů z nejrůznějších druhů 

tropických a subtropických rostlin čeledi Annonaceae. Rovněž bylo vyvinuto několik 

syntetických cest, jak se přiblížit přírodním produktům této čeledi rostlin11. 

2.1.1 MECHANISMUS ÚČINKU 

 Hlavním mechanismem účinku acetogeninů je blokáda mitochondriálního kom-

plexu I, konkrétně NADH-ubichinonoxidoreduktasy, tedy enzymu vázaného na mem-

bránu mitochondrií, který je nezbytný pro produkci ATP9. Komplex I dýchacího řetězce 

je nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější z enzymů přenášejících proton a zapojených 

do oxidativní fosforylace. Savčí komplex I má strukturu tvaru L s více než čtyřiceti 

podjednotkami, místem vážícím NADH v matrix mitochondrie a místem vážícím ubi-

chinon v membránové doméně. Mnohé detaily elektronového přenosu z NADH (matrix) 

na ubichinon (membrána) a propojení mezi tímto procesem a translokací protonu dosud 

nebyly pochopeny a jsou předmětem zkoumání. Acetogeniny čeledi Annonaceae patří 

mezi nejsilnější inhibitory savčího komplexu I. Zřejmě hrají roli při transferu termi-

nálního elektronu komplexu I mezi Fe-S klastrem N2 a při redukci ubichinonu10. 

 

 Acetogeniny rovněž inhibují NADH-oxidasu specifických nádorových buněk, 

včetně některých, které jsou multirezistentní k užívaným léčivům9. Tento enzym je 

vázán na vnitřní straně plasmatické membrány rostlinných i živočišných buněk. Aktivita 

NADH-oxidasy je stimulována růstovými faktory a hormony, avšak v transformova-

ných buňkách a tkáních je schopnost reagovat na tyto faktory snížená, anebo úplně 
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chybí12. NADH-oxidasa patří mezi konstitutivní enzymy membrány u nádorových bu-

něk, zatímco u "normálních" buněk je exprimována pouze občasně9.  

 

 Acetogeniny čeledi Annonaceae jsou silnými inhibitory produkce ATP jak v mi-

tochondriích (NADH-ubichinonoxidoreduktasa), tak v cytoplasmě nádorových buněk 

(NADH-oxidasa). Snížení hladiny ATP a ostatních nukleotidů (tedy prekursorů RNA 

a DNA) vede k apoptóze buňky. Největší význam acetogeninů se předpokládá u tzv. 

MDR tumorů (multi-drug resistant), u nichž je rezistence vůči léčivům zaviněna efluxní 

pumpou závislou na ATP. Acetogeniny deplecí ATP sníží účinnost efluxní pumpy, 

a tím umožní akumulaci léčiva uvnitř nádorové buňky. Standardizovaný extrakt ze se-

veroamerického stromu čeledi Annonaceae paw-paw (Asimina triloba) byl již dokonce 

během let 2002 – 2003 klinicky zkoušen u 94 pacientů s různými nádorovými one-

mocněními. Tento extrakt byl podáván buď samostatně, anebo v kombinaci s běžnými 

chemoterapeutiky, přičemž efekt byl prokázán v obou případech. Nežádoucí účinky 

standardizovaného extraktu obsahujícího více než 50 různých acetogeninů byly mini-

mální13. 

2.1.2 BIOLOGICKÁ AKTIVITA 

 Biologická aktivita acetogeninů je široká, působí cytotoxicky, protinádorově, 

antimikrobně, insekticidně, fungicidně, anthelminticky a imunosupresivně. Spektrum 

a síla jejich inhibičního účinku závisí nejen na třídě, do které patří, ale i na počtu uhlíků 

ve spojovacím řetězci a na počtu a poloze hydroxylových skupin8. Nejsilněji cyto-

toxicky účinné látky vůči buňkám lidského karcinomu plic, prsu a tlustého střeva 

(A-459, MCF-7 a HT-29) obsahují dvě sousedící tetrahydrofuranová jádra (asimicin 1), 

sloučeniny se dvěma nesousedícími THF jsou méně aktivní (gigantecin 2, sylvaticin 3) 

a nejméně cytotoxické jsou sloučeniny s jedním THF (annonacin 4, skvamostolid 5, 

tonkinecin 6) 14,15. Naproti tomu vůči buňkám lidského karcinomu prostaty, pankreatu 

a ledvin (PC-3, MIA PaCa-2 a A-498) vykazují nejvyšší cytotoxickou aktivitu mono-

tetrahydrofuranové acetogeniny a naopak nejméně účinné se jeví bistetrahydrofuranové 

acetogeniny typu asimicinu (1)15.  
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ASIMICIN 

 

O O CH3

O
O

OHOH

C10H21
OH

 

1 

 

GIGANTECIN 

 Gigantecin (2) se nachází v přírodě například v kůře stromu Goniothalamus 

giganteus v jihovýchodní Asii nebo v semenu brazilské rostliny Annona coriacea. 

Vykazuje cytotoxickou aktivitu vůči lidským nádorovým buněčným liniím A-549 

(plicní karcinom), HT-29 (adenokarcinom tlustého střeva), MCF-7 (karcinom prsu) 

a U251MG (multiformní glioblastom)16. 

O

O CH3

O
O

OH

HH
OH

OH

C11H23

OH
H H

 

2 

 

SYLVATICIN 

 Sylvaticin (3) se podařilo izolovat v roce 1995 z listů Rollinia mucosa17. 

O CH3

O
O

OH

H H
OH

OH
H H

C10H21

OH

O
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ANNONACIN 

 Annonacin (4), první a nejtypičtější monotetrahydrofuranový acetogenin, byl roku 

1987 poprvé izolován z kůry kmene Annona densicoma8. 

O

OH

OH OH

O

O

C12H25

OH  

4 
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SKVAMOSTOLID 

 Skvamostolid (5) obsahuje dvě laktonové jednotky na obou koncích alifatického 

řetězce. Izolován byl z rostliny Annona squamosa18. 

O

O

OH

O

O

CH3

 

5 

 

TONKINECIN 

 Tonkinecin (6) byl izolován z kořene Uvaria tonkinensis. Obsahuje 37 uhlíků 

a patří mezi monotetrahydrofuranové acetogeniny s hydroxylovou skupinou na uhlíku 

C5 (takových je známo pouze šest)8.  

O

OH OH

O

O

C12H25

OH

5

 

6 

  

 

  

 

 

 Hydroxylová jednotka je pro biologickou aktivitu acetogeninů velmi důležitá. 

Acetylace hydroxylu například u rollinicinu (7)  vedla ke snížení cytotoxicity. Na dru-

hou stranu redukce ketonu u skvamonu (8) výrazně zvýšila hladinu cytotoxicity této 

sloučeniny. Oxidace hydroxylové skupiny na keton tedy snižuje a naopak redukce pří-

rodní ketoskupiny na hydroxyl zvyšuje aktivitu14.  

 

ROLLINICIN 

O O CH3

O
O

OHOH

C9H19

OH
 

7 
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SKVAMON 

O

O

CH3

O
O

OOH

C12H25

OH
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 Mezi cytotoxicky účinné sloučeniny patří i různí zástupci čtvrté třídy acetogeninů 

s atypicky substituovaným alkylovým řetězcem15. Některé typy, jako například mukocin 

(9), mukonin (10) nebo pyranicin(11), obsahují tetrahydropyranový kruh, a to buď 

nesubstituovaný, anebo hydroxylovaný9. 

 

MUKOCIN 

 Mukocin (9) byl izolován z listů Rollinia mucosa, byl to první objevený 

acetogenin s tetrahydropyranovým kruhem v molekule. Jeho syntéza se skládá asi ze tři-

ceti kroků, jde vesměs o couplingy tetrahydrofuranových a tetrahydropyranových seg-

mentů. Mukocin vykazuje inhibiční aktivitu proti buňkám solidních tumorů, karcinomu 

plic A-549 a karcinomu pankreatu PACA-2. Patří mezi velmi silná protinádorová agens 

– je asi 10 000krát silnější než cytotoxické antibiotikum doxorubicin (adriamycin)9. 

OOC10H21

OH

OH OH

OOH
O

H H H H  

9 

 

MUKONIN 

 Rovněž mukonin (10) je obsažen v listech Rollinia mucosa (izolován McLaugh-

linem v roce 1996) a in vitro inhibuje buněčné linie PACA-2 a MCF-7 (karcinom prsu). 

Tetrahydropyranový kruh u mukoninu sousedí s tetrahydrofuranovým. Strukturně po-

dobný acetogenin je například jimenezin7,19.  

 

10 

O

O O

OHOHOH

C11H23

O
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PYRANICIN 

 Pyranicin (11) pochází z kůry kmene tropického stromu Goniothalamus giganteus 

a je inhibičně aktivní vůči buňkám PACA-2 (přibližně desetkrát aktivnější než doxo-

rubicin)6.  

OC12H25

OH

OH

OH OH O
O
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HYBRIDY CHINON-ACETOGENIN (MUKOCIN, SKVAMOCIN D) 

 Ve zmiňovaných hybridech 12 a 13 je dihydrofuranonová jednotka synteticky 

nahrazena chinonovou částí substrátu přírodního komplexu I, ubichinonu. Díky těmto 

hybridům bylo dokázáno, že pro pevné spojení acetogeninu s komplexem I jsou kromě 

dihydrofuranonu nezbytné i jiné podjednotky acetogeninu, jako například polyetherová 

složka nebo lipofilní postranní řetězec. Studie inhibiční aktivity hybridů ukázaly 

následující vztahy struktury a účinku: 

1) menší acetogeninové fragmenty (dihydrofuranon, alifatický uhlíkatý řetězec, cyk-

lický ether – tetrahydrofuran, tetrahydropyran) jsou jen slabými inhibitory komplexu I 

2) molekula s karboxylovou kyselinou na místě dihydrofuranonu (což je jedna z men-

ších komponent připravovaných během syntézy celého hybridu) vykazuje vyšší inhi-

biční aktivitu než molekula s dihydrofuranonem, odpovídající benzylový ether je ale 

téměř inaktivní  

3) hybridy jsou účinnější než samotné acetogeniny (např. mukocin-chinon (12) je asi 

desetkrát účinnější než mukocin, porovnání skvamocin D-chinonu (13) se samotným 

skvamocinem D (14) není k dispozici)  

4) dimethylethery (na ubichinonovém jádře čtyři methoxyskupiny namísto dvou met-

hoxy- a dvou ketoskupin) hybridů hydrochinonu s acetogeniny dávají velmi rozdílné 

výsledky při sledování jejich inhibiční aktivity – zatímco dimethylether hydrochinon-

skvamocinu D působí na komplex I již v nanomolárním množstsví, dimethylether hyd-

rochinon-mukocinu má aktivitu nižší než přírodní produkty.  
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 Tyto výsledky zdůraznily důležitost dihydrofuranonové jednotky pro inhibiční 

aktivitu. Nicméně tuto strukturní jednotku je možné nahradit chinonovou skupinou beze 

ztráty aktivity. Z tohoto důvodu se zdá, že obě struktury působí na komplex I shodným 

způsobem.  

OOC10H21

OH

OH OH

O

O

OMe

OMe

H H HH  

12 

chinon-mukocin 

C5H11

OH
O O

()9

O

O

OH

OMe

OMe

H HOH H H  

13 

chinon-skvamocin D 

C5H11

O
()9O

O
O

OH OHOH H HH H  

14 

skvamocin D 

 

 Přes strukturní podobnost je ale redukční potenciál ubichinonové a dihydro-

furanonové jednotky velmi rozdílný. U 3-alkylfuran-2(5H)-onu je redukční potenciál 

mnohem negativnější než u ubichinonu. Proto v případě chinonového hybridu nelze 

vyloučit transfer elektronů z místa redukce ubichinonu, zatímco dihydrofuranonová 

jednotka nemůže být za fyziologických podmínek redukována. Autoři studie se tedy 

domnívají, že do vazby acetogeninu s komplexem I musí být zapojeny kromě elekt-

ronového transferu i jiné významné strukturní faktory. Důležitou roli by mohly hrát 

lipofilní interakce s alifatickými postranními řetězci a cyklický ether. Místo redukce 

ubichinonu je dostatečně rozsáhlé, aby tam mohly být vázány dvě acetogeninové pod-

jednotky, dihydrofuranon a cyklický ether10. 

  

 

HYBRIDY DUSÍKATÝ HETEROCYKL-ACETOGENIN (SOLAMIN) 

 Náhradou dihydrofuranového kruhu přírodního acetogeninu s jedním THF, sola-

minu (15), za heterocykly obsahující dva dusíky byly připraveny dvě sloučeniny, které 

vykazují vyšší cytotoxickou aktivitu než solamin. 1-Methylpyrazol-5-yl derivát (16) je 

v in vitro testech asi 80krát více cytotoxický vůči buňkám liského karcinomu plic 
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NCI-H23. Pyrimidin-5-ylsolamin (17) inhiboval téměř všech 39 zkoušených nádoro-

vých buněčných linií účinněji než solamin. γ-Laktonovou jednotku acetogeninů lze tedy 

nahradit některými dusíkatými heterocykly, přičemž mohou vzniknout sloučeniny ještě 

účinnější než jejich přírodní předlohy11.  

O CH3
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1-methylpyrazol-

5-yl-solamin 
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pyrimidin-5-

ylsolamin 

 

 

 Z uvedeného tedy vyplývá, že za enzymovou inhibici při interakci komple-

xu I s acetogeninem je zodpovědná více než jedna strukturální entita10. 
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2.2 KASEALAKTON 

 Kasealakton (18) byl izolován z kmene asijské odrůdy (jihoamerická varianta 

se značně liší obsahovými látkami) stromu Caseria membranacea (Flacourtiaceae) spo-

lu s mnoha dalšími substancemi: chromanem, diterpenoidy, amidy, steroidy, lignanem 

aj., z nichž některé působí cytotoxicky na nádorové buněčné linie P-388 (myší lymfo-

cytární leukemie), HT-29 (lidský adenokarcinom tlustého střeva) a A-549 (lidský ade-

nokarcinom plic). 

 

 Nejúčinnějším cytostatikem z Caseria membranacea je jednoznačně strukturně 

jednoduchý furan-2(5H)-on kasealakton: ED50 u P-388 1,10 µg/ml, u HT-29 1,04 

µg/ml, A-549 inhibuje jen nepatrně. Z ostatních obsahových látek vykazovaly určité 

cytotoxické schopnosti ještě tyto sloučeniny: N-trans-feruloyltyramin, steroid stigmast-

5-en-3β,7β-diol, derivát chromanu kaseamemin a antrachinononový derivát20.  

 

O

O
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kasealakton 
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2.3 ISOAUROSTATIN 

 Grampozitivní anaerobní bakterie (aktinomyceta) Thermonospora alba produkuje 

významné inhibitory topoisomerasy I a II, topostatin a jeho nově izolovaný analog 

isoaurostatin (19). Topoisomerasy jsou enzymy buněčného jádra, které katalyzují 

koordinovaný rozpad a znovuspojení řetězců DNA, děje nezbytné pro replikaci, 

rekombinaci a transkripci buněk. Tyto enzymy jsou již dlouho dobře známým terčem 

některých protinádorových léčiv. Efekt isoaurostatinu na různé topoisomerasy byl 

porovnáván s kamptotecinem a doxorubicinem.  

 

 Studie K. Suzukiho21 prokázala účinnost isoaurostatinu pouze proti topoisomera-

se I izolované z pšeničných klíčků (IC50 67 µM) a telecího brzlíku (IC50 307 µM). 

