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Abstrakt: 

Název rigorózní práce: Příprava derivátů pyrazinkarboxylových kyselin jako potenciálních 

antituberkulotik 

Tuberkulóza je onemocnění, kterým každoročně onemocní až 9 milionů lidí, 1,7 milionů lidí 

umírá. Několik desetiletí používaná antituberkulotika pomalu selhávají, protože se objevují 

rezistentní kmeny tuberkulózy, na které již staré látky nepůsobí. V rigorózní práci byla 

provedena rešerše se zaměřením na současný vývoj tuberkulózy a nejnovější trendy v terapii. 

Bylo syntetizováno devět dosud nepopsaných látek charakteru acylaminů pyrazinkarboxylové 

kyseliny a jejích esterů. Produkty byly charakterizovány teplotou tání, TLC, IČ, 1H a 13C 

NMR spektry. Série byla podobena in vitro biologickému hodnocení. Byly vypočteny log P a 

Clog P připravených látek. Tyto hodnoty byly uvedeny do vztahu se strukturou látek. 

 

Abstract: 

Title of diploma thesis: Synthesis of pyrazincarboxylic acid derivates as potential 

antituberculotics 

Tuberculosis is a disease with about 9 million new cases every year, about 1,7 million people 

are dying yearly. For several decades the same antituberculotics are used for treatment, but 

new strains of tuberculosis are appearing and resistance is growing. The old antituberculotics 

become to be ineffective. There is need to be new ones researched. Review of tuberculosis 

therapy and modern research were presented in this thesis. Nine novel derivates of acylamine 

pyrazinic acid and its esters were synthesized. Novel structures were characterized by melting 

points, TLC, IR, 1H and 13C NMR. This set was put through in vitro biological evaluation. 

Log P and Clog P were also calculated and were compared with novel synthesized structures. 
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1 Úvod 

1.1 Problematika tuberkulózy

Tuberkulóza (TB) je infek

komplex. Dle WHO bylo v 

Úmrtnost se pohybuje kolem 1,7 milionu p

v posledních 20 letech viz. Graf 1.
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tuberkulózy 

je infekční onemocnění vyvolané Mycobacterium tuberculosis 

 roce 2007 celosvětově potvrzeno 9,27 milionu p

Úmrtnost se pohybuje kolem 1,7 milionu případů každý rok. Počty potvrzených p

Graf 1. 12 Státy s největším potvrzeným výskytem TB viz. Graf 2

Vyšší zájem o TB je zapříčiněn zvýšením nových případů TB především v

 také zvýšeným výskytem rezistence na běžná antituberkulotika.

WHO má za cíle do konce roku 2015 trvale snižovat výskyt TB, v
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celosvětově rostoucí populaci, po

a to přibližně o 1 % každý rok. 
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roce 2015 dosaženo), detekce se pohybovala v roce 2007 na hladin

by 85 % případů (dosaženo v roce 2006).1 

Grafu 1 vyplývá, že počty případů v absolutním měřítku rostou. Vezmeme

 rostoucí populaci, počty případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel mírn

% každý rok. 1 

nejvyšším potvrzeným výskytem TB (rok 2007) 

počtem obyvatel 10 milionů je hodnocen výskyt TB jako nízký. 

řípadů je klesající (v roce 2000 bylo 1442 př

862 případů na 100 tis.  obyvatel). Výskyt MDR

ů. Mezi rizikovými faktory léčby je přerušení lé

antituberkulotik a nevhodná léčba, k růstu rezistence přispívá nedostateč

 kontroly TB. K zastavení šíření MDR-TB je důležitá p

asná identifikace, dále administrace vhodných léčiv.3 
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1.2 Mykobakteria 