Mechanismus účinku je rozdílný oproti používaným cytostatikům: zatímco kamptotecin 

stabilizuje komplex topoisomerasy I s DNA a inhibuje tak znovuspojení fragmentů 

DNA a doxorubicin se zase vmezeřuje do řetězců DNA (cleavable complex-forming 

inhibitors bez, resp. s interkalací DNA), patří isoaurostatin mezi cleavable complex-

nonforming inhibitors, tj. sloučeniny, které inhibují topoisomerasu dříve než se naváže 

na DNA. Z rozdílnosti mechanismu působení vyplývají samozřejmě i odlišné hodnoty 

minimálních inhibičních koncentrací k různým topoisomerasam – doxorubicin inhibuje 

výhradně topoisomerasu II (interkalací DNA zabrání znovuspojování fragmentů DNA 

topoisomerasou II, stabilizuje cleavable complex enzymu a přerušené DNA), kamp-

totecin působí proti nejrůznějším topoisomerasam I a topostatin dokonce proti oběma 

typům enzymů. Hodnoty IC50 isoaurostatinu jsou v porovnání s kamptotecinem a topo-

statinem výrazně vyšší21. 

 

O
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2.4 FURAN-2(5H)-ONY Z MOŘSKÝCH ORGANISM Ů 

 Butenolidy (furan-2(5H)-ony) jsou třídou sloučenin, se kterou se lze příležitostně 

setkat v nejrůznějších mořských organismech, jako jsou houbovci (mořské živočišné 

houby), korálnatci (např. zástupci z řádů laločníci, pérovníci, rohovitky), bakterie22. 

Některé z těchto sloučenin patří mezi seskviterpenické laktony a jsou uvedeny v kap. 

2.6. Také retinoidy (kap. 2.5) nebo tetronové kyseliny (kap. 2.7) mohou pocházet z moř-

ských organismů (prvoků Dinoflagellate, resp. houbovců řádu Dictyoceratida). 

 

DYSIDIOLID 

 Dysidiolid (20), izolovaný v roce 1996 z karibské mořské houby Dysidea etheria, 

obsahuje v molekule γ-hydroxybutenolidovou skupinu. Se svými 25 uhlíky patří mezi 

sesterterpenické laktony.  

OO OH

OH
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dysidiolid 

 Jedná se o první objevený přírodní inhibitor tyrosinfosfatasy Cdc25, tedy enzymu 

nezbytného pro proliferaci buněk (IC50 9,4 µM)23. Tyrosinfosfatasa se vyskytuje v lid-

ském organismu ve třech isoformách – Cdc25A, Cdc25B a Cdc25C, přičemž přesná 

funkce jednotlivých forem zatím nebyla popsána24. Tato fosfatasa kontroluje buněčný 

cyklus aktivací klíčových cyklin-dependentních kinas (Cdk)25. Komplex cyklin-

dependentní kinasy s proteinem buněčného dělení, cyklinem, spouští další stupně 

fosforylační kaskády. Cílovými proteiny jsou pak bílkoviny, které participují na rep-

likaci DNA v S-fázi, resp. mechanismu mitózy26. Inhibice fosfatasy vede k zastavení 

buněčného cyklu při přechodu z G1- do S-fáze a z G2- do M-fáze27. Tato antimitotická 

aktivita by mohla být využita při léčbě rakoviny a jiných proliferujících onemocnění24. 

 

 Enantiomer a racemát dysidiolidu inhibují fosfatasu mnohem méně, anebo vůbec 

oproti přírodnímu extraktu. Rovněž dva úzce příbuzné přírodní produkty s γ-hydroxy-

butenolidovou skupinou (monoalid a luffariollolid) jsou jen slabě účinné. Za inhibiční 
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aktivitu je zodpovědná tedy zřejmě nějaká dosud nedefinovaná složka surového 

extraktu25. 

 

 In vitro inhibuje dysidiolid růst buněk lidského karcinomu plic A-549 (IC50 4,7 

µM) a myší leukemie (IC50 1,5 µM)23. 

 

PALAUOLOL, PALAUOLID 

 Surový extrakt z mořské houby rodu Thorectandra vykazuje antiproliferativní 

aktivitu vůči buňkám lidského melanomu a rakovině prsu. Jednotlivé sekundární meta-

bolity obsahující v molekule furan-2(5H)-on působí po izolaci také cytotoxicky. Nej-

silnějším inhibitorem (mimo buňky lidského karcinomu plic A-549) se ukázal být 

palauolol (21). Rovněž palauolid (22) inhiboval růst téměř všech dvanácti zkoušených 

nádorových buněčných linií. Slabší cytotoxickou aktivitu projevil ještě u některých 

buněk thorektandrol A, C a D28. Všechny jmenované sloučeniny patří mezi sesterter-

penické laktony.  

O
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palauolol palauolid 

 

2,3-DIMETHYLBUTENOLID 

 2,3-Dimethylbutenolid (23), poprvé objevený v mořském organismu, byl izolován 

z hadice Ophiomastix mixta. Vykazuje cytotoxickou aktivitu vůči některým nádorovým 

buněčným liniím (např. A-549, SK-MEL-2)29.  
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HOMAXINOLIDY 

 Z mořské houby rodu Homaxinella byly izolovány tři nové furan-2(5H)-ony 

s methoxyskupinou a čtrnáctiuhlíkatým částečně nenasyceným řetězcem v poloze 5, 

které prokázaly selektivní cytotoxické účinky na buněčné nádorové linie SK-MEL-2 

(lidská rakovina kůže). Totožné furan-2(5H)-ony byly nalezeny i v další, taxonomicky 

vzdálené mořské houbě rodu Plakortis. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty ED50
22. 

Tab. 1:  Cytotoxická aktivita homaxinolidů 24 – 26 (SK-MEL-2) 

vzorec název ED50 (µg/ml) 

O

O

OMe
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homaxinolid A 
2,7 

O

O

OMe

 

25 

homaxinolid B 
4,5 

O

O

OMe

 

26 

homaxinolid C 
14,9 

 standard: doxorubicin 0,12 
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2.5 PŘÍRODNÍ RETINOIDY 

 Kyselina retinová (27, RA)I neboli tretinoin , analog vitaminu A, je schopna 

zabránit rozvoji některých nádorů transplantovaných potkanům nebo myším, například 

chondrosarkomu, adenokarcinomu a melanomu. Tento efekt na buňky tumorů je zřejmě 

způsobený cytostatickým účinkem kyseliny a rovněž i zesílením imunitní odpovědi 

hostitele30. V praxi je tato látka používána k léčbě akné nebo k navození remise při 

akutní promyelocytární leukemii31. Přímá cytotoxicita tretinoinu je způsobená labilizací 

lysosomu. Na protinádorové účinky bylo testováno mnoho syntetických analogů vita-

minu A, ale jen u málo z nich (právě u retinoidních furan-2(5H)-onů) byl prokázán vyš-

ší efekt než u kyseliny retinové30. 

COOH

 

27 

 Retinoidy jsou dobře známé svojí účastí v kontrole buněčné diferenciace a pro-

liferace. Na základě dostupných důkazů by mohly být vhodnými chemoprotektivními 

činiteli32. Nicméně vysoké dávky přírodních derivátů vitaminu A působí toxicky, navo-

dí syndrom hypervitaminosy. Postupně jsou tedy hledány syntetické, méně toxické 

a účinnější deriváty33 (viz diplomová práce5 - 2.1)  

2.5.1 PŘÍRODNÍ KAROTENOIDY 

 Biologicky aktivní karotenoidy jsou obsaženy v rostlinách a mikroorganismech, 

nemohou být ale syntetizovány živočichy. Lidé získávají karotenoidy z potravy. Před-

pokládá se souvislost mezi karcinomem tlustého střeva a stravovacími návyky a mnohé 

studie naznačují, že vysoký příjem ovoce a zeleniny, které jsou bohaté na karotenoidy, 

snižuje riziko kolorektálního karcinomu34.  

 

                                                   
I Sama kyselina sice neobsahuje strukturu furan-2(5H)-onu, ale je od ní odvozena velká skupina 

retinoidních furan-2(5H)-onů (viz diplomová práce5 - 2.1)  
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PERIDININ 

 Peridinin (28) je přírodní karotenoid obsahující strukturu furan-2(5H)-onu. Patří 

mezi základní karotenoidní pigmenty a je produkován zejména mořskými prvoky Dino-

flagellate, kteří žijí v symbióze se sasankou Parasicyonis actinostoloides35.  

OCOCH3
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 Tak jako mnohé další přírodní karotenoidy (α-karoten a fukoxantin jsou účinnější 

než β-karoten36) vykazuje protinádorovou aktivitu, narozdíl od ostatních však ve své 

molekule obsahuje i furan-2(5H)-on a u sloučenin butenolidů byl již dříve vícekrát 

prokázán jejich antiproliferační efekt. Konkrétně inhibuje například proliferaci buněk 

lidského neuroblastomu GOTO35. 

 

 Peridinin spolu s dalším přírodním karotenoidem halocynthiaxanthinem (29, zde 

chybí struktura furan-2(5H)-onu) dokáže vyvolat apoptózu buněk karcinomu tlustého 

střeva (DLD-1). Mechanismem účinku je jednak indukce exprese receptoru buněčné 

smrti DR5 (death receptor), jednak senzitizace nádorových buněk k ligandu indu-

kujícímu apoptózu buňky vlivem tumor nekrotizujícího faktoru (TRAIL). Tento ligand 

spouští in vivo i in vitro apoptózu selektivně u nádorových buněčných linií, zatímco pro 

"normální" buňky je pouze málo nebo vůbec toxický. DR5 je receptorem pro TRAIL – 

vzájemnou interakcí vzniká proteinový komplex, který aktivuje iniciátor kaspas. Akti-

vované enzymy kaspasy rozruší celou řadu buněčných struktur, což vede k apoptóze34 

(viz také 2.6.2.2 Indukce apoptózy).   
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29 

  

  Příbuzné peridininu jsou rovněž dva norkarotenoidy, izolované z kultury Dino-

flagellate rodu Symbiodinium, symbiotického s korálem Clavularia viridis. Norkaro-
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tenoid 30 inhibuje in vitro velmi účinně růst buněk karcinomu prsu BSY-1, rakoviny 

centrálního nervového systému SNB-75, karcinomu tlustého střeva HCT-116, plicního 

karcinomu NCI-H522 a DMS114 a rakoviny žaludku MKN7 (IC50 2 – 2,8 µg/ml)37.  

O

OOH H

O
H

OH

OCOCH3

.

 

30 

 

PYRRHOXANTHIN 

 Pyrrhoxanthin (31) obvykle doprovází peridinin, hojně se vyskytující v mořích. 

Strukturou je velmi podobný peridininu. Byl izolován z chloroplastů různých prvoků 

Dinoflagellate. Kvůli jeho nízké koncentraci v biologických zdrojích a jeho nestabilitě 

po purifikaci není o jeho vlastnostech mnoho známo. Zatím se ani neví, zda se podílí tak 

jako peridinin na fotosyntéze v planktonu38.  

O
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2.6 SESKVITERPENICKÉ LAKTONY                                     

A PODOBNÉ SLOUČENINY  

 Seskviterpenické laktony se nachází ve více než 100 čeledích kvetoucích rostlin, 

největší počet (více než 3 000) pochází z Asteraceae39. Zástupce lze najít také v čeledích 

Magnoliaceae, Apiaceae a dokonce v houbách40. Většina laktonů je izolována z listů 

nebo kvetoucích částí rostlin, kde mohou představovat až 5 % sušiny. Popsané jsou 

mnohé farmakologické účinky seskviterpenických laktonů, např. antimikrobiální, 

antivirové, protizánětlivé a antitumorové.  

  

 Seskviterpenické laktony jsou patnáctiuhlíkaté terpenoidy. Jsou chemicky klasi-

fikovány do čtyř hlavních skupin: 

1) germakranolidy (desetičlenný kruh): kostunolid, parthenolid 

2) eudesmanolidy (6/6 bicykly): erivanin 

3) guajanolidy (5/7 bicykly): arglabin 

4) pseudoguajanolidy (5/7 bicykly): helenalin39 

Podle jiných autorů patří guajanolidy a pseudoguajanolidy do jedné skupiny a čtvrtou 

skupinu tvoří elemanolidy (šestičlenný kruh): vernolepin40. 

 

ZÁKLADNÍ STRUKTURY SESKVITERPENICKÝCH LAKTONŮ  

O

O  
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O  

 

germakranolid eudesmanolid  
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O  
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O  
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guajanolid pseudoguajanolid elemanolid 

  

 Hledání inhibitorů růstu rakovinných buněk rostlinného původu vedlo k izola-

ci a charakterizaci řady seskviterpenických laktonů, které vykazují inhibiční aktivitu in 
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vivo a in vitro vůči růstu buněk získaných z lidského karcinomu nosohltanu. Mnohé 

z těchto biologicky aktivních laktonů jsou α-methylen-γ-laktony s dalšími funkčními 

skupinami, jako například epoxidovým, chlorhydrinovým, nenasyceným esterovým, 

nenasyceným laktonovým seskupením nebo ketoskupinou41.  

2.6.1 MECHANISMUS PŮSOBENÍ 

 Byla dokázána reaktivita těchto sloučenin vůči thiolům a aminům, proto lze 

předpokládat, že jejich cytotoxicita vyplývá z alkylace nukleofilních center v biolo-

gických systémech41. Už v roce 1945 Cavallito a Haskell pozorovali při reakci cysteinu 

s 5-methyl-furan-2(5H)-onem tvorbu amfoterní sloučeniny, ale produkt neidentifiko-

vali42. 

 

 α,β-Nenasycené karbonylové sloučeniny, a zejména α-methylenlaktony, uplatňují 

svůj biologický efekt v roli alkylačních činidel. Laktony dokáží vytvořit in vivo kova-

lentní adukty s proteiny nebo s jinými nukleofilními biomolekulami, a to Michaelovou 

adicí volných sulfanyl- nebo aminoskupin43. Reaktivita laktonů vůči sloučeninám s ami-

noskupinami je mnohem slabší než vůči thiolům44. 

 

OBECNÉ SCHEMA NUKLEOFILNÍ ADICE NA DVOJNOU VAZBU – MICHAELOVA ADICE: 
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Elektronové efekty karbonylového kyslíku (-M, -I) způsobí vytvoření elektronového deficitu 

na β uhlíku, který je pak napadán nukleofily. Vytvoří se enolátový ion, který zachytí proton. 

Vzniklá sloučenina, která je vlastně enolformou ketonu, se pak okamžitě přesmykne na ke-

toformu45. 

2.6.1.1 Reakce s aminy 

 Z jednoduchých α,β-nenasycených laktonů (endocyklicky nenasycených slouče-

nin) byl zkoušen pouze 5-methyl-furan-2(5H)-on (32), nestabilita produktu jeho adice 

s dimethylaminem však znemožnila izolaci a další charakterizaci. Naproti tomu exo-
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cyklicky nenasycené laktony (s methylenem navázaným v poloze 3), zastoupené kos-

tunolidem (33), reagují s dimethylaminem za vzniku stabilního Michaelova aduktu42. 

O
O

 

32 

O
O

 

33 

5-methyl-furan-2(5H)-on kostunolid  

 

  K dalším laktonům s exocyklickou dvojnou vazbou patří alantolakton (34) 

a isoalantolakton (35). Tyto přírodní seskviterpenické α-methylenlaktony, izolované 

z rostlinného druhu Inula helenium, reagují s diethylaminem. Vzniklé sloučeniny 36 se 

dají sice izolovat a charakterizovat, nicméně jejich stabilita není nijak velká. Při 

testování cytotoxického působení se totiž ukázalo, že N-alkylace laktonů nevede 

k výraznému snížení cytotoxicity (tedy k horším výsledkům u aminoderivátů). Důvo-

dem se zdá být přirozená eliminace aminů – reverzní reakce k Michaelově adici („retro-

Michaelova reakce“)43. 
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alantolakton isoalantolakton N,N-dialkylaminoisoalantolakton 

2.6.1.2 Reakce s thioly 

 Nejreaktivnější ze zkoumaných thiolů (propan-1-thiol, α-methylbenzenthiol, L-

cystein, methylester N-acetyl-L-cysteinu) se ukázal být cystein, a to zřejmě díky výraz-

né aciditě sulfanylskupiny cysteinu. Reakci s cysteinem poskytují jak laktony s dvojnou 

vazbou uvnitř, tak mimo furanový kruh, které jsou prezentovány v řadě seskviter-

penických sloučenin, včetně například elefantopinu. Adukty endocyklicky nenasy-



27  

cených sloučenin jsou mnohem méně stabilní a snadněji podléhají „retro-Michaelově 

reakci“. Exocyklické nenasycené laktony rovněž reagují s cysteinem značně rychleji.  
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adukt elefantopinu s cysteinem 

  

 Existuje několik vysvětlení rozdílů mezi laktony s endocyklickou a exocyklickou 

dvojnou vazbou: terminální uhlík exocyklické methylenové skupiny má nižší sterické 

požadavky než odpovídající uhlík endocyklicky nenasycené sloučeniny. Kromě toho je 

ve sloučeninách s dvojnou vazbou mimo furanový kruh větší polarizace konjugovaného 

systému uhlíků. Indukční efekt alkylového substituentu snižuje elektrofilní charakter 

β uhlíku, což je příčinou menší reaktivity endocyklicky nenasycených laktonů vůči 

nukleofilnímu ataku42. 

2.6.2 BIOLOGICKÁ AKTIVITA 

 In vivo redukují seskviterpenické laktony počet, objem i velikost tumorů39. 

 

 Biologická aktivita seskviterpenických laktonů je zprostředkovaná alkylací 

nukleofilů pomocí α,β- nebo α,β,γ-nenasycených karbonylových struktur, jako je 

α-methylen-γ-lakton nebo α,β-nenasycený cyklopentenon. Hlavními cíli ataku seskvi-

terpenických laktonů jsou jednak thiolové skupiny cysteinových zbytků v proteinech, 

což vede k porušení funkcí nejrůznějších makromolekul, jednak volné intracelulární 

glutathiony (GSH). Vzájemná interakce vyvolá tedy na jedné straně snížení enzy-

matické aktivity, anebo na straně druhé porušení metabolismu glutathionu a redoxní 

rovnováhy v buňce, která je pro život buňky nezbytná.  

 

 Seskviterpenické laktony ovlivňují řadu biologických procesů, jako je buněčná 

signalizace, proliferace buněk, buněčná smrt/apoptóza a mitochondriální respirace39. 
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2.6.2.1 Inhibice proliferace buněk 

 Rozvoj nádoru je spojen s poškozením regulace kontrolního mechanismu 

buněčného cyklu, a to buď nadměrnou expresí/aktivací cyklin-dependentních kinas 

(Cdk), anebo ztrátou/inhibicí inhibitorů cyklin-dependentních kinas (CdkI), což vyústí 

v nekontrolovaný buněčný cyklus a neustálou proliferaci buněk. Zatímco seskviter-

penický lakton parthenolid (38) zastavuje buněčný cyklus v kontrolním uzlu G2-fáze 

(u buněčných linií sarkomatoidního hepatocelulárního karcinomu SH-J1), cynaropikrin 

(39) ovlivňuje kontrolní uzel G1-fáze (různé buněčné linie rakoviny leukocytů)39. Prů-

chodnost kontrolních uzlů je regulována dvěma skupinami proteinů, cykliny a cyklin-

dependentními kinasami. Je-li uzel "průchodný", cyklus pokračuje S- (kontrolní uzel 

G1-fáze), anebo M-fází (kontrolní uzel G2-fáze)26. 
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 Schemata ovlivnění cyklin-dependentních kinas se u jednotlivých seskviterpenů 

liší, jako příklad je uveden mechanismus inhibice proliferace inuviskolidem (40) a to-

mentosinem (41): Jako alkylační agens mohou seskviterpenické laktony způsobit 

poškození DNA, které aktivuje kinasy ATM a ATR. Tato aktivace má pravděpodobně 

za následek časnou fosforylaci proteinu p53 (Ser15) a cyklin-dependentní kinasy Cdc2 

(Thr14, Tyr5). Fosforylovaný protein p53 se akumuluje v buňkách a aktivuje inhibitor 

cyklin-dependentní kinasy p21waf1. Nárůst p21waf1 a fosforylace Cdc2 přispívá k inhibici 

Cdc2, což vede k časnému zastavení ve fázi G2/M. Aktivovaný protein p53 rovněž 

snižuje četnost komplexů Cdc2-cyklin (cestou represe promotorů, a tím snížení exprese 

obou proteinů). Tento pozdní efekt přispívá k prodloužení uvěznění buňky v G2/M fázi, 

které nakonec vyústí v apoptózu46 (Obr. 1). 
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Obr. 1: 

PŘEDPOKLÁDANÝ MECHANISMUS ZASTAVENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU VE FÁZI G2/M A APOP-

TÓZY VLIVEM SESKVITERPENICKÝCH LAKTONŮ INUVISKOLIDU A TOMENTOSINU46 
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Jiný mechanismus zastavení buněčného cyklu je uveden u sesterterpenického laktonu 

dysidiolidu (kap. 2.4). 

2.6.2.2 Indukce apoptózy 

 Signalizace programované smrti buněk zahrnuje dvě hlavní cesty – cestu recep-

torů buněčné smrti a mitochondriální cestu: 

a) Signál buněčné smrti vzniká spojením ligandů buněčné smrti (Fas ligand, ligand 

indukující apoptózu navozenou tumor nekrotizujícím faktorem – TRAIL) s jejich 

receptory (death receptors). Tímto spojením dochází k aktivaci iniciální kaspasy 8, 

která aktivuje kaspasu 3, jež vykoná apoptický proces.  

b) Mitochondriální cesta je spouštěna intracelulárními signály buněčné smrti, jako je 

poškození DNA, a má za následek uvolnění mitochondriálních apoptických proteinů, 
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např. cytochromu c, který v koordinaci s kaspasou 9 aktivuje kaspasu 3. Mitochon-

driální cestu signalizace apoptózy zahajuje rovněž porušený oxidačně-redukční stav 

buňky spolu s reaktivními kyslíkovými radikály (ROS). ROS jsou v aerobních orga-

nismech tvořeny nepřetržitě během aerobní respirace. Oxidačně-redukční stav buňky 

znamená přesnou rovnováhu mezi počtem ROS a endogenními thiolovými pufry 

existujícími v molekule. Rozvrat redoxní rovnováhy a oxidativní stres jsou důsledky 

deplece intracelulárních thiolů GSH vlivem jejich vazby na seskviterpenické laktony, 

jak již bylo zmíněno. Nárůst volných kyslíkových radikálů byl zaznamenám v nádo-

rových buňkách léčených parthenolidem (38) nebo kostunolidem (33)39.  

 

 Programovanou smrt buňky lze rovněž ovlivnit cestou antiapoptických  proteinů, 

survivinu a transkripčního faktoru NF-κB, jejichž působení je přisuzováno inhibici 

terminálních kaspas. Tyto proteiny jsou ve většině lidských nádorových buněk expri-

movány ve zvýšené míře. Snížením množství survivinu (inuviskolidem a tomentosi-

nem) a p65/RelA podjednotky transkripčního faktoru NF-κB (jen inuviskolidem) přis-

pívají některé seskviterpenické laktony k uvěznění buňky v G2/M fázi a následné 

apoptóze (viz Obr. 1). Seskiterpenické laktony mohou díky těmto schopnostem repre-

zentovat potenciální chemoterapeutická léčiva proti nádorům, které jsou vůči běžným 

chemoterapeutikům rezistentní46.   

2.6.2.3 Ovlivnění buněčného stárnutí  

 Lidská telomerasa je komplexem skládajícím se z RNA komponentu (hTER), 

proteinové jednotky reverzní transkriptasy (hTERT) a některých dalších proteinů. Telo-

merasa řídí syntézu telomer (opakujících se sekvencí nukleotidů na koncích euka-

ryontních chromosomů, díky nimž nedochází ukončením replikace molekul DNA ke 

ztrátě počtu strukturních genů). Udržením stálé délky telomer tedy hraje telomerasa 

rozhodující roli v buněčném stárnutí. Aktivita telomeras je v normálních lidských buň-

kách potlačovaná, ne tak v nesmrtelných nádorových buňkách, které mají schopnost 

zvyšovat aktivitu telomeras. Inhibice telomeras v nádorových buněčných liniích by tedy 

měla potlačit růst karcinomu47. 

 

 In vitro inhibuje aktivitu telomeras seskviterpenický lakton helenalin (42) 

v závislosti na koncentraci a čase, a to např. u nádorových buněk HL60 a HeLa. 
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Přítomnost sloučenin obsahujících thiol ochránila telomerasy před inhibicí, proto lze 

předpokládat, že helenalin reaguje s cysteinovými zbytky proteinů telomeras, čímž 

enzym inaktivuje. Účinnost helenalinu byla in vitro testována i na DNA- a RNA-

polymerasách, žádný z těchto enzymů ani při vyšších použitých koncentracích he-

lenalinu inhibován nebyl, což svědčí o jeho vysoké selektivitě pouze k proteinům 

telomeras. Příčina selektivity dosud není známa47. Zajímavé je, že jiná studie ze stej-

ného roku uvádí helenalin jako silný inhibitor DNA-polymerasy, a to díky jeho dvěma 

alkylačním jednotkám. Helenalin obsahuje mimo α-methylen-γ-laktonové struktury 

ještě α,β-nenasycený keton, což tomuto laktonu umožňuje tvorbu příčných vazeb 

ve šroubovici DNA48. Starší studie44 zase uvádí, že helenalin neinteraguje s bazemi 

v DNA, tedy nealkyluje nukleofilní centra purinových bazí, ale reaguje s thiolovými 

skupinami enzymů nutných k replikaci DNA. A konečně v in vivo studiích byla po 

aplikaci helenalinu v různých nádorech u myší zaznamenána mimo potlačení syntézy 

proteinů a blokace mitochondriálního dýchacího řetězce také inhibice aktivity DNA-

polymerasy39.  
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2.6.2.4 Další biologické systémy ovlivněné alkylací 

 Z dalších nukleofilních center inhibovaných seskviterpenickými laktony lze 

jmenovat některé cytochromové kofaktory v transportním řetězci elektronů při oxi-

dativní fosforylaci. Schopnost laktonů inhibovat aerobní respiraci buněk zřejmě 

převyšuje jejich antitumorovou aktivitu48. 

 

 Inhibice syntézy nukleové kyseliny mnohými seskviterpenickými laktony je 

přímým důsledkem inaktivace enzymů nesoucích thiolovou skupinu v průběhu četných 

kroků metabolismu nukleové kyseliny, včetně DNA-polymerasy, inosinmonofosfátde-

hydrogenasy, purinsyntetasy, dihydrofolátreduktasy a ribonukleosidreduktasy39. 
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2.6.3 VZTAH MEZI STRUKTUROU A Ú ČINKEM 

 K odhalení kvantitativního vztahu mezi strukturou a účinkem (QSAR) seskvi-

terpenických laktonů, byla in vitro testována cytotoxická aktivita 37, resp. 54 seskvi-

terpenických laktonů (pouze s exocyklicky vázanou methylenovou skupinou) vůči buň-

kám lidského karcinomu nasofaryngu KB49,40. Obě studie určily struktury důležité pro 

biologickou aktivitu:  

1) dvojná vazba v cyklopentanovém kruhu, dvojná vazba na uhlíku 10 

2) hydroxylová skupina v pozici 5 

3) angeloyloxy (2-methylbutan-2-enoyloxy) skupina na uhlíku 8 

Nejvyšší aktivitu vykazují guajanolidy (eupachlorin 43, eupatundin 44 nebo eupa-

rotin 45), následují pseudoguajanolidy (helenalin 42 nebo jeho diastereomer mexi-

kanin 46), méně aktivních zástupců lze najít ve skupině germakranolidů (eupatokunin 

47), eudesmanolidů (erivanin 48 – tato sloučenina však neobsahuje α-methylen-γ-bu-

tyrolaktonovou jednotku) a elemanolidů (vernolepinmethakrylát). Všechny jmenované 

seskviterpenické laktony mají ED50 menší než 2 µmol/l. Určení vztahu struktury a cy-

totoxicity má význam zejména pro pozdější předvídání cytotoxického účinku dosud 

neznámých sloučenin.  

OH

OHCl

OH

O
O

O

O

 

43 

O OH

OH

O

O

O

O
 

44 

O OH

O

OH

O

O

O

 

45 

eupachlorin eupatundin euparotin 

O

H H

O
OH

O

 

46 

O

OCOCH3

OH

O

O

O  

47 

O

O

OH

OH  

48 

mexikanin eupatokunin erivanin 
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 Studie inhibičního efektu helianginu (49, izolovaný z Helianthus tuberosus) a po-

dobných sloučenin na růst buněk ovsa (Avena coleoptile sections) jednoznačně 

prokázala roli α-methylenlaktonové skupiny na inhibici růstu rostlinných buněk – 

z jednoduchých sloučenin, testovaných na sazenicích rýže a ovsa, byly nejúčinnější 

sloučeniny 50, 51 a 52. Naopak sloučeniny bez methylenové skupiny na laktonovém 

kruhu (např. 53) nevykázaly v testech žádnou aktivitu50. Inhibici růstu rostlinných bu-

něk helianginem, protoanemoninem (54) nebo vernolepinem (55) lze zabránit dimer-

kaprolem (BAL), nebo jinou thiolovou sloučeninou42. 
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 Existoval předpoklad že pro cytotoxicitu je nepostradatelná exo-methylenová 

skupina laktonu, neboť strukturální modifikace, jako saturace nebo adice methylenové 

skupiny, vede ke ztrátě cytotoxicity a inhibice tumorů. Nicméně bylo rovněž dokázáno, 

že faktorem zodpovědným za cytotoxicitu seskviterpenických laktonů může být přítom-

nost systému O=C-C=CH2 nezávisle na tom, zda je součástí laktonu nebo cyklopen-

tenonu39. 
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 Modifikací struktury helenalinu (42) bylo zjištěno, že cytotoxická aktivita 

(testováno na buňkách Ehrlichova tumoru EN2) klesá esterifikací většími karbo-

xylovými kyselinami (isovalerová). Stejný efekt měla esterifikace na diastereomer 

helenalinu, mexikanin (46). Naproti tomu cytotoxicita série esterů 11α,13-dihydro-

helenalinu (56, bez methylenové skupiny) je přímo úměrná velikosti a lipofilitě po-

stranního řetězce esteru, dihydrohelenalin je nejméně toxický. Tyto výsledky dokazují, 

že na biologickou aktivitu má vliv lipofilita a sterické efekty, které určují přístupnost 

reaktivních center51. Platí pozitivní korelace mezi lipofilitou a cytotoxicitou a obrácený 

vztah mezi sterickým bráněním, zaviněným acylovou skupinou, a cytotoxicitou39. 
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 Také chemické prostředí, ve kterém se nacházejí cílové thiolové skupiny, hraje 

významnou roli v biologické aktivitě. Nicméně neexistuje vztah mezi rychlostí adice 

na cystein a bioaktivitou.  

 Rozdíly v aktivitě mezi jednotlivými seskviterpenickými laktony mohou být 

vysvětleny rozdíly v počtu alkylačních elementů, lipofilit ě, geometrii molekuly a che-

mickém prostředí, ve kterém se nacházejí cílové thiolové skupiny39.  

 

 

 

 

2.6.4 LAKTONY S ENDOCYKLICKOU DVOJNOU VAZBOU  

BIPINNATINY 

 Bipinnatiny jsou sekundárními metabolity korálů rodu Pseudopterogorgia. Základ 

jejich molekuly tvoří kruh se čtrnácti uhlíky, součástí kterého je pouze u bipinnatinu J 

(57) furan-2(5H)-on. U bipinnatinu A, B a D byla in vitro prokázána cytotoxická 

aktivita vůči myším nádorovým buněčným liniím P-388 (IC50 0,9 – 3,2 µg/ml)52.   
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GEIPARVARIN 

 Geiparvarin (58) byl poprvé izolován z listů Geijera parviflora Lindlem v roce 

1967. Tento lakton s endocyklickou dvojnou vazbou obsahuje ve své molekule část 

kumarinovou a furan-3(2H)-on (alkylační agens při Michaelově adukci s bionukleofily). 