Do komplexu mykobakterií patří: M. tuberculosis – nejčastější původce, M. bovis,  

M. africanum a M. microti. Pokud přejde do aktivní formy, onemocnění může postihnout 

jakýkoliv orgán či tkáň, nejčastější je forma plicní.4 V 25 % případů (zahrnuje 

imunoalterované pacienty a děti) vstoupí baktérie do krve a zasáhne pleuru, meningy, 

lymfatický systém, urogenitální systém, kosti a klouby. Pacienti s HIV a oslabeným 

imunitním systémem jsou k infekci ještě více vnímaví. 5 

M. tuberculosis je obligátně anaerobní baktérie, která se dělí extrémně pomalou 

rychlostí. Buněčná stěna zahrnuje peptidoglykany, komplex lipidů a mykolovou kyselinu, 

které se považují za determinanty virulence.5 

Buněčná stěna M. tuberculosis je unikátní buněčnou strukturou a z její stavby vyplývá i 

patogenita buňky. Dvě hlavní složky stěny jsou arabinogalaktanmykolát kovalentně vázaný 

k peptidoglykanu fosfodiesterovou vazbou a volná glykolipid threalóza dimykolát. Tyto 

struktury vytvářejí na povrchu buňky ochrannou bariéru, která chrání buňku před externími 

vlivy včetně působení antibiotik, toxických chemikálií a před imunitním systémem hostitele. 

Mykolové kyseliny jsou zodpovědné za rezistenci a virulenci a přežití mykobakterie. Hlavní 

linie antituberkulotik působí inhibici těchto mykolových kyselin. Sekvenováním genomu se 

zjistilo, že pro bakterii má velký význam cytochromální aktivita, bylo objeveno kolem 

20 různých cytochromů P450, které interagují v anabolismu i katabolismu lipidů. Tento fakt 

napovídá, že alespoň některé z nich by mohly být cílem nově vyvíjených antituberkulotik.6 

Za rezistentní kmen M. tuberculosis se považuje ten kmen, který se liší od úzké 

distribuce nezměněných kmenů, které nepřišly do styku s příslušnou léčivou látkou 

(antituberkulotikem).7 

Rezistence na TB patří k dlouhodobým problémům, WHO klade mimořádný důraz  

na rozšiřující rezistenci M. tuberculosis komplex na antituberkulotika 1. a 2. řady. Růst 

rezistence je především důsledkem neadekvátní a nekontrolované léčby.8 Non-compliance 
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pacienta vyplývá z ceny léčiva, mnoha vedlejších účinků terapie a dlouhé době potřebné  

ke kompletnímu vyléčení.5 Problémem je rovněž globalizace a velká celosvětová migrace 

obyvatel. Dochází k mnoha genetickým mutacím.4  

1.3 Rezistence 

Rezistence na antituberkulotika je stále přítomný problém. TB je většinou léčena 

kombinací léčiv: isoniazidu (INH), rifampicinu (RIF), pyrazinamidu (PZA) a etambutolu 

(EMB). Všechna tato léčiva jsou známa již přes 40 let. V dávkovém schématu se přistupuje 

ke každodennímu dvouměsíčnímu podávání, které je následováno čtyř až šestiměsíčním 

podáváním pouze dvou ze čtyř léčiv (nejčastěji RIF a INH). Rezistentní TB kmen (MDR-TB) 

je ten, který nejeví citlivost k INH a RIF – nejúčinnějším léčivům první volby. 10,9 Hrozba 

MDR-TB se objevila přibližně před 10 lety, kdy značně přibylo případů rezistentních k první 

linii antituberkulotik. K léčbě MDR-TB kmenů se používají kombinace léčiv druhé linie – 

jsou rozdělena do šesti tříd: 9 

1. aminoglykosidy (amikacin, kanamycin) 

2. polypeptidy (kapreomycin, viomycin, enviomycin) 

3. fluorochinolony (ciprofloxacin, moxifloxacin) 

4. cykloserin 

5. p-aminosalicylová kyselina 

6. ostatní (rifabutin, klaritromycin, thiacetazon, linezolid) 