In vitro inhibuje růst buněk sarkomu 180, Lewisova plicního karcinomu, lymfocytární 

leukemie P-388 a Walkerova karcinosarkomu 256. 
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 Analogy, které byly připraveny náhradou furan-3(2H)-onu za α-methyliden-γ-

butyrolakton, vykázaly silnější cytostatický efekt na růst buněk leukemie53. Sloučeniny 

s exo-cyklickou dvojnou vazbou jsou při adukcích s nukleofily reaktivnější (viz 2.6.3), 

a tudíž disponují většími inhibičními schopnostmi. Nejsilnějším cytostatikem se ukázala 

být sloučenina 5953.  
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MENISDAURILID, AKVILEGIOLID 

 Tyto laktony s jednoduchou strukturou jsou také schopné indukovat apoptózu 

nádorových buněk, a to již při nízkých koncentracích54.  
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 Menisdaurilid byl poprvé zmiňován v literatuře v roce 1978 jako produkt kyselé 

hydrolýzy kyanogenního glykosidu menisdaurinu, ale izolován byl teprve roku 1984 

spolu s akvilegiolidem z Aquilegia atrata. Menisdaurilid je rovněž přítomen jako 

aglykon fylanthurinolaktonu v některých rostlinách se "spícími pohyby"55, např. Phyl-

lanthus urinaria, kde je fylanthurinolakton substancí zodpovědnou za zavírání listů 

navečer podle cirkadiálního rytmu rostliny56. 

 

RANUNKULIN, PROTOANEMONIN  

 Strukturální cytotoxickou jednotkou ranunkulinu (62) je protoanemonin (63). Obě 

tyto sloučeniny vykazují mírnou cytotoxickou aktivitu vůči některým nádorovým 

buněčným liniím, např. A-549 (ED50 7,53 resp. 9,38 µg/ml)57. 

 

 Cytotoxicita ranunkulinu byla prokázána u buněk KB a Bel-7402 (IC50 0,21 resp. 

0,35 µmol/l). Mechanismus účinku spočívá zřejmě jednak v inhibici DNA-polymerasy, 

a tedy poklesu syntézy DNA, jednak ve zvyšování počtu volných kyslíkových radikálů. 

Ranunkulin nemá žádný účinek na DNA-topoisomerasu II, ani RNA-polymerasu58.  

 

 Protoanemonin, sekundární metabolit mnohých rostlinných druhů Ranunculaceae, 

vzniká z inaktivního glykosidu ranunkulinu enzymatickou hydrolýzou jako důsledek 

poškození pletiva. Antimikrobiální působení bylo testováno pomocí elektronové mikro-

skopie na řase Euglena gracilis. Subletální dávky protoanemoninu způsobily zřetelnou 

inhibici růstu, inhibici cytokineze, a tím vznik mnohojaderného organismu. Většina ja-

der ustrnula v G2/M fázi buněčného cyklu, což je nejspíše způsobeno tvorbou komplexů 

laktonu s thiolovými skupinami, tedy blokováním volných thiolů nezbytných pro cyto-

kinezi. Mnohočetné změny vyvolané protoanemoninem na jednobuněčné řase jsou pří-
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činou interakce laktonu s některými enzymatickými systémy. Dávka protoanemoninu 

potřebná k inhibici růstu řasy byla srovnatelná nebo nižší než dávka použitá v před-

chozích studiích na bakteriích a houbách59.  

O
O

O

O

OH

OH

OH
OH

 

62 

O O

 

63 

ranunkulin protoanemonin 

 

 

2.6.5 LAKTONY S EXOCYKLICKOU DVOJNOU VAZBOU  

 Roku 1985 bylo odhadováno, že zhruba 10 % z 30 000 známých přírodních 

produktů obsahuje α-exo-methylen-γ-butyrolaktonovou funkční skupinu. Vysoká biolo-

gická aktivita zmiňovaných sloučenin je zapříčiněna přítomností této elektrofilní 

funkční skupiny, která dokáže atakovat nukleofilní centra enzymů. Přírodní produkty se 

osvědčily jako inhibitory DNA-polymerasy, inhibitory jaderného receptoru pro vitamin 

D, inhibitory buněčných steroidů, blokátory tumor nekrotizujícího faktoru α, atd60. 

Seskviterpenoidy se strukturou α-methylenlaktonu mají širokou paletu biologických 

účinků, včetně antifungálního a protirakovinného, a také patří mezi významné inhibitory 

růstu rostlinných tkání50. 

 

HELENALIN  

 Helenalin (42) byl detekován v Arnica montana a Arnica chamissonis, má aktivitu 

antitumorovou a protizánětlivou (přímým ovlivněním jednotky p65 transkripčního fak-

toru NF-κB inhibuje tento faktor, jeden z hlavních mediátorů lidské imunitní odpo-

vědi)47. Izolovaný byl také z rostlinného druhu Helenium microcephalum44.  

 

 In vitro působí cytotoxicky na buňky lidského epidermálního karcinomu hrtanu 

a nosohltanu. Významnou roli hraje ve struktuře této molekuly nejen α-methylen-γ-

laktonové seskupení, ale i α,β-nenasycený keton. Při pokusech se sloučeninou bez α,β-
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nenasycené ketonické skupiny byl zaznamenán 46násobný pokles cytotoxické akti-

vity44.  

 

 K mechanismům účinku patří deplece thiolů, inhibice NF-κB a indukce apop-

tózy39, která je navozena cestou receptorů buněčné smrti. Helenalin zvyšuje expresi 

receptoru buněčné smrti DR5, mechanismus je prozatím nejasný, ale pravděpodobně 

není výsledkem potlačení NF-κB. Spíše se předpokládá vliv helenalinu na post-

transkripční mechanismy na úrovni proteinů61. Na druhou stranu helenalin ruší apoptózu 

nádorových buněk karcinomu prostaty DU145 navozenou syntetickým retinoidem 

CD437, což je důsledkem velmi složité funkce transkripčního faktoru NF-κB v buňce. 

Aktivace transkripčního faktoru NF-κB vede k up-regulaci nejen antiapoptických (např. 

Bcl-2), ale také proapoptických genů, včetně receptorů buněčné smrti DR4 a DR5. 

Aktivovaný NF-κB tedy buď podpoří, anebo potlačí apoptózu, a to v závislosti na typu 

stimulu nebo specifickém pozadí buňky. Helenalin jako inhibitor NF-κB v tomto 

případě zablokuje zvýšení exprese DR4, aktivaci kaspas a DNA fragmentaci61. 

 

 Inhibiční působení helenalinu bylo in vivo prokázáno mimo jiné u myší lymfo-

cytární leukemie P-38844. Jako silný induktor apoptózy se projevil také při testování 

senzitivity Jurkatových buněk (lidská T-buněčná leukemie) vůči cytotoxickým seskvi-

terpenickým laktonům ambrosinu, alantolaktonu, hymeninu a helenalinu (IC50 6 µM). 

V nádorových buňkách byly po aplikaci těchto laktonů pod mikroskopem pozorovány 

typické projevy programované smrti buněk – smrštění buněk, apoptická tělíska a při 

fluorescenční mikroskopii bylo rozeznáno i fragmentované apoptické jádro buňky62.  

 

  Vliv helenalinu na aktivitu telomeras byl popsán v kap. 2.6.2.3. Ovlivnění 

stárnutí buněk potvrzují i in vivo studie, kdy byly použity pro testování inhibiční 

aktivity helenalinu na buňky hematopoetických nádorů (Jurkatovy buňky a HL60) 

pouze nízké koncentrace helenalinu (1 – 4 µM) tak, aby byl cytotoxický efekt hele-

nalinu minimální. Během prvních 24 hodin byl zaznamenám pomalý pokles telomeras, 

což koreluje s redukcí exprese hTERT, zřejmě vlivem inhibice transkripce závislé 

na transkripčním faktoru NF-κB. Mezi 24 – 48 hodinami docházelo k velmi rychlému 

úbytku telomeras, který je nejspíše důsledkem přímé inaktivace telomeras jinými než 

transkripčními mechanismy47.  

 



39  

ALANTOLAKTON, ISOALANTOLAKTON  

 Alantolakton a isoalantolakton (34, 35) představují hlavní obsahové látky omanu 

pravého, Inula helenium (Asteraceae). Kořeny této rostliny byly tradičně používány 

v mnoha starověkých kulturách v Asii, Evropě i Americe, například indiáni léčili 

pomocí odvarů z kořenů plicní onemocnění, včetně tuberkulózy. Methanolový extrakt 

z kořene Inula helenium vykazuje vysokou inhibiční aktivitu na růst buněčných linií 

lidského adenokarcinomu žaludku MK-1, karcinomu dělohy HeLa a myšího melanomu 

B16F10. Z frakce rozpustné v hexanu bylo izolováno sedm seskviterpenů63. 

 

 Alantolakton a isoalantolakton jsou známé svojí aktivitou podobnou alergenům, 

antifungálními účinky a jako inhibitory růstu rostlin. Podařilo se u nich rovněž prokázat 

cytotoxický efekt na buňky lidské leukemie K562. Tyto přírodní seskviterpenické 

laktony i jejich diethylaminoderiváty (připravené Michaelovou adicí) vykazují podobné 

změny v buněčném cyklu – výrazné zvýšení podílu buněk v G2/M- a S-fázi oproti kon-

trolnímu vzorku. IC50 všech zmiňovaných sloučenin se pohybuje v rozmezí 0,7 – 15 

µM43.  

 

PARTHENOLID 

 Parthenolid (38) je zodpovědný za biologické aktivity rostliny Tanacetum par-

thenium, tradiční byliny používané po staletí k léčbě horečky, migrény a artritidy. 

Působí tedy protizánětlivě, a to díky inhibici transkripčního faktoru NF-κB, na kterém 

závisí vznik některých prozánětlivých faktorů, jako např. cytokinů, interleukinů a pros-

taglandinů.  

 

 Antitumorová aktivita parthenolidu je zprostředkována mnoha mechanismy:  

1) deplecí intracelulárního glutathionu a porušením redoxní rovnováhy 

2) indukcí endoplazmaticko-retikulárního stresu a uvolněním vápníku (tím je spuštěna 

apoptóza nezávislá na cytochromu c) 

3) podporou aktivace kaspasy 8 

4) změnami proapoptických proteinů Bcl-2 (cesta mitochondriální apoptózy) 

5) podporou signalizace pomocí NF-κB 

Cílovou molekulou parthenolidu na transkripčním faktoru NF-κB je protein p65. Na 

této podjednotce se nachází dva cysteinové zbytky, které parthenolid alkyluje a tím 

propojí. Tímto mechanismem potlačí schopnost vazby NF-κB na DNA. 
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 Parthenolid dále senzitivizuje lidské nádorové buňky k apoptóze vyvolané 

paklitaxelem, tumor nekrotizujícím faktorem a TRAIL. Působí rovněž jako chemo-

preventivní činitel při rakovině kůže vyvolané UVB-zářením (průkaz in vivo v myších), 

významně oddaluje rozvoj rakoviny39. 

 

KOSTUNOLID 

 Kostunolid (33) byl izolován z kořenů Saussurea lappa clarks, tradiční čínské 

léčivé rostliny. Antitumorová aktivita byla poprvé prokázaná v modelu karcinogeneze 

ve střevu potkana, vyvolané azoxymethanem. 

 

 Způsobuje depleci GSH, čímž dochází k vzestupu volných kyslíkových radikálů 

v buňce, a to vede k narušení funkce mitochondrií: ztrátě membránového potenciálu 

mitochondrií, počátku přeměny mitochondriální membrány a uvolnění mitochondriál-

ních proapoptických proteinů. Kostunolid naopak potlačuje expresi antiapoptického 

proteinu Bcl-2. 

 

 Mezi jeho další protinádorové účinky patří podpora diferenciace buněk leukemie, 

inhibice endoteliální proliferace buněk a angioneneze indukované endoteliálním růs-

tovým faktorem. Rovněž rozvrací architekturu mikrotubulů v buněčném jádře nádo-

rových buněk39. 

 

INUVISKOLID, TOMENTOSIN 

 Obě látky se nacházejí v listech Inula viscosa. Inuviskolid (40) je známý pro svoje 

protizánětlivé účinky u kožních onemocnění, tomentosin (41) zase působí fungistaticky 

a antimalaricky.  

  

 K působení extraktu z Inula viscosa jsou citlivější buňky melanomu B16 oproti 

fibroblastům 3T3 (nenádorovým buněčným liniím). Inhibiční aktivita Inula viscosa je 

tedy možná více specifická vůči nádorovým buňkám, což je rozhodující předpoklad 

k možnému využití jako chemoterapeutického léčiva.  

 

 Inuviskolid a tomentosin byly testovány na antiproliferační aktivitu vůči třem 

buněčným liniím lidského melanomu (SK-28, 624 mel a 1363 mel) – v hodnotách IC50 
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nebyly mezi jednotlivými buněčnými liniemi prakticky žádné rozdíly, proto pro další 

testování byly vzaty už jen buňky SK-28 jako reprezentativní vzorek buněk lidského 

melanomu. Přesný mechanismus ovlivnění regulace buněčného cyklu nádorových 

buněk je uveden v kap. 2.6.2.1. Oba seskviterpenické laktony vykázaly cytotoxickou 

aktivitu vůči buňkám lidského melanomu, nejagresivnější formě rakoviny kůže, která je 

rezistentní k současným možnostem léčby rakoviny. Rezistence souvisí s defekty v apo-

ptickém programu nádorových buněk (zvýšená exprese antiapoptických proteinů). 

 

 V buněčných liniích byly po aplikaci inuviskolidu a tomentosinu patrné tyto 

změny: 

1) kumulace buněk v G2/M-fázi, doprovázená objevením se frakce sub-GO, což svědčí 

o programované buněčné smrti 

2) změny v membránových fosfolipidech (translokace fosfatidylserinu z vnitřní na vněj-

ší stranu plasmatické membrány) 

3) změny v membránovém potenciálu mitochondrií 

4) detekce aktivních kaspas 346.  

 

IVALIN 

 Ivalin (64) byl poprvé izolován v roce 1961 z Iva microcephala a Iva imbricata. 

Obsahuje dvě exocyklické methylenové skupiny, z nichž jedna je v konjugaci s lak-

tonovým kruhem, druhá ne64. Později byl izolován spolu s dalšími osmi seskviter-

penickými laktony z Carpesium abrotanoides. In vitro byla prokázána významná 

cytotoxicita vůči šesti buněčným nádorovým liniím (např. A-549, SK-MEL-2)65.  

O
O

OH

 

64 

ivalin 

 

ARTEMINOLID C 

 Arteminolid C (65) představuje seskviterpenický lakton se složitější, rozvětvenou 

strukturou. Nachází se v mnoha rostlinných druzích rodu Artemisia. In vivo inhibuje 

růst nádorových buněk v myších injektovaných nádory plic a tlustého střeva39.   
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ELEFANTOPIN, EUPATUNDIN, VERNOLEPIN 

 Při studiu cytotoxické aktivity elefantopinu (66), eupatundinu (44) a vernolepinu 

(55) bylo také zjištěno, že buněčná kultura lidské lymfoblastické leukemie má in vitro 

mnohem větší potřebu cysteinu než běžná lymfatická tkáň, která může růst bez dodání 

cysteinu, potřebuje pouze jeho prekursory. Tento fakt naznačuje, že inhibiční působení 

nenasycených γ-laktonů je důsledkem jednak úbytku volného cysteinu (vychytávání 

cysteinu), jednak S-alkylace metabolicky nezbytných proteinů44.  

O
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elefantopin 

  

 Výraznou cytotoxicitu vykazují i monocysteinové adukty elefantopinu a eupa-

tundinu, zatímco bis adukt vernolepinu inhibiční aktivitu postrádá41.  