Tato léčiva mají už více nežádoucích účinků, léčba trvá obvykle déle a je 

několikanásobně nákladnější. 10 

V roce 2007 se vyskytlo přibližně 0,5 milionů případů MDR-TB na světě, výskyt byl 

hlášen ve 27 zemích světa, z nichž 15 bylo v Evropě. 1 Situace kolem rezistence se však ještě 

zhoršila. Každým rokem rovněž přibude 40 tisíc nových případů XDR-TB. 11 
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XDR-TB jsou kmeny TB rezistentní k INH a RIF jako zástupcům první linie, 

fluorochinolonům spolu s jedním dalším injekčně podávaným léčivem druhé linie (amikacin, 

kapreomycin, kanamycin). To činí terapii TB značně komplikovanou. 10 Tyto kmeny TB jsou 

prakticky neléčitelné s použitím běžně známých antituberkulotik první nebo druhé linie, 

problém se dá řešit pouze posílením kontroly nad TB a v kombinaci s cestou vedoucí 

k výzkumu nových látek účinných jako antituberkulotika.9 Ke konci roku 2008 byl alespoň 

jeden případ XDR-TB kmenů hlášen z 55 zemí světa.1 XDR-TB potvrzené případy 

viz. Obrázek 1.12  

V posledních letech je patrný nárůst případů TB u pacientů HIV pozitivních. 

Koinfekce HIV podporuje progresi aktivního onemocnění TB  i reaktivaci latentní TB 

infekce. V subsaharských zemích je až 30 % nemocných TB rovněž infikováno virem HIV. 

Z doporučení WHO vyplývá, že je třeba se zaměřit na testování a péči o HIV pozitivní 

populace, zlepšit a zpřístupnit možnost testování na XDR-TB kmeny v TB postižených 

oblastech, zabránit dalšímu rozšiřování infekčních onemocnění a především zvýšit 

financování výzkumu v oblasti nových látek a diagnostiky chorob. 12 Výzkum nových látek a 

včasná, citlivá, laboratorní diagnostika kmenů stojí na prvním místě při zvládnutí 

vzrůstajícího počtu případů rezistentní TB.1 
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Obrázek 1: Potvrzené XDR-TB případy, rok 2006 a 2008 

 

 

Z finančního hlediska byly v roce 2009 na léčbu TB uvolněny 3 miliardy amerických 

dolarů, 87 % je financováno z vládních fondů (toto číslo zahrnuje i půjčky), 

 9 % z celosvětových fondů boje proti TB a 4 % z darů mimo celosvětové fondy.1 

1.4 Mechanismus rezistence 

Přesnější pochopení rezistence u M. tuberculosis je nezbytná při vývoji nových 

potenciálních antituberkulotik k léčbě MDR-TB a XDR-TB. Molekulární studie 

identifikovaly geny katG (kódující katalázu-peroxidázu) a rpoB (kódující β podjednotku 

RNA-polymerázy) jako hlavní důvody rezistence na INH a RIF. INH jako proléčivo je 

aktivováno katalázou-peroxidázou ve svou aktivní formu, cílem léčiva je ACP  

(NADH-specifická enoyl-acyl carrier protein reduktáza) kódovaná genem inhA a β-ketoacyl 

ACP syntáza  kódovaná genem kasA. Produkty těchto genů jsou důležité při syntéze 
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mykolové kyseliny. Deplece kyseliny vede k bakteriální smrti. Důvodem rezistence k INH je 

mutace katG a kódujících sekvencí inhA. Mutace na ostatních genech jsou méně významné.13 

RIF se váže na β-podjednotku RNA-polymerázy (kóduje rpoB) a inhibuje RNA 

transkripci a následně tedy syntézu proteinů u M. tuberculosis. Mutace rpoB uděluje  

β-podjednotce rezistenci, protože se RIF nemůže navázat. Monorezistence k RIF je 

neobvyklá, většinou se vyskytuje jako rezistence k RIF a INH zároveň. 13 

PZA je proléčivo, které je vysoce efektivní antituberkulotikum. PZA je aktivováno 

pyrazinamidázou (kóduje ji gen pncA) na pyrazinkarboxylovou kyselinu, která snižuje 

pH prostředí, ve kterém jsou neaktivní mykobakteria. Dochází k inaktivaci důležité syntézy 

mastných kyselin M. tuberculosis.  PZA je velice specifické pouze k M. tuberculosis, protože 

ostatní mykobakteria jsou necitlivá z důvodu nízké koncentrace pyrazinamidázy. Rezistence 

na PZA u M. tuberculosis je způsobena mutací v genu pncA, nedochází tedy k hydrolýze 

amidu na aktivní kyselinu.13 

EMB je v současnosti užívána místo streptomycinu (SM) v kombinační terapii spolu 

s INH, RIF a PZA, rezistence k EMB v porovnání se SM je několikrát menší. Mechanismus 

účinku EMB na molekulární úrovni není zcela znám. Cílem EMB je enzym účastnící se 

syntézy a polymerace arabinanu obsaženého v buněčné stěně. Mutace způsobující rezistenci 

probíhají na genech kódujících tyto enzymy.13  

SM se váže na ribozomální protein a jednotka 16S rRNA poté způsobuje falešnou 

translaci mRNA a syntézu defektních proteinů. SM se používá jako léčivo první nebo druhé 

linie antituberkulotik u kmenů právě citlivých na SM. Je v současnosti užíván v menší míře 

než EMB (viz výše).13 

Antituberkulotika kanamycin (KAN) a amikacin (AMI) také inhibují syntézu proteinů, 

užívají se jako injekční léčiva druhé linie u aktivně dělících se M. tuberculosis. Byla objevena 

významná zkřížená rezistence mezi KAN a AMI. 13 
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Fluorochinolony ofloxacin (OFX) a levofloxacin (LFX) jsou významnými léčivy 

druhé linie při léčbě MDR-TB. Inaktivují DNA-gyrázu a inhibují DNA replikaci. Rezistence 

je na fluorochinolony je způsobena mutací genů gyrázy.13 

Etionamid (ETH) je strukturním analogem INH, užívá se především u MDR-TB jako 

léčivo druhé volby. Je to rovněž proléčivo jako INH, je však aktivováno monooxygenázou 

(kóduje ethA). Enzym aktivuje ETH dvoustupňově na jeho aktivní formu 

4-ethyl-4-amidopyridin. Mechanismus rezistence je podobný jako u INH, rezistentní  

M. tuberculosis mají pozměněnou strukturu ethA, což znemožňuje aktivace proléčiva.13 

1.5 Nejnovější látky v klinickém testování 

TMC 207 je diarylchinolinový derivát, který působí zcela novým mechanismem účinku. 

Tento mechanismus nebyl dosud popsán u žádné jiné látky s antituberkulotickým účinkem. 

Látka inhibuje ATP syntézu u mykobakterií. Je účinná proti senzitivním i rezistentním 

kmenům M. tuberculosis in vitro a má baktericidní aktivitu u pacientů plicních forem TB.14 

 

Inhibice mykobakteriální ATP syntázy ústí v depleci ATP a ruší pH homeostázy. 

Zhoršená energetická bilance buňky má za následek její smrt. ATB syntáza mykobakterií má 

unikátní sekvenci, což značí, že je vysoce specifickým cílem TMC 207. Látka vykazuje 

vysokou in vitro aktivitu proti širokému spektru mykobakteriálních kmenů, mnohé z nich jsou 

rezistentní k antituberkulotikům první i druhé volby. Byla prokázána účinnost TMC 207  

in vivo u některých zvířecích modelů. Předběžné farmakokinetické bezpečnostní testy a 
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analýzy účinnosti na lidech potvrdily výhody této látky při k nasazení při léčbě TB. TMC  207 

je právě ve druhé fázi klinického testování. 14  

 Data z první části probíhající dvoufázové klinické studie  (randomizovaná, placebem 

kontrolovaná) zaměřené na léčbu MDR-TB ukazují, že podávání TMC 207 po dobu 8 týdnů 

významně zvyšovalo úspěšnost léčby a zkracovalo její dobu v porovnání s placebem. Druhá 

část studie se bude zabývat efektivností následující 24 týdenní léčby u vhodných pacientů 

s MDR-TB v JAR, Peru, Lotyšsku a Rusku. Výsledky budou známy v průběhu roku 2010.14 