 

CHAMISSONOLID 

 Cytotoxicita chamissonolidu (67) byla prokázaná u nádorových buněk KB. Stejně 

jako u helenalinu závisí reaktivita chamissonolidu na koncentraci cysteinu nebo gluta-

thionu (s nárůstem molárních ekvivalentů cysteinu klesá cytotoxicita)66.  

 

 Na nádorové Jurkatovy T buňky má chamissonolid účinek cytoprotektivní. Rov-

něž neinhibuje vazbu transkripčního faktoru NF-κB na DNA (v jednojaderných buň-

kách periferní lidské krve PBMC)67. 



43  

O

O

CH3COO

OHOH  

67 

chamissonolid 



44  

2.7 TETRONOVÉ KYSELINY A JEJICH DERIVÁTY 

 Tetronové kyseliny byly izolovány z bakterií, plísní, řas, hub, lišejníků a hou-

bovců. U mnohých z nich byly dokázány účinky antibiotické, antivirové nebo anti-

neoplastické68.   

 Podle polohy hydroxylové skupiny jsou děleny na α-tetronové kyseliny (isotetro-

nové), jejichž strukturní jednotkou je 3-hydroxyfuran-2(5H)-on, a β-tetronové kyseliny 

(tetronové), které obsahují 4-hydroxyfuran-2(5H)-on. Tetronové kyseliny vystupují jak 

v enol-, tak v oxo-formě.  

O O

OH  

enol-forma α-tetronové kyseliny 

O O

O  

oxo-forma α-tetronové kyseliny 

O O

OH  

enol-forma β-tetronové kyseliny 

O O

O  

oxo-forma β-tetronové kyseliny 

 Isotetronová kyselina se v přírodě nevyskytuje tak často jako tetronová, ale je 

důležitým syntetickým intermediátem. 

 

SOTOLON A WF-3681 

 Tito dva zástupci skupiny α-tetronových kyselin se vyskytují v přírodě – sotolon 

(68) v cukrové třtině nebo semenech pískavice řeckého sena a WF-3681 (69) v houbě 

Chaetomella raphigera. Některé sloučeniny se strukturou isotetronové kyseliny mají 

nadějnou antiproliferační aktivitu vůči různým karcinomům69.  

O
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VERSIPELOSTATIN 

 Strukturu versipelostatinu (70), metabolitu Streptomyces versipellis, tvoří tři gly-

kosidické jednotky a aglykon: 17členný makrocyklický kruh, který obsahuje α-acyl-

tetronovou kyselinu70. 
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versipelostatin 

 Versipelostatin slouží jako modulátor (down-regulátor) genu pro protein GRP78, 

molekulární chaperon v endoplasmatickém retikulu, který pomáhá v jeho uspořádání 

a transportu68. Funkcí chaperonů je "hlídat" správnou konformaci proteinů, resp. nes-

právnou opravovat26. GRP78 vzniká také za různých stresových podmínek, jako je např. 

glukózové hladovění nebo potlačení Ca2+-ATPasové pumpy endoplazmatického reti-

kula68. Vystupňování odpovědi na stres endoplazmatického retikula (známé také jako 

"odpověď rozvinutého proteinu") se účastní mechanismu rezistence k chemoterapii. Re-

dukce odezvy na stres endoplazmatického retikula je naopak spojená s patologií nemocí 

centrálního nervového systému, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. 

Reakcí na stres endoplazmatického retikula je zvýšení genové exprese mnoha chape-

ronů, např. GRP78. Látky, které přímo ovlivňují transkripci genu pro GRP78, jsou tedy 

nadějnými léčivými látkami pro terapii rakoviny, resp. Alzheimerovy nemoci71. 

 

 Vystupňování stresu endoplazmatického retikula je obecným znakem tumorů 

rezistentních vůči chemoterapii a hypoxickému stresu. Zvýšená exprese GRP78 

umožňuje nádorovým buňkám růst v podmínkách hypoxie a nedostatku glukózy, což je 

typické pro solidní tumory68. Versipelostatin inhibuje expresi GRP78, navozenou endo-

plazmatickým stresem, např. vlivem hypoglykemického poškození71. Versipelostatin 

tedy neovlivňuje expresi GRP78 na úrovni mRNA za normálních podmínek, ale regu-

luje molekulární chaperonové proteiny (GRP78 a 94), které vzniknou na základě stresu 

endoplazmatického retikula70.  
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TETROKARCINY 

 Mezi spirotetronové kyseliny patří (stejně jako versipelostatin) tetrokarciny, které 

vykazují aktivitu nejen vůči gramnegativním bakteriím, ale také vůči buňkám sarkomu 

180, leukemii P-388 a melanomu B16 (tetrokarcin A 71). Inhibují mitochondriální 

funkce antiapoptického proteinu Bcl-2 a rovněž indukují up-regulaci proteinů teplotního 

šoku, které jsou součástí indukce apoptózy cestou stresu endoplazmatického retikula.  

 

 Aristostatin A  a B (72a, b) byly izolovány v roce 2000, inhibují růst lidského 

karcinomu dlaždicových epiteliálních buněk. V inhibovaných buňkách byly zazname-

nány typické znaky apoptózy: fragmentace DNA, aktivace kaspasy 3, ztráta mitochon-

driálního membránového potenciálu, uvolnění cytochromu c do cytosolu a objevení se 

generace reaktivních kyslíkových radikálů68.  

71 

tetrokarcin A 

R1 = NO2, R
2 = COMe 

72a 

aristostatin A 

R1 = NO2, R
2 = COi-Pr 
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aristostatin B 

R1 = NH2, R
2 = COi-Pr 

 

IRCININ-1 

 Ircinin-1 (73) je 25uhlíkatá (sesterterpenická) tetronová kyselina z houbovců rodu 

Sarcotragus72. Inhibuje buněčnou proliferaci buněk lidského melanomu (SK-MEL-2), 

a to mechanismem uvěznění buňky při přechodu z G1- do S-fáze buněčného cyklu, což 

se projeví poklesem exprese cyklinů typu D a jejich aktivačních partnerů CDK4 

a CDK6 a doprovodnou indukcí p21waf1 (inhibitoru cyklin-dependentní kinasy)68. Po 

aplikaci ircininu-1 k nádorovým buněčným liniím byla zaznamenána akumulace buněk 

v G1-fázi a s ní spojený pokles počtu buněk v S- a G2-fázi. Ircinin-1 rovněž zvyšuje 

množství proapoptického proteinu Bcl-2, aktivuje kaspasy a tím efektivně indukuje 

apoptózu nezávisle na p53. Pod mikroskopem bylo pozorováno v buňkách lidské 

rakoviny kůže SK-MEL-2 smršťování membrány a zakulacování buňky, stejně jako 

chromosomální kondenzace a formování apoptických tělísek72. 
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RK-682 

 Sloučenina RK-682 (74) byla izolována z bakterií Actinomycetes a Strepto-

mycetes. Inhibuje HIV-1 proteasu, nejrůznější tyrosinkinasy a fosfatasy. Hlouběji byla 

zkoumána její inhibiční aktivita vůči fosfatase VHR (fosfatasa související s pravými 

neštovicemi) a Cdc25B (klíčový enzym pro průběh buněčného cyklu)68. Cdc25-fosfa-

tasy jsou významnými členy skupiny fosfatas s dvojí specifitou (DSPs, dual-specificity 

phosphatases). Tyto enzymy defosforylují, a tím aktivují cyklin-dependentní kinasy. 

První přírodní produkty, u kterých byla prokázána inhibice Cdc25B, byly dnacin A1 

a B1, ovšem tyto sloučeniny rovněž způsobují poškození DNA. Další objevený přírodní 

inhibitor Cdc25, dysidiolid (viz kap. 2.4), působí inhibičně již v mikromolárních kon-

centracích73. 

 

 Byl zkoumán vztah struktury a účinku u derivátů tetronových kyselin odvozených 

od RK-682, které inhibují duálně specifické fosfatasy VHR a Cdc25B. Sloučeniny 

s dlouhým hydrofóbním řetězcem v poloze C5 působily mnohem selektivněji a účinněji 

na Cdc25B. IC50 sloučeniny 75 vůči Cdc25B je 0,4 µM, zatímco u RK-682 2,2 µM73. 
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SARKOTRINY 

 Tato skupina zahrnuje jak furano-, tak pyrroloterpenoidy, z nichž některé vykazují 

cytotoxickou aktivitu. Mořské houby řádu Dictyoceratida poskytují velký počet 

lineárních terpenoidů. Z rodu Sarcotragus byly izolovány např. pyrrolosesterterpeny 

sarkotrin E  a isosarkotrin E (76a, b),  epi-sarkotrin F  (77, s 5-methoxy-2(5H)-fura-

nonovou jednotkou), dva norsesterterpenoidy sarkotrin N  (78) a sarkotrin O  (79) 
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(obsahují 5-hydroxy-2(5H)-furanonovou jednotku, ale nepatří mezi tetronové kyseliny) 

nebo 21uhlíkatý furanoterpen ent-kurospongin (80, nepatří mezi tetronové kyseli-

ny)68,74.  
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 Cytotoxicita sarkotrinů byla testována na pěti buněčných liniích lidských nádorů 

(karcinom plic A-549, melanom SK-MEL-2, rakovina vaječníku SK-OV-3, rakovina 

CNS XF498, karcinom tlustého střeva HCT15). Furanoterpenoidy vykázaly nízkou až 

průměrnou cytotoxickou aktivitu, zatímco pyrroloterpenoidy nebyly aktivní vůbec. 

Hodnoty ED50 byly naměřeny mezi 3 – 30 µg/ml (nejlepší výsledek vykázal sarkotrin O 

a ent-kuro-spongin vůči buňkám SK-MEL-2 a HCT15)74. Rovněž sarkotrin A (81) je 

cytotoxicky aktivní vůči jmenovaným pěti buněčným liniím – IC50 3,4 – 4,3 µg/ml68.  
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VARIABILINY, STROBILININY, FELIXININY A PODOBNÉ SLO UČENINY 

 Všechny tyto furanosesterterpeny jsou charakterizovány furanovou skupinou 

a terminální tetronovou kyselinou. Často se vyskytují společně v mořských houbách 

řádu Dictyoceratida, hlavně v rodech Ircinia, Sarcotragus a Psammocinia. Byla pop-

sána jejich aktivita antivirová, antibakteriální, protizánětlivá, protinádorová, inhibice 

proteinové fosfatasy a toxicita vůči mořským ježkům a vajíčkům hvězdic75. 

 

 Variabiliny  (82) patří mezi sesterterpenické tetronové kyseliny s dvojnou vazbou 

mezi uhlíky C7 a C8 (poprvé byly získány z mořské houby Ircinia variabilis v roce 

1973, popsány byly jako antimikobiální agens). Strobilininy mají dvojnou vazbu mezi 

uhlíky C8 a C10. Některé geometrické, stereo- a regioisomery variabilinu a strobilininu 

vykazují antivirovou a cytotoxickou aktivitu76. 

 

 Nerozdělitelná směs (8E,13Z,20Z)-strobilininu  (83) a (7E,13Z,20Z)-felixininu  

(84) 1 : 1 působí antiproliferativně na buňky lidského karcinomu děložního čípku HeLa, 

zastavuje buněčný cyklus v S-fázi. Hlavními cíli ataku této směsi jsou topoisomerasa I 

a polymerasa α-primasa, redukcí jejich aktivity je blokována syntéza DNA. Uvěznění 

nádorových buněk v S-fázi je tedy důsledkem inhibice replikace DNA77. Směs (8E, 

13Z,20Z)-strobilininu a (7E,13Z,20Z)-felixininu inhibuje topoisomerasu I a polymerasu 

α-primasu při IC50 10 µM, resp. 5 µM. Při testování cytotoxicity na pěti buněčných 

liniích (stejných jako u sarkotrinů) byla prokázána nejvyšší aktivita vůči buňkám mela-

nomu SK-MEL-2 (ED50 5,8 µg/ml). Tato směs rovněž působí jako slabší antioxidant75. 

Furanosesterterpeny strobilinin a felixinin odstraněním volných radikálů a superoxi-

dových radikálů brání poškození DNA vlivem hydroxylových radikálů, což před-

pokládá jejich možné použití v prevenci i léčbě chorob způsobených oxidativním 

stresem. Mezi takové choroby patří rakovina, stárnutí, ateroskleróza, diabetes, epilepsie 

a neurodegenerativní nemoci78. 

 

 Cytotoxicky aktivní vůči pěti testovaným buněčným liniím byly také sloučeniny 

s podobnou strukturou: palinurin  (85) a psammocinin A2 (86, nepatří mezi tetronové 

kyseliny). ED50 těchto sloučenin dosahovalo 4,4 µg/ml, resp. 4,8 µg/ml75. 
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psammocinin A2 

 

NODULISPORACID A 

 Nodulisporacid A (87), izolovaný z mořské houby rodu Nodulisporium, nevy-

kazuje narozdíl od methyl- a benzylesteru cytotoxickou aktivitu. Polární karboxylová 

skupina zřejmě zabraňuje nodulisporacidu A i jeho hydrogenovanému produktu 

permeaci lipofilní membránou do nádorové buňky. Redukce polarity esterifikací 

methylovou nebo benzylovou skupinou vede k výraznému vzrůstu cytotoxicity. Nej-

silnější efekt methylesteru a benzylesteru nodulisporacidu A se projevil u buněk myší 

leukemie P-388, lidské promyelocytární leukemie HL60 a hormon-dependentní ra-

koviny prsu T47D (IC50 0,14 – 1,70 µg/ml). Methylester a hydrogenovaný produkt 

nodulisporacidu A také vykázaly slabou antiplasmodiální aktivitu79. 

O

O O

O
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87 

nodulisporacid A 

R=H 
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2.8 LIGNANY – ANALOGY PODOFYLOTOXINU 

 Lignany sice obsahují ve své molekule kruh tetrahydrofuranový, nikoli dihydro-

furanový, ale 5-methyl-furan-2(5H)-on může někdy sloužit jako výchozí látka pro jejich 

syntézu80. Přírodní lignany se vyskytují například v druzích Bursera graveolens81, Juni-

perus sabina82, Podophyllum hexandrum nebo Linum austriacum83.  Lignany se vyzna-

čují širokým spektrem biologické aktivity. Cytotoxicky působí především podofylo-

toxin (88) a jeho dimethylované deriváty84. V současnosti se využívají v klinické praxi 

semisyntetické glykosidní deriváty epimeru podofylotoxinu, etoposid (89), etopofos 

a teniposid, a to například v terapii karcinomu plic a varlat.  
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podofylotoxin etoposid 

 

 Zatímco u podofylotoxinu spočívá mechanismus účinku v inhibici mikrotubu-

lárního seskupení v mitotickém aparátu buňky, jeho výše zmiňované deriváty inhibují 

topoisomerasu II. Ostatní analogy, vzniklé modifikací kruhů A až E, zřejmě rovněž 

působí na tento enzym. Při testování in vitro cytotoxicity vůči nádorovým buněčným 

kulturám P-388, A-549 a HT-29 dosahovaly vedle samotného podofylotoxinu nejlep-

ších výsledků analogy vzniklé modifikaci kruhů C a D (například sloučenina 90) – IC50 

v řádech desetin µM82. 

Ar

O

O

CH2OH
O

90 

 Prekursorem podofylotoxinu a peltatinu (91), což je další přírodní cytotoxicky 

aktivní lignan, je při biosyntéze v rostlinách deoxypodofylotoxin (92)83.  



52  

O

O

O

O

OMe

OMe

MeO

OH

91 

O

O

O

O

OMe

OMe

MeO

92 

peltatin deoxypodofylotoxin 
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2.9 BUTYROLAKTON 

 Na závěr teoretické části bych ještě ráda zmínila samotný butyrolakton (93, 

dihydrofuran-2(3H)-on), který patří mezi významné inhibitory cyklin-dependentních 

kinas, tedy inhibitory proliferace nádorových buněk. 