1.6 Potenciální antituberkulotika ze skupiny esterů POA 

Výchozí strukturou s potvrzenou antituberkulotickou aktivitou je pyrazinkarboxylová 

kyselina. Tato látka je aktivní formou léčiva, kvůli své malé lipofilitě se z gastrointestinálního 

traktu špatně absorbuje, váže se rovněž na sérové proteiny, je ji potřeba dodávat do organismu 

ve formě proléčiva, např. pyrazinamidu. PZA je proléčivo POA, pyrazinamidázou je 

rozkládána na PZA. Je důležité zkoumat také alternativní proléčiva POA, která jsou dodávána 

do organismu a která by mohla být aktivována jinými enzymy než pyrazinamidázou. Rozdílné 

enzymy, např. esterázy, by aktivovaly tato proléčiva, a tím by se mohla obejít rezistence  

M. tuberculosis způsobená mutací genu pncA na PZA. Ve skutečnosti se potvrdila 

antituberkulotická aktivita esterů POA, aktivitu vykazovaly alkylestery, thiokarboxamidy, 

pivaloxymethylestery. Naneštěstí mnoho slibných látek bylo shledáno nestabilními 

při testování v koňském séru a nebyl proveden výzkum týkající se získání esterů POA, které 

by odolaly degradaci v plazmě.15 

Užití lipofilních proléčiv poskytuje větší výhodu při penetraci mykobakteriální buněčnou 

stěnou.16 Skupina M.F.Simoes et. al. 15 syntetizovala estery pyrazinkarboxylové kyseliny. 

Zjistila, že jejich stabilita v plazmě proti hydrolýze roste s délkou řetězce alkoxy skupiny. 

Do své studie také zahrnula proléčiva ve formě amidů POA, které obecně vykazují vyšší 

rezistenci k hydrolýze než estery. Skupina poukázala na to, že stabilita látky během 

transportní fáze je pouze jedním z požadavků u dané látky. Vhodná proléčiva musí být 
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bezpodmínečně aktivována až v mykobakteriální buňce a musí být potvrzena aktivita  

k M. tuberculosis. Byly syntetizovány estery a amidy POA obsahující 12 až 16 uhlíků 

v lineárním řetězci. Látky byly rovněž testovány ve vodném prostředí, v homogenátu 

z krysích jater a lidské plazmě na chemickou stabilitu proléčiva proti esterázám. Aktivita byla 

testována v mykobakteriálním homogenátu standardními in vitro a ex vivo testy. 

Lipofilní estery byly shledány aktivnějšími než POA nebo PZA proti M. tuberculosis. 

Lipofilní proléčiva typu esterů a amidů jsou stabilnější v plazmě proti hydrolýze než estery 

s kratšími alkylovými zbytky. Stejný závěr byl potvrzen i v médiu homogenátu z krysích 

jater. Amidy byly méně aktivní, výzkum ukázal, že nejsou dostatečně aktivovány 

mykobakteriálními enzymy. Lipofilní estery byly snadno aktivovány, koncentrace nutná 

k usmrcení senzitivních mykobakterií byla desetkrát nižší v porovnání s PZA.15 

 

Tabulka 1 15 – shrnutí lipofility připravených esterů a amidů 

                         

Látka R log P 

E4 n-butyl 0,9 

E12 n-dodecyl 4,55 

E14 n-tetradecyl 5,46 

E16 n-hexadecyl 5,85 

A12 n-dodecyl 3,79 

A14 n-tetradecyl 4,34 

A16 n-hexadecyl 5,17 
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Mykobakteria mají ve své buňce široké spektrum různých esteráz, rezistence způsobená 

mutací některé z nich a případné změny biochemických drah buňky, které by měly 

za následek i zastavení hydrolýzy proléčiva formy esteru na aktivní POA, je proto méně 

pravděpodobná.17 Proto se estery zdají být potenciálními terapeutickými alternativami 

pro léčbu TB, kde doporučená léčiva selhávají.15 
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2 Cíl rigorózní práce 

Cílem práce byla syntéza nových nepopsaných látek s antimykobakteriální aktivitou 

odvozených od derivátů pyrazinkarboxylové kyseliny.  Vycházeli jsme z těchto dvou 

výchozích látek: 

1. 6-chlorpyrazin-2-karboxylová kyselina (log P = 0,24, Clog P= 0,83) 
 

 

 
2. 6-chlor-5-terc-butylpyrazin-2-karboxylová kyselina (log P = 2,37, Clog P= 2,65) 

 

 

 

Pro vývoj nových, dosud nepopsaných látek jsme zamýšleli substituci atomu chlóru 

na pyrazinovém jádře alifatickými i heterocyklickými aminy. Tímto vznikly nové lipofilní 

deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny.  
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Dle studie Simoes a kol.15 jsme provedli esterifikaci karboxylové funkce alifatickými 

alkoholy, tímto jsme se snažili dosáhnout popisovaného efektu v této studii – růstu lipofility 

pro lepší průnik do mykobakteriální buňky a rovněž stability syntetizovaných esterů 

ve vodném prostředí.  

 

 

Pro testy aktivit jsme uvažovali: 

1. zda bude dostatečná substituce do polohy 6 pyrazinkarboxylové kyseliny lipofilním 

řetězcem pro prostup mykobakteriální stěnou, karboxylová funkce by zůstala 

zachována 

2. bude-li aktivita značně vyšší po esterifikaci volné karboxylové funkce čtyř až 

sedmiuhlíkatým alkoholem 

3. jaká bude aktivita látek při substituci v poloze 6 i esterifikaci volné karboxylové 

funkce 

2.1 Halogenpyraziny 

Halogenpyraziny představují důležitou skupinu sloučenin v chemii derivátů pyrazinu, 

využívá se jejich reaktivity – poskytují snadno výměnu atomu halogenu za nukleofil. 

Nejčastěji se využívá k výměně za amino-, thio-, alkylthio- nebo arylthioskupinu. Reakce je 

snadnější, pokud jádro obsahuje substituenty typu elektronegativních skupin –CN, -NO2-,  

-CONH2, -COOH. Snadnost reakce stoupá s počtem těchto aktivujících skupin.18 

Reakce typu nukleofilní substituce na pyrazinovém jádře probíhá dobře v přebytku 

alifatického nebo heterocyklického aminu, kterou použil pro přípravu  
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6-amino-2-kyanpyrazinů Foks. Reakci lze provádět též v nevodném prostředí, avšak 

s uhličitanem draselným pro vychytání vznikající kyseliny chlorovodíkové dle Haider a kol.18  

 Rozsah reakce je podmíněn souhrou dvou faktorů – afinitou aminů 

k chlorheterocyklickým látkám a afinitou aminů ke kyselině ve vodném prostředí. 

 

2.1.1 Příprava 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny 

 

Látka se dá získat dle postupu Abeho 19. Chlorací 4-oxidu 2-pyrazinkarboxylové 

kyseliny, jako meziprodukt vzniká chlorid 6-chlor-2-pyrazinkarboxylové kyseliny, který 

hydrolyzuje na 6-chlor-2-pyrazinkarboxylovou kyselinu. V prostředí metanolu lze přímo 

získat methylester této kyseliny. 

2.1.2 Příprava 6-chlor-5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny 

 

K zavedení alkylu, v našem případě terc-butylu, na pyrazinové jádro je možné využít 

radikálovou alkylaci příslušnou alkanovou kyselinou, při níž vznikají alkylradikály Minisciho 

reakcí za přítomnosti redoxního systému z dusičnanu stříbrného peroxodisíranu amonného. 20 
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3 Experimentální část 

3.1 Přístroje a čištění látek 

U použitých chemikálií byly ověřeny fyzikální konstanty. Rozpouštědla byla 

před použitím vysušena a obvyklým způsobem čištěna. 

Průběh reakcí a čistota látek byly sledovány pomocí tenkovrstvé chromatografie 

na deskách Merck, Silica gel 60 F254, použita byla vyvíjecí soustava: 

propanol : amoniak aq = 3:1 v případě stanovení derivátů karboxylové kyseliny nebo soustava 

hexan : ethyl-acetát = 1:1 v případě stanovení esterů. Detekce byla prováděna UV světlem 

o vlnové délce 254 nm. 

Syntéza připravených esterů pyrazinkarboxylové kyseliny probíhala na přístroji  

CEM Explorer – 24 position, CEM Corporation, Matthews, North Carolina, USA. 

Látky pro analýzu byly přečištěny krystalizací s aktivním uhlím a za použití flash-

chromatografie na přístroji CombiFlash® Rf, Teledyne Isco, Inc. Lincoln, Nebraska, USA. 