O O

 

93 

butyrolakton 

 

 Butyrolakton pochází z Aspergillus terreus var. africanus, poprvé byl popsán roku 

1977. Inhibuje buněčný cyklus v G1-fázi u synchronizovaných a v G2-fázi u nesynchro-

nizovaných buněčných kultur. Cílem jeho ataku jsou cyklin-dependentní kinasy Cdc2 

a CDK285. Mimo inhibice CDK také zvyšuje expresi cyklinu B1 a jeho akumulaci 

v buňkách G2/M-fáze, které se potom přesunou do fáze G1 bez rozdělení buňky86.  

 

 Antiproliferativní efekt butyrolaktonu byl prokázán u buněk lidské rakoviny plic 

PC-14, citlivé k působení butyrolaktonu byly i polyrezistentní buňky WI-3885. Rovněž 

představuje potenciální nový typ terapie rakoviny ledvin, neboť inhibuje proliferaci 

třech buněčných linií lidské rakoviny ledvin86. V buňkách lidského hepatomu HuH-7 

butyrolakton zase snižuje množství albuminu a α-fetoproteinu. Prostřednictvím inhibice 

cyklin-dependentních kinas omezuje činnost hepatocytárního nukleárního faktoru HNF-

1 (specifického transkripčního faktoru jater), což vede k potlačení aktivace promotoru 

a enhanceru genu pro albumin a α-fetoprotein87.  

 

 Publikována byla také studie vlivu butyrolaktonu na tři buněčné linie karcinomu 

prostaty: LNCaP (buňky závislé na přítomnosti androgenů), DU145 a PC-3. Všechny 

tyto nádorové buněčné linie ovlivňují expresi genu p53 a pRb (tvoří mutanty těchto 

proteinů). Mimoto LNCaP a PC-3 zvyšují expresi CDK2 a CDK4. Jaderná DNA 

nesynchronizovaných buněk se může objevovat ve dvou populacích: 2C, reprezentující 

G0/G1-fázi, a 4C, reprezentující G2/M-fázi buněčného cyklu. V buňkách DU145 a PC-3 

se po aplikaci butyrolaktonu zvýšilo procento jader v G2/M-fázi (vlivem inhibice 

cyklin-dependentní kinasy). Neočekávaně byla objevena přítomnost jader s dvojná-

sobným obsahem DNA než je v 4C, tedy 8C populace jader. Tato skutečnost napovídá, 

že některé buňky z G2/M-fáze přeskočí mitózu a pokračují G1- a S-fází. Butyrolakton 

tedy nezpůsobí kompletní uvěznění všech buněk v G2/M-fázi, ale umožňuje občasné 
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vynechání M-fáze a pokračování cyklu, což vede ke vzniku 8C, 16C a 32C jader (viz 

Obr. 2). Důkazem přeskoků mitózy je vznik obrovských polyploidních buněk, pozo-

rovatelných pod mikroskopem.  

Obr. 2: 

MODEL INDUKCE PŘESKOKU MITÓZY VLIVEM BUTYROLAKTONU85 

G2
G1

M

S

Cdc2
cyklin B1

butyrolakton

 

 

V buňkách DU145 byl zaznamenám osminásobný vzestup cyklinu B1 v 4C jádrech 

(polovina všech jader v 4C fázi byla pozitivní na cyklin B1). U ostatních nádorových 

buněk byl vzestup cyklinu B1 mírnější. Maximální potlačení buněčného růstu bylo 

zaznamenáno při koncentraci butyrolaktonu 70 µM (DU145), resp. 100 µM (PC-3 

a LNCaP)85.  
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3 METODICKÁ ČÁST:                                                                                  

MOŽNOSTI SYNTÉZY 5-ALKYLIDEN-

FURAN-2(5H)-ONŮ                                                                                                   

Většina sloučenin tohoto typu obsahuje (Z)-5-alkylidenovou  jednotku, a to z dů-

vodů sterických, Z-isomery jsou většinou termodynamicky výhodnější. Původní syn-

tetické metody poskytovaly směsi obou isomerů, existují ale i novější způsoby přípravy 

5-alkylidenfuran-2(5H)-onů, které jsou již vysoce stereoselektivní. Z tohoto hlediska se 

jeví nadějně laktonizace alkynové kyseliny katalyzovaná palladiem88. 
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3.1 NESTEREOSELEKTIVNÍ SYNTÉZA 

ALKYLIDENACÍ P ĚTIČETNÝCH HETEROCYKL Ů 

Jednou z nejpoužívanějších strategií je alkylidenace pětičetných heterocyklů obsa-

hujících kyslík, jako například furan-2-onu (Schema 1), dihydrofuran-2-onu, dihydro-

furanu, tetrahydrofuranu a anhydridu kyseliny maleinové. Furanon a dihydrofuranon se 

používají většinou jako nukleofilní činitelé, zatímco maleinanhydrid slouží jako elek-

trofilní centrum reakce. Touto cestou bylo syntetizováno mnoho přírodních produktů 

(nostoklidy, eremolakton, goniobutenolidy a freelingyn) obsahujících 5-alkylidenfuran-

2(5H)-onovou jednotku. Alkylidenační reakce probíhá bohužel až v pozdní fázi syntézy, 

často jako poslední krok, což je příčinou její neselektivity, a tudíž i nižších výtěžků 

a problémů při separaci isomerů88.  

O
O

OZ O
O+

R1

R2 R2

R1

 
SCHEMA 1 
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3.2 NESTEREOSELEKTIVNÍ SYNTÉZA 

Z γ-KETOKYSELIN A γ-HYDROXYKYSELIN 

Laktonizace ketokyselin a hydroxykyselin patří mezi nejstarší metody přípravy 

5-alkylidenfuran-2(5H)-onů − příkladem může být konverze kyseliny 4-oxopent-2-

enové na protoanemonin s 30% výtěžkem88. Novější postup syntézy probíhá přes 

γ-ketoacyl-palladiové komplexy (Schema 2), které vzniknou palladiem katalyzovanou 

karbonylací. Výchozími látkami pro karbonylaci mohou být buď (Z)-β-halogen-

α,β-nenasycené ketony, anebo sloučeniny alkynů nebo alkenů s organickými halogeni-

dy, pokud tyto sloučeniny podléhají oxidativní adici s palladiem (např. alkenyl-, allyl-, 

benzyl- a acylhalogenidy).  

R O
X

H

R
X

H
R O

O
H

Pd-X O O
R

+
 

SCHEMA 2 

Tato metoda má dnes význam zejména u sloučenin, kde je 5-alkylidenfuran-

2(5H)-onová jednotka součástí cyklu, a nelze ji tedy připravit alkylidenací furan-2(5H)-

onu a jeho derivátů. Ačkoli je palladiem katalyzovaná karbonylace metodou skutečně 

neselektivní, zajišťuje až 98% stereoselektivitu ve prospěch β-substituovaných (Z)-5-

alkyliden-furan-2(5H)-onů, resp. 75 – 80% u ketosloučenin bez substituentu v β poloze. 

Ostatní kovy, jako například kobalt a krypton, použité při karbonylaci alkynů mají 

v syntéze omezenější možnost užití. 

 

γ-Hydroxykyseliny cyklizují za vzniku γ-laktonů a pokud tyto laktony obsahují 

vhodnou funkční skupinu (allyl, alkenyl, halogen, kyslík nebo síru), která se může 

účastnit eliminační reakce, mohou vzniknout 5-alkylidenfuran-2(5H)-ony nebo -tetra-

hydrofuranony. I v tomto případě je metoda neselektivní, avšak poskytuje především 

termodynamicky stabilnější Z-isomery. Z γ-hydroxykyseliny může být připraven na-

příklad peridinin88. 
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3.3 STEREOSELEKTIVNÍ SYNTÉZA 

Z 4-ALKYNOVÝCH KYSELIN 

Laktonizace 4-alkynových kyselin zahrnuje stereoselektivní trans-adici za vzniku 

5-alkylidenfuran-2(5H)-onů a -tetrahydrofuranonů. Může být v podstatě 100% stereo-

selektivní bez ohledu na substituenty. Většina cyklizačních agens patří mezi Lewisovy 

kyseliny, můžeme je dál rozdělit na nekovové (např. CrO3) a kovové, obsahující vět-

šinou těžké kovy (např. rtuť, stříbro, palladium, rhodium, atd.). Halogenlaktonizace se 

účastní jako činitelé N-halogensukcinimidy obsahující jod, brom nebo chlor, ve spojení 

s některými bazemi, například KHCO3 a (C4H7)4NOH. Především reakce katalyzované 

stříbrem a palladiem poskytují vysoké výtěžky i selektivitu. Jedním z hlavních vedlej-

ších produktů reakce je šestičetný lakton (α-pyron), vznikající endolaktonizací.  

 

 Laktonizace katalyzované stříbrem se zdají být vysoce stereoselektivní – to 

potvrzuje například reakce PhC≡CCH=C(COOH)2 s AgNO3, kde vzniká i za normální 

teploty (5Z)-5-benzylidene-4-fenylfuran-2(5H)-on ve výtěžku 88 % (původně se tato 

laktonizace prováděla při 190 °C, a to už od roku 1958). Existují ovšem i reakce posky-

tující směs E- a Z-isomerů 1 : 1 − například laktonizace kyseliny non-4-ynové kataly-

zovaná Ag2CO3. Naproti tomu sloučeniny rtuti (HgO, Hg(OAc)2 a Hg(OOCCF3)2) 

neposkytovaly s alkynovými kyselinami žádané produkty (Schema 3).  

Ph

Ph

COOH O O

Ph

Ph
O

O

Ph

Ph

AgNO3
            95 %                      5 %

Hg(OCOCF3)2    2 %                        36 %   

SCHEMA 3 

 

Palladium působí jako katalyzátor vysoce selektivně, především při tzv. 

tandemové cross-couplingové laktonizaci. Kombinace Cl2Pd(PhCN)2 a Et3N v MeCN 

(Utimotovy podmínky) zajišťuje 100% stereoselektivitu pro (Z)-benzylidenfuran-2(5H)-

ony a 88% pro alkylidenové deriváty. Jako „partnery pro cross-coupling“ lze využívat 

allyl- a alkenylhalogenidy (Schema 4).  
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SCHEMA 4 

Sonogashirův typ cross-couplingové laktonizace navazuje na palladiem katalyzo-

vanou karbonylaci alkynů, výsledkem by měla být vyšší stereoselektivita u β-nesub-

stituovaných kyslíkatých sloučenin. Do této reakce vstupuje alkyn, β-halogenakrylová 

kyselina a Cl2Pd(PPh3)2, CuI a Et3N (Schema 5). Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

u β-bromakrylové kyseliny (91 – 97 % Z-isomeru). 

R
Br COOH

O O

R

+

 
SCHEMA 5 

 Jiná metoda katalýzy palladiem zahrnuje zacyklení za současně probíhající adice 

(Schema 6). Novější laktonizace využívají rovněž směs sulfidových clusterů obsa-

hujících palladium jako katalyzátory. Podobnou katalýzu by mohly poskytovat i slou-

čeniny rhodia, nicméně zde ještě chybí potřebné studie88. 

R = H, Ph 
R1 = H, Me 

R

COOH

O

O
O

O R
+

2%
LiBr

Pd(OAc)2

R1

R1

  SCHEMA 6 
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3.4 STEREOSELEKTIVNÍ SYNTÉZA 

Z 4-ALKENOVÝCH KYSELIN 

Laktonizace kyseliny o-alkenyl- nebo o-allylbenzoové směřuje spíše k isoku-

marinům než ke ftalidům (Schema 7). Vysvětlení lze nalézt v předpokládaném průběhu 

endocyklizace, zahrnující benzylpalladium jako meziprodukt. Proto tato metoda není 

dosud využívána k syntéze 5-alkylidenfuran-2(5H)-onů88. 

COOH O

O

O

O

 
SCHEMA 7 

 

 

 Další možnosti syntéz dihydro- a tetrahydrofuranonů jsou uvedeny v disertačních 

pracích obhájených již dříve89,90. Jinou alternativou k uvedeným metodám je cyklická 

karbopaladace91. 



61  

Br

X

COOMe

Ar

Br COOMe

Ar

Br COOH
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a) CuI, PdCl2(PPh3)2, Et3N, MeCN, lab. t, 1-2 hod, Ar
b) 1. LiOH, 0 °C, 24 hod 2. H 2SO4

c) AgNO3, aceton, lab. t, 3 dny

, a) b) c)

3.5 METODA ZVOLENÁ PRO SYNTÉZU 3-BROM-

5-(SUBST.)ARYLMETHYLIDENFURAN-2(5 H)-ONŮ 

 Pro syntézu potenciálně biologicky aktivních 5-alkylidenfuran-2(5H)-onů byl na 

Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK zvolen postup podle Schematu 

8, zahrnující tři kroky: Sonogashirův coupling dihalogenovaného methylesteru kyseliny 

prop-2-enové s alkynem, hydrolýzu alkynylovaného esteru a cyklizaci pent-2-en4-yno-

vé kyseliny.  

 

 

 

 

 

 

  

SCHEMA 8 

 

 Mým hlavním úkolem byla příprava methyl-pent-2-en-4-ynoátů. Zabývala jsem se 

proto především reakcí první, tedy Sonogashirovým couplingem. Couplingové reakce 

slouží k vytvoření vazby C-C, při Sonogashirově couplingu reaguje nenasycená halo-

genkyselina s terminálním alkynem92, tato reakce byla poprvé popsána v roce 197593. 

  

 Sonogashirův coupling probíhá obvykle za mírných podmínek – výchozí látky 

reagují v přítomnosti palladiového katalyzátoru (PdII), jodidu měďného a sekundárního 

nebo terciárního aminu. Palladium je aminem redukováno na Pd0, oxidativní adicí94 

palladia na halogen v nenasycené halogenkyselině vzniká R-PdX, které transmetaluje 

vzniklý acetylid měďný95.  

 

 Jako palladiové katalyzátory mohou být použity různé typy komplexních solí: 

PdCl2(PPh3)2, Pd(PPh3)4
96

, PdCl2[P(furyl)3]2
97

, atd. Fungují jako prekursory Pd0 vznika-

jícího in situ a mohou být použity za přidání dalších fosfinových ligandů nebo bez nich. 
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SCHEMA 9 

  

  

 Na schematu 9 (v levém dolním rohu) je patrný i vznik nežádoucího produktu 

reakce, tzv. homocouplingu. K tomuto procesu dochází v případě, že se na palladiový 

katalyzátor navážou dvě molekuly alkynů, poté se palladium redukuje do oxidačního 

stupně Pd0 a vzniká vazba C-C mezi dvěma totožnými alkyny. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST                                 

Výchozí látky pro syntézy byly zakoupeny u firmy Aldrich: 1-ethynyl-2-

nitrobenzen,  3-ethynylanilin, 2-ethynylpyridin. 1-Ethynyl-4-(methoxymethoxy)benzen 

(tedy 4-ethynylfenol ochráněný methoxymethylovou skupinou) byl na katedře připraven 

dříve. 

 

Rozpouštědla byla použita v kvalitě dodané výrobcem. 

 

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) byla prováděna na DC-Alufolien 20 × 20 cm 

Kieselgel 60 F254 (Merck). Jako stacionární fáze pro sloupcovou chromatografii byl 

používán Silikagel Merck (0,040 – 0,063 mm). Složení mobilních fází je vždy uvedeno 

u jednotlivých látek. 

 

Teploty tání byly stanoveny na mikrovýhřevném bloku podle Böetia a nejsou 

korigovány. 

 
1H-NMR a 13C-NMR spektra byla měřena na přístroji VARIAN Mercury-Vx 

BB 300. Chemické posuny jsou zaznamenány jako hodnoty δ v ppm a jsou nepřímo 

vztaženy k tetramethylsilanu (TMS) přes signál rozpouštědla (7,26 pro 1H a 77,0 pro 
13C v CDCl3). 
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4.1 OBECNÉ POSTUPY SYNTÉZ 

4.1.1 SONOGASHIRŮV COUPLING 

  K míchajícímu se alkynu v acetonitrilu (2 ml) byl přidán jodid měďný (5 mol %) 

a palladiový katalyzátor PdCl2(PPh3)2 (5 mol %). Poté byl přikapán roztok esteru 

(1 mol. ekv.) v acetonitrilu (1 ml) a amin (4 mol. ekv.). Reační směs byla míchána při 

laboratorní teplotě a průběh reakce byl kontrolován pomocí TLC. Reakce byla ukončena 

odpařením rozpouštědla. Odparek byl zředěn ethyl-acetátem a směs vytřepána nasy-

ceným roztokem hydrogenuhličitanu sodného. Organická vrstva byla vysušena bezvo-

dým síranem sodným a reakční směs byla podrobena sloupcové chromatografii98,99. 