Teploty tání byly stanoveny v kapiláře na přístroji Stuart Scientific, SMP3, Bibby 

Sterling LTD, UK a nejsou korigovány. 

Elementární analýzy CHN na analyzátoru EA1110CE (Fisons Instruments S.p.A, 

Milano, Itálie) provedla paní Hronová na KFCHKL. 

Infračervená spektra byla změřena na přístroji Nicolet Impact 400 na Katedře 

anorganické a organické chemie p. Ivou Vencovskou. 

1H NMR spektra byla měřena na přístroji Varian Mercury Vx BB300 (299,95 MHz 

pro 1H a 75,43 MHz pro 13C) Bruker Comp. (Karlsruhe, Německo). Měření provedl  

doc. PharmDr. J. Kuneš, Csc. z KAOCH Faf UK. Spektra vyhodnotil doc. PharmDr. Martin 

Doležal, PhD. z KFCHKL. Chemické posuny jsou vztaženy k Si(CH3)4. 
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Log P sloučenin byl vypočten programem CS ChemBioOffice Ultra, verze 11.0 

(CambridgeSoft, Cambridge, MA, USA) 

3.2 Použité chemikálie 

2-methyl-2-butylamin (Cat.: 17,699-0, Aldrich) 

amylamin (Cat.: 17,140-9, Aldrich) 

morfolin (Cat.: 13,423-6, Aldrich) 

oktylamin (6917, ORG) 

1-hexanol  (Sigma-Aldrich) 

1-heptanol (Cat.: H280-5, Aldrich) 

n-butylalkohol  (Lachema) 

hexan (Penta) 

amoniak – vodný roztok 25% (Lachema) 

n-propylalkohol (Lachema) 

pyridin bezvodý (Lachema) 

aceton (Penta) 

benzin lékařský (Penta) 

kyselina sírová 98% (Penta) 

ethylester kyseliny octové (Penta) 

methylalkohol (Penta) 

kyselina 6-chlorpyrazin-2-karboxylová (připravena dle Abe19) 

kyselina 6-chlor-5-terc-butylpyrazin-2-karboxylová (připravena dle Ambroggi20) 

butylamin (Lachema) 

síran sodný (Lachema) 
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3.3 Obecný postup přípravy 

3.3.1 Nukleofilní substituce typu aminodehalogenace 

 

Výchozí karboxylová kyselina byla rozpuštěna v bezvodém acetonu, byl přidán 

pětinásobek příslušného alkyl nebo arylaminu a ekvimolární množství pyridinu k zachycení 

odstupující chlorovodíkové kyseliny. Reakce probíhá za normálního tlaku a teploty okamžitě, 

případně za stálého míchání do několika minut. V roztoku vznikají bílé nebo lehce do šeda 

zbarvené krystaly, které získáme odsátím.  

3.3.1.1 Schéma reakce 
 

 

 

 

 

3.3.2 Esterifikace aminoderivátů pyrazinkarboxylové kyseliny 

 

6-chlorpyrazin-2-karboxylovou nebo 6-chlor-5-terc-butylpyrazin-2-karboxylovou 

kyselinu, případně  připravené 6-alkylaminoderiváty pyrazin-2-karboxylové nebo 

5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny jsme esterifikovali připravenými alifatickými 

alkoholy po přidání několika kapek kyseliny sírové (98%) a sušidla Na2SO4 kvůli odstupující 

vodě při esterifikaci v mikrovlnném reaktoru po dobu 30 minut při 120 °C a energii 75 W. 

Po ochlazení jsme vzniklou kapalinu charakteristického zápachu esterů naadsorbovali 

na mořský písek a vysušili na vakuové odparce. Naadsorbovanou látku jsme vyčistili 

s použitím Flash-chromatografie.21 
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Po charakterizaci esteru dle chromatogramu a odpaření stejných frakcí jsme získali 

kapalné estery charakteristického zápachu. 