Sonogashirův coupling byl prováděn pod ochrannou atmosférou argonu. 
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X
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Br COOMe
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Br

Br
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+
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SCHEMA 10 
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4.2 VÝSLEDKY REAKCÍ 

4.2.1 SONOGASHIROVY COUPLINGY DO β-POLOHY ESTERŮ  

4.2.1.1 Coupling methylesteru (2Z)-2-brom-3-jodprop-2-enové kyseliny s 1-ethynyl-4-

(methoxymethoxy)benzenem  

Množství výchozích látek: 0,69 mmol esteru a 0,69 mmol alkynu 

Reakční čas: 60 min 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 95 : 5 (v/v) 

Produkt: methylester (2Z)-2-brom-5-[4-(methoxymethoxy)fenyl]pent-2-en-4-ynové 

kyseliny 

Popis: oranžové krystaly 

Teplota tání: 126 – 130 °C 

Výtěžek: 0,1457 g (65 %) 

NMR spektrum: viz příloha 

COOMeBr

MOMO  

C13H11BrO2 

Mr=279,14 

4.2.1.2 Coupling methylesteru (2E)-2,3-dibromprop-2-enové kyseliny s 1-ethynyl-4-

(methoxymethoxy)benzenem  

Množství výchozích látek: 0,82 mmol esteru a 0,82 mmol alkynu 

Reakční čas: 80 min 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 99 : 1 (v/v) 

Produkty: 

a) methylester (2E)-2-brom-5-[4-(methoxymethoxy)fenyl]pent-2-en-4-ynové kyse-

liny  

Popis: nazelenalý olej 

Výtěžek: 0,1516 g (57 %) 

NMR spektrum: viz příloha 
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Br COOMe

OMOM  

C13H11BrO2 

Mr=279,14 

 

b) 1,4-bis[4-(methoxymethoxy)fenyl]buta-1,3-diyn (produkt homocouplingu) 

Popis: nažloutlé krystaly 

Výtěžek: 0,0428 g (45 %) 

NMR spektrum: viz příloha 

OMOM OMOM

 

C18H14 

Mr=230,31 

4.2.1.3 Coupling methylesteru (2E)-2,3-dibromprop-2-enové kyseliny s 1-ethynyl-

2-nitro-benzenem 

Množství výchozích látek: 0,82 mmol esteru a 0,82 mmol alkynu 

Reakční čas: 80 min 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 95 : 5 (v/v) 

Produkty: 

a) methylester (2E)-2-brom-5-(2-nitrofenyl)pent-2-en-4-ynové kyseliny 

Popis: cihlově červené krystaly 

Výtěžek: 0,0870 g (34 %) 

NMR spektrum: viz příloha 

Br COOMe

NO2

 

C12H8BrNO4 

Mr=310,11 

 

b) 1,4-bis(2-nitrofenyl)buta-1,3-diyn (produkt homocouplingu) 

Popis: bílé krystaly 

Výtěžek: 0,0172 g (14 %) 

NMR spektrum: viz příloha  
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NO2

O2N  

C16H8N2O4 

Mr=292,25 

4.2.1.4 Coupling methylesteru (2E)-2,3-dibromprop-2-enové kyseliny s 3-ethynyl-

anilinem 

Množství výchozích látek: 0,82 mmol a 0,82 mmol alkynu 

Reakční čas: 70 min 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 90 : 10 

(v/v) 

V žádné z izolovaných frakcí nebyl NMR spektrem potvrzen žádoucí produkt. 

4.2.1.5 Coupling methylesteru (2E)-2,3-dibromprop-2-enové kyseliny s 2-ethynyl-

pyridinem 

Množství výchozích látek: 0,82 mmol a 0,82 mmol 

Reakční čas: 2 hod 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 90 : 10 

(v/v) 

Produkt: methylester (2E)-2-brom-5-(2-pyridyl)pent-2-en-4-ynové kyseliny 

Popis: hnědý olej 

Výtěžek: 0,2154 g (89 %) 

NMR spektrum: viz příloha 

N

Br COOMe

 

C11H8BrNO2 

Mr=266,10 
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4.2.2 SONOGASHIRŮV COUPLING DO α-POLOHY ESTERU 

4.2.2.1 Coupling methylesteru (2Z)-2-brom-5-fenylpent-2-en-4-ynové kyseliny s 1-

ethynyl-4-(methoxymethoxy)benzenem  

Jako rozpouštědlo byl při reakci použit dimethylformamid (4 ml). 

Množství výchozích látek: 0,38 mmol esteru a 0,45 mmol alkynu 

Reakční čas: 17,5 hod 

Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii: lékařský benzín + ethyl-acetát 99 : 1 (v/v) 

Sloupcovou chromatografií byly izolovány 3 frakce, ve třetí (žluté krystaly o hmotnosti 

0,0124 g) byly NMR spektrem potvrzeny stopy očekávaného produktu – methylester 

(2E)-5-fenyl-2-{[4-(methoxymethoxy)fenyl]ethynyl}pent-2-en-4-ynové kyseliny. 

COOMe

MOMO

 

C21H16O2 

Mr=300,36 
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5  DISKUSE 

 Rigorózní práce měla rozšířit studii syntézy prekursorů potenciálně biologicky 

aktivních 5-alkylidenfuran-2(5H)-onů, provedenou v rámci mé diplomové práce. Syn-

tézy nových methyl-pent-2-en-4-ynoátů měly pomoci optimalizovat podmínky Sono-

gashirových couplingů a především poskytnout nové prekursory pro laktonizaci.  

 

 Při Sonogashirově couplingu vznikají tři produkty v různém zastoupení (jejich 

podíl lze zřejmě ovlivnit úpravou reakčních podmínek nebo katalyzátorů). Ve většině 

provedených reakcí převládá β-monoalkynylovaný ester a ve všech případech vzniká 

ještě nežádoucí produkt homocouplingu. 

 

 Výchozí estery pro Sonogashirovy couplingy byly na katedře připraveny dříve 

bromací methyl-propiolátu, přičemž dle literatury měl při použití pyridinium-

hydrobromidu perbromidu jako bromačního činidla v dichlormethanu vznikat výhradně 

E-isomer100. I přes dodržení daných podmínek však vznikal rovněž Z-isomer, popřípadě 

směs obou. Z-isomer měl být podle literárního údaje získán při použití stejného činidla, 

ovšem jiného rozpouštědla (tetrachlormethan). Stejně jako v diplomové práci jsem tedy 

pro syntézy používala jak methyl-(2E)-2,3-dibrompropenoát, tak methyl-(2Z)-2,3-di-

brompropenoát a z něj připravený methyl-(2Z)-2-brom-3-jodpropenoát.   

  

 Jako výchozí alkyny jsem použila 1-ethynyl-4-(methoxymethoxy)benzen, 

1-ethynyl-2-nitrobenzen, 3-ethynylanilin, 2-ethynylpyridin. Pro porovnání reakčních 

výtěžků ze všech provedených Sonogashirových couplingů, jak v rámci mé diplomové, 

tak rigorózní práce, uvádím výsledky v přehledné tabulce:  
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Tab. 2:  Reakční výtěžky ze Sonogashirových couplingů prováděných za stejných pod-

mínek (tučně vyznačené jsou reakce provedené v rámci mé diplomové a rigo-

rózní práce, ostatní jsou čerpány z ústního sdělení101) 

Produkt 

Br

R

COOCH3

 

Br

R

COOCH3

 

Prekursor 
Br

Br COOCH3

 I

Br COOCH3

 Br

Br COOCH3

 

R    

fenyl 61 % 24 % 16 % 

4-dimethylaminofenyl 27 % 81 % 89 % 

4-methoxymethoxyfenyl 42 % 65 % 57 % 

2-nitrofenyl ↓↓ ↓↓ 34 % 

3-aminofenyl 26 % 14 % 0 % 

2-pyridyl 22 % nezkoušeno 89 % 
pozn.: ↓↓ … vzniká pouze ve stopovém množství 

  

 Z tabulky je patrné, že při použití methyl-(2E)-2,3-dibromprop-2-enoátu jako 

výchozí sloučeniny byly výtěžky couplingů srovnatelné nebo vyšší než v případě 

použití ostatních výchozích látek. Toto pravidlo v podstatě potvrzuje předpoklad 

získaný již na základě výsledků experimentální části diplomové práce. Výjimkou byla 

pouze reakce methyl-(2E)-2,3-dibromprop-2-enoátu s fenylacetylenem, kdy bylo dosa-

ženo pouze 16% výtěžku. Později byla stejná reakce opakována jinými pracovníky 

a výtěžky se pohybovaly v rozmezí 52 – 79 %102,103. Lze tedy konstatovat, že methyl-

(2E)-2,3-dibromprop-2-enoát je sterický vhodnější pro couplingovou reakci než odpo-

vídající Z-isomer. V případě Z-isomerů dochází lépe k inzerci Pd0 mezi uhlík a jod než 

mezi uhlík a brom. Jodované alkeny jsou v těchto reakcích aktivnější5. 

  

 Pokus o Sonogashirův coupling do α-polohy esteru přinesl produkt jen ve 

stopovém množství. Optimalizací podmínek pro tuto reakci se ve své diplomové práci 

zabývala Z. Šipulová103. 

 

 Ze sterických důvodů jsou pro cyklizaci na finální 3-brom-5-(subst.)aryl-

methylidenfuran-2(5H)-ony vhodné pouze (2E)-2-brom-5-(subst.)arylpent-2-en-4-ynové 

kyseliny získané hydrolýzou odpovídajících esterů. 
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 Reakce s methyl-(2Z)-2,3-dibrompropenoátem a methyl-(2Z)-2-brom-3-jodprope-

noátem byly prováděny zejména kvůli porovnání výsledků Sonogashirových couplingů. 

Produkty reakcí se Z-isomery mohou být využity jako prekursory pro přípravu někte-

rých dalších sloučenin. V případě couplingu do α-polohy methylesterů (2Z)-2-brom-5-

(subst.) arylpent-2-en-4-ynové kyseliny se získají sloučeniny s "endiynovým" uskupe-

ním, které je charakteristické pro tzv. ENDIYNOVÁ ANTIBIOTIKA (např. dynemicin 

94, kalicheamicin 95).  

NH
O

OHO

OOH

R

OMe

COOH

R = OH 

94 

dynemicin A 

  

O
S

O

X

O OH

O

OMe

OMe

N
H

O

O

O

OH

O

OH

NHCO2CH3

CH3SSS

R1

R2
 

 

O
OH

OH
MeO

ON
H

MeO

R1 R2

 X = I104 

95 

kalicheamicin γ1 

 

 Tyto přírodní, antibakteriálně a cytotoxicky působící látky vynikají svým zcela 

unikátním mechanismem účinku: Bergmannovou cyklizací vytvářejí z endiynové struk-

tury nové benzenové jádro se dvěma radikály ve vzájemné p-poloze.  
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CYKLOAROMATIZACE (Z)-1,5-DIYN-3-ENOVÉHO SYSTÉMU 

.

.
.2[H ]

 
Tato reakce byla poprvé studována Robertem Bergmanem v 70. letech 20. 

století a je základem mechanismu účinku enediynových antibiotik104. 

 

Diradikál pak specificky štěpí DNA a způsobí tak apoptózu buňky5,105. 

 

ŠTĚPENÍ DNA KALICHEAMICINEM γ1 
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O

OH

O
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S

Nu

.
.DNA

DNA
diradikál

O2

rozštěpení DNA dvojvlákna

kalicheamicin

 

  

 V pracovní skupině farmaceutické chemie na Katedře farmaceutické chemie 

a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové i nadále 

pokračuje výzkum optimalizace syntéz, a to samozřejmě výhradně s E-isomery, které 

jediné mohou následnou hydrolýzou a laktonizací poskytnout 3-brom-5-(subst.)aryl-

methylidenfuran-2(5H)-ony. Pro získání 5-(subst.)arylmethylidenfuran-2(5H)-onů ne-

soucích v poloze 3 jiný substituent než brom je potřeba najít vhodné reakční podmínky 

pro coupling do α-polohy mnou připravených methyl-(2E)-2-brom-5-(subst.)arylpent-2-

en-4-ynoátů, případně pro jinou reakci vedoucí k náhradě bromu jinou skupinou. Finální 

sloučeniny budou v případě úspěšných syntéz testovány na antineoplastickou, anti-

virovou a antifungální aktivitu. 



73  

6  ZÁVĚR 

 Obsahem teoretické části je rešerše přírodních derivátů furan-2(5H)-onů s antineo-

plastickou aktivitou. 

  

 V rámci experimentální části jsem provedla celkem šest Sonogashirových 

couplingů. Podařilo se mi tak připravit: 

• methyl-(2Z)-2-brom-5-[4-(methoxymethoxy)fenyl]pent-2-en-4-ynoát 

• methyl-(2E)-2-brom-5-[4-(methoxymethoxy)fenyl]pent-2-en-4-ynoát 

• methyl-(2E)-2-brom-5-(2-nitrofenyl)pent-2-en-4-ynoát 

• methyl-(2E)-2-brom-5-(2-pyridyl)pent-2-en-4-ynoát 

Všechny čtyři produkty jsou nové sloučeniny popsané poprvé v mé rigorózní práci. 

Pouze methyl-(2Z)-2-brom-5-[4-(methoxymethoxy)fenyl]pent-2-en-4-ynoát byl na Ka-

tedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv připraven již dříve, ale jeho příprava nebyla 

dosud publikována. Vedle dominantních β-monoalkynylovaných methylesterů, vznikaly 

ještě nežádoucí produkty reakcí, produkty homocouplingu. Všechny připravené slou-

čeniny byly potvrzeny NMR spektry. 

  

 Coupling methylesteru (2E)-2,3-dibromprop-2-enové kyseliny s 3-ethynylanili-

nem nebyl úspěšný. 

  

 Při pokusu o coupling do α-polohy se nepodařilo připravit žádoucí produkt v opti-

málním výtěžku, NMR spektrem byly prokázány pouze stopy očekávaného produktu. 
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7 PŘÍLOHY 

A. 1H  a 13C NMR spektra 
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Sloučenina 4.2.1.1: 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.1: 13C NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.2 a): 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.2 a): 13C NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.2 b): 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.2 b): 13C NMR spektrum 

 

 

 

 

Sloučenina 4.2.1.3 a): 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.3 a): 13C NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.3 b): 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.5: 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.1.5: 13C NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.2.1: 1H NMR spektrum 
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Sloučenina 4.2.2.1: 13C NMR spektrum 
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B. PŘEHLED V SOUČASNÉ PRAXI UŽÍVANÝCH CYTOSTATIK 31 

Název látky Názvy léků Hlavní indikace 
Alkylační látky   

cyklofosfamid 
ENDOXAN tbl., inj. 
CYCLOPHOSPHAMIDE ORION tbl. 

velmi široká 

ifosfamid HOLOXAN inj,, inf.  velmi široká 

melfalan ALKERAN tbl., inj. 
maligní melanomy končetin, sarkomy 
měkkých tkání 

chlorambucil LEUKERAN tbl. chronická lymfatická leukemie, lymfomy 

busulfan 
BUSILVEX inf. 
MYLERAN tbl. 

před transplantací kostní dřeně 

dakarbazin DACARBAZIN LACHEMA inj.sic. melanomy, sarkomy 
temozolomid TEMODAL cps. nádory mozku 
karmustin BICNU inj. nádory mozku 
lomustin CEENU LOMUSTINE cps. nádory mozku 
fotemustin MUSTOPHORAN inj. nádory mozku 
mitomycin MITOMYCIN C KYOWA inj. karcinom žaludku, prsu 
estramustin-fosfát ESTRACYT cps., inj. nádory prostaty 

Komplexy platiny – adukty s DNA 

cisplatina 
CISPLATIN EBEWE inf. 
CISPLATIN-TEVA inf. 
PLATIDIAM inf. 

karcinom bronchogenní, ovarií, 
endometria,… 

karboplatina 

CARBOMEDAC inf. 
CARBOPLATIN ACCORD inf. 
CARBOPLATIN EBEWE inf. 
CARBOPLATIN TEVA inj. 
CYCLOPLATIN inf. 

nádory ovarií, varlat, hlavy a krku 

oxaliplatina 

EBEOXAL inf. 
ELOXATIN inf. 
LIVELLIN inf. 
OXALI inf. 
OXALIPLATINA MERCK inf. 
OXALIPLATINA MYLAN inf. 
OXALIPLATIN EBEWE inf. 
OXALIPLATIN PLIVA inf. 
OXALIPLATIN RATIOPHARM inf. 
OXALIPLATIN STADA inf. 
OXALIPLATIN TEVA inf. 
OXALIPLATIN UKR inf. 
OXALIPLATIN VIVA inf. 
OXALIPLATIN WINTHROP inf. 
OXALIPLATINUM MEDAC inf. 
PLATOX inf. 

kolorektální karcinom 

Antimetabolity   

methotrexát 

METHOTREXAT EBEWE inf. 
METHOTREXAT LACHEMA inj., tbl. 
METHOTREXATE LEDERLE inj., tbl. 
METHOTREXATE-TEVA inj., tbl. 
METOJECT inj. 
TREXAN tbl. 

akutní lymfatická leukemie, nehodgkinský 
lymfom, karcinom prsu 
 

pemetrexed ALIMTA inf. karcinom plic 
raltitrexed TOMUDEX inf. kolorektální karcinom 

fluorouracil 
5-FLUOROURACIL EBEWE inj. 
FLUOROURACIL-TEVA inj. 
LA-FU inj. 

maligní tumory gastrointestinálního traktu, 
bronchogenní, prsu,… 

kapecitabin XELODA tbl. nádory tlustého střeva, konečníku, prsu 
cytarabin ALEXAN inf. různé typy leukemie 
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CYTOSAR inj. 
DEPOCYTE 

tegafur FTORAFUR cps. nádory tlustého střeva, konečníku 

gemcitabin 

CITEGIN inf. 
GEMCIRENA inf. 
GEMCITABIN ACTAVIS inf. 
GEMCITABIN MEDAC inf. 
GEMCITABIN MAYNE inf. 
GEMCITABIN LACHEMA inf. 
GEMCITABIN PHARMA inf. 
GEMCITABIN PLIVA INF. 
GEMCITABIN POLPHARMA inf. 
GEMCITABIN RATIOPHARM inf. 
GEMCITABIN SANDOZ inf. 
GEMSTAD inf. 
GEMZAR inf. 
NARYUD inf. 

karcinom plic, pankreatu 

azacitidin VIDAZA inj. 
léčba pacientů, kteří nejsou způsobilí pro 
transplantaci hematopoetických buněk 
u vybraných hematologických malignit 

merkaptopurin PURI-NETHOL tbl. akutní leukemie 
thioguanin LANVIS tbl. akutní leukemie 

fludarabin-fosfát 

FLUDARA inj., tbl. 
FLUDARABIN ACTAVIS inj., inf. 
FLUDARABIN EBEWE inj., inf. 
FLUDARABIN TEVA inj. 
TAZTUMARA inj. 

lymfocytární leukemie, folikulární 
lymfomy 

klofarabin EVOLTRA inf. akutní lymfoblastická leukémie 

nelarabin ATRIANCE inf. 
akutní lymfoblastická leukémie, 
lymfoblastický lymfom 

kladribin LITAK inj. trichocelulární leukemie 

hydroxyurea 
LITALIR cps. 
SIKLOS cps. 

chronická myeloidní leukémie, srpkovitá 
anemie 

Interakce s topoisomerasami 
topotekan-
hydrochlorid 

HYCAMTIN inf., cps. nádory ovarií 

irinotekan-
hydrochlorid 

CAMPTO inf. 
CANRI inf. 
IRINOTECAN ACTAVIS inf. 
IRINOTECAN MYLAN inf. 

kolorektální karcinom 

etoposid 

ETOPOSID EBEWE inf. 
ETOPOSID-RATIOPHARM inf. 
ETOPOSIDE-TEVA inf. 
LASTET inj., cps. 
VEPESID inf., cps. 

karcinom varlat, ovarií, bronchogenní, 
žaludku, lymfomy 

Interkalační látky  

doxorubicin-
hydrochlorid 

ADRIBLASTINA CS inj. 
CAELYX inf. 
DOXORUBICIN-TEVA inj. 
MYOCET inf. (+ doxorubicin-citrát 
inkorporovaný do liposomů) 

solidní tumory – karcinom prsu, ovarií, 
Kaposiho sarkom 

epirubicin-
hydrochlorid 

EPIRUBICIN ACTAVIS inj. 
EPIRUBICIN EBEWE inf. 
FARMORUBICIN CS inj. 

solidní tumory - karcinom prsu, ovarií, 
žaludku, plic, lymfomy, mnohočetný 
myelom 

idarubicin-
hydrochlorid 

ZAVEDOS inj., cps. 
akutní leukemie (lymfocytární 
i nelymfocytární) 

mitoxanthron-
dihydrochlorid 

ONKOTRONE inj. 
REFADOR inf. 

karcinom prsu, ovarií, lymfomy, akutní 
leukemie 
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 Mitotické jedy   

vinblastin-sulfát 
VINBLASTIN-RICHTER inj. 
VINBLASTIN-TEVA inj. 

lymfomy, chonická myeloidní leukemie 

vinkristin-sulfát 
VINCRISTIN LIQUID RICHTER inj. 
VINCRISTINE-TEVA inj. 

akutní lymfoblastická leukemie, lymfomy, 
neuroblastom, sarkom, mnohočetný 
myelom 

vinorelbin-
ditartarát 

NAVELBINE inf. 
NAVELBINE ORAL cps. 
NAVIREL inf. 
NIBREVIN inf. 
VINORELBIN ACTAVIS inf. 
VINORELBIN CADUCEUS inf. 
VINORELBIN EBEWE inf. 

karcinom bronchogenní, prsu, prostaty 

paklitaxel 

ABRAXANE inf. 
ANZATAX inf. 
ONXOL inf. 
EGILITAX inf. 
ONCOTAX inf. 
PACLIMEDAC inf. 
PACLINE inf.  
PACLITAXEL ACTAVIS inf. 
PACLITAXEL EBEWE inf. 
PACLITAXEL LACHEMA inf. 
PACLITAXEL MERCK inf. 
PACLITAXEL MYLAN inf. 
PACLITAXEL NUCLEUS inf. 
PACLITAXEL-RATIOPHARM inf. 
PACLITAXEL-TEVA inf. 
PAXENE inf. 
TAXOL PRO INJ. inf. 

karcinom prsu, ovarií, plic, Kaposiho 
sarkom 

docetaxel 
 
DOCETAXEL WINTHROP inf. 
TAXOTERE inf. 

karcinom prsu, prostaty, plic, žaludku 

Protilátky   

rituximab MABTHERA inf. 
nehodgkinský lymfom 
také imunosupresivum 

alemtuzumab MABCAMPATH inf. chronická lymfocytární leukemie 
trastuzumab HERCEPTIN inf. karcinom prsu 
panitumumab VECTIBIX inf. kolorektální karcinom 
cetuximab ERBITUX inf. kolorektální karcinom 
bevacizumab AVASTIN inf. nádory tlustého střeva a konečníku 

Inhibitory proteinkinas 
erlotinib TARCEVA tbl. karcinom plic 
sunitinib SUTENT cps. karcinom ledvin 
sorafenib NEXAVAR tbl. karcinom ledvin 
dasatinib SPRYCEL tbl. leukemie 

imatinib GLIVEC cps., tbl. 
chronická myeloidní leukemie, nádory 
gastrointestinálního traktu 

lapatinib TYVERB tbl. karcinom prsu 
nilotinib TASIGNA cps. chronická myeloidní leukemie 

Diferencující látky 
tretinoin VESANOID cps. akutní promyelocytární leukemie 

alitretinoin PANRETIN gel 
kožní léze u pacientů s Kaposiho 
syndromem 

bexaroten TARGRETIN cps. kožní T-buněčný lymfom 
arsenic trioxide TRISENOX inj. akutní promyelocytární leukemie 

Hormonální léčiva používaná v onkologii  
megestrol MEGACE  tbl. karcinom prsu, endometria 
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MEGAPLEX tbl. 

medroxy-
progesteron 

PROVERA tbl. 
DEPO-PROVERA inj. 
FEMIHEXAL tbl. 
MEDROPLEX tbl. 

karcinom prsu, endometria 

tamoxifen 
TAMOXIFEN EBEWE, LACHEMA tbl. 
TAMOPLEX tbl. 
NOLVADEX tbl. 

karcinom prsu 

flutamid 

FLUCINOM tbl. 
ANDRAXAN tbl. 
APO-FLUTAMIDE tbl. 
FLUTAMID SANDOZ tbl. 
FLUMED tbl. 
FLUTAPLEX tbl. 

karcinom prostaty 

bikalutamid 
CASODEX tbl. 
BICALUTAMID ACTAVIS tbl. 
BICALUPLEX tbl. 

karcinom prostaty 

anastrozol 
ARIMIDEX tbl. 
ANASTROZOL-RATIOPHARM tbl. 
ANASTROZOL SANDOZ, MERCK tbl. 

karcinom prsu 

letrozol FEMARA tbl. karcinom prsu 
exemestan AROMASIN tbl. karcinom prsu 

leuprorelin-acetát 
ELIGARD inj. 
LUCRIN DEPOT inj. 

karcinom prostaty 

goserelin-acetát ZOLADEX DEPOT inj. 
karcinom prostaty, endometrióza, děložní 
myomy 

triptorelin-acetát DECAPEPTYL inj. karcinom prostaty 
degarelix-acetát FIRMAGON inj. karcinom prostaty 

Senzitizéry pro fotodynamickou terapii 
sodná sůl 
porfimeru 

PHOTOBARR inj. dysplasie jícnu 

methyl-
aminolevulinát 

METVIX crm. aktinická keratóza, basaliom 

hydrochlorid 
kyseliny 
aminolevulinové 

GLIOLAN plv. sol. 
vizualizace maligní tkáně během operace 
maligního gliomu 

temoporfin FOSCAN inj. skvamocelulární karcinom hlavy nebo krku 

Ostatní (v posledním sloupci na prvním řádku uveden mechanismus účinku) 
bleomycin 
-hydrochlorid 

BLEOCIN inj. 
TRIMETOX inj. 

radiomimetikum 
lymfomy, karcinomy kůže, varlat,… 

daktinomycin COSMEGEN LYOVAC inj.sic.  
interkalace DNA 
nefroblastom, sarkom 

asparaginasa  KIDROLASE inj. 

deplece L-asparaginu 
akutní lymfoblastická leukemie, akutní 
myeloblastická leukemie, nehodgkinské 
lymfomy 

mitotan LYSODREN tbl. 
inhibice steroidogeneze 
adrenokortikální karcinom 

temsirolimus TORISEL inf. 
selektivní inhibitor mTOR 
karcinom ledvin 

trabedektin YONDELIS inf. 
mechanismus účinku není plně objasněn 
sarkom 

bortezomib VELCADE inj. 
inhibitor proteasomu 
mnohočetný myelom 

anagrelid 
THROMBOREDUCTIN cps. 
XAGRID cps. 

mechanismus účinku není znám 
esenciální trombocytemie 
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SYNTÉZA PREKURSORŮ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LAKTON Ů IV. 

Rigorózní práce 

 

Hana Piskačová 

 

 Velká šíře biologické aktivity nenasycených pětičetných laktonů charakteru furan-

2(5H)-onů, ať již přírodního, nebo syntetického původu, je jedním z hlavních důvodů, 

proč se zabývat syntézou nových sloučenin s tímto uskupením. Teoretická část této 

práce shrnuje antineoplasticky účinné přírodní sloučeniny tohoto typu.. Mimo anti-

tumorové aktivity působí některé nenasycené pětičetné laktony fungicidně, antivirově, 

antibakteriálně, nebo například inhibují syntézu cholesterolu. 

 Experimentální část navazuje na diplomovou práci, rozšiřuje studii syntézy pre-

kursorů laktonů. Tyto prekursory – methylestery (E)- a (Z)-2-brom-5(subst.)aryl-pent-2-

en-4-ynových kyselin – byly syntetizovány Sonogashirovými couplingy. Jako výchozí 

látky pro couplingy sloužily arylethyny (1-ethynyl-4-(methoxymethoxy)benzen, 1-ethy-

nyl-2-nitrobenzen, 3-ethynylanilin a 2-ethynylpyridin) a methylestery dihalogenované 

kyseliny prop-2-enové. Dominantními produkty provedených couplingů byly β-mono-

alkynylované estery, vedle nich vznikal vždy ještě nežádoucí produkt homocouplingu.  

Reakce E-methylesterů dihalogenované kyseliny prop-2-enové poskytovaly 

vyšší nebo srovnatelné výtěžky než reakce odpovídajících Z-esterů. E-isomery jsou pro 

couplingy stericky výhodnější.  

Rovněž ze sterických důvodů jsou pouze methyl-(E)-2-brom-5-(subst.)arylpent-

2-en-4-ynoáty vhodnými prekursory pro přípravu potenciálně biologicky aktivních 

laktonů (nejprve budou hydrolyzovány na kyseliny a tyto kyseliny budou použity k lak-

tonizaci na 2-brom-5-(subst.)arylmethylidenfuran-2(5H)-ony). Produkty reakcí se Z-iso-

mery mohou být využity jako prekursory pro přípravu některých dalších sloučenin.  

Finální sloučeniny, obsahující γ-butyrolaktonovou jednotku, pak budou hodno-

ceny na antineoplastickou a antivirovou aktivitu. 
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 A high width of biological activity of natural or synthetic unsaturated five 

membered lactones from the family of furan-2(5H)-ones, is the main reason why to 

synthesize new substances of this structure. The introductory part of the thesis deals 

with antineoplastic natural compounds of this type. Except of antitumour activity some 

unsaturated five membered lactones exhibit antifungal, antiviral, antibacterial effects, or 

inhibit the synthesis of cholesterol, for example. 

 The experimental project is an extension of my diploma thesis concerned with the 

synthesis of precursors for lactones. These precursors – methyl (E)- and (Z)-2-bromo-5-

(subst.)arylpent-2-en-4-ynoates – were prepared by Sonogashira couplings. The parent 

substances for couplings were arylethynes (1-ethynyl-4-(methoxymethoxy)benzen, 

1-ethynyl-2-nitrobenzene, 3-ethynylaniline, 2-ethynylpyridine) and methylesters of 

dihalogenated prop-2-enoic acid. The dominant products of the couplings were 

β-monoalkynylated esters, apart from them side products of homocouplings were 

obtained.  

 Reactions of E-methylesters of dihalogenated prop-2-enoic acid afford higher or 

comparable yields than the corresponding Z-methylesters of dihalogenated prop-2-enoic 

acid.  E-isomers are stericly more suitable for couplings.  

 Only methyl (E)-2-bromo-5-(subst.)arylpent-2-en-4-ynoates are suitable for 

synthesis of potentially biologically active lactones because of steric reasons (these 

substances will be first hydrolyzed to acids, and the acids will be used for lactonization 

to 2-bromo-5-(subst.)arylmethylidenefuran-2(5H)-ones). The products of reactions with 

Z-isomers can serve as precursors for various other coumpounds.  

 The target compounds containing γ-butyrolactone moiety will be evaluated for 

their antineoplastic and antiviral activity. 
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