3.3.2.1 Schéma reakce 
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3.4 Nově připravené látky 

3.4.1 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

 

 

 

 

Interní označení látky P1 
Sumární vzorec C9H13N3O2 
Výtěžek 87 %, pevná látka 
M.h. 195,10 
Tt 171 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,47 
Elementární analýza teoretická: C, 55.37; H, 6.71; N, 21.52; O, 

16.39 
naměřeno: C, 54.98; H, 6.49; N, 21.15 

log P 0,79 
Clog P 2,51 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3444 (OH), 3378 (NH), 2853 (C4H9), 1717 

(CO), 1546 (NH), 1510, 1401, 1343, 1271, 
1198 (pyrazin)   

1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.95 (s, 1H, H3), 8.69 (s, 1H, H5), 8.29 (bs, 
1H, OH), 2.81 (t, 2H, J=7.4 Hz, NCH2), 1.61-
1.46 (m, 2H, CH2), 1.39-1.24 (m, 2H, CH2), 
0.85 (3H, t, J=7.4 Hz, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) δ 165.6, 152.0, 147.6, 143.8, 143.3, 38.7, 
29.4, 19.4, 13.7 
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3.4.2 5-terc-butyl-6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

N

N
H
N COOH

 

 

Interní označení látky P2 
Sumární vzorec C13H21N3O2 
Výtěžek 27 %, pevná látka 
M.h. 251,16 
Tt 162 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,45 
Elementární analýza teoretická: C, 62.13; H, 8.42; N, 16.72; O, 

12.73 
naměřeno: C, 61.88; H, 8.31; N, 17.14 

log P 2,92 
Clog P 4,34 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3443 (OH), 3380 (NH), 2898 (C(CH3)3), 2840 

(C4H9), 1719 (CO), 1543 (NH), 1513, 1401, 
1342, 1271, 1201 (pyrazin) 

1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.84 (s, 1H, H3), 8.28 (bs, 1H, OH), 2.81 (t, 
2H, J=7.2 Hz, NCH2), 1.60-1.38 (m, 2H, 
CH2), 1.44 (s, 9H, CH3), 1.38-1.21 (m, 2H, 
CH2), 0.85 (3H, t, J=7.2 Hz, CH3)  

13C NMR (75MHz, DMSO) δ 165.6, 159.0, 149.3, 145.8, 141.3, 50.0, 
38.0, 29.4, 28.4, 19.4, 13.7  
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3.4.3 butylester kyseliny 6-chlorpyrazin-2-karboxylové 

 

 

 

Interní označení látky P3 
Sumární vzorec C9H11ClN2O2 
Výtěžek 61 %, kapalná látka 
M.h. 214,65 
Tt nebylo stanoveno 
Rf  (hexan : ethyl-acetát = 1:1) 0,85 
Elementární analýza teoretická: C, 50.36; H, 5.17; Cl, 16.52; N, 

13.05; O, 14.91 
naměřeno: nebylo stanoveno 

log P 1,75 
Clog P 1,64 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 2853 (C4H9), 1698 (CO), 1516, 1401, 1364, 

1251, 1199 (pyrazin)   
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 9.17 (s, 1H, H3), 9.03 (s, 1H, H5), 4.35 (t, 

2H, J=7.0 Hz, OCH2), 1.77-1.63 (m, 2H, 
CH2), 1.48-1.30 (m, 2H, CH2), 0.92 (3H, t, 
J=7.0 Hz, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) δ 162.6, 148.4, 148.2, 143.9, 142.5, 65.8, 
30.2, 18.8, 13.7 
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3.4.4 hexylester kyseliny 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylové 

 

 

 

Interní označení látky P5 
Sumární vzorec C15H25N3O2 
Výtěžek 35 %, kapalná látka 
M.h. 279,38 
Tt nebylo stanoveno 
Rf  (hexan : ethyl-acetát = 1:1) 0,80 
Elementární analýza teoretická: C, 64.49; H, 9.02; N, 15.04; O, 

11.45 
naměřeno: nebylo stanoveno 

log P 3,13 
Clog P 4,39 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3386 (NH), 2865 (C4H9), 2840 (C6H13), 1698 

(CO), 1543 (NH), 1405, 1364, 1238, 1189 
(pyrazin) 

1H NMR (300MHz, DMSO) δ 9.17 (s, 1H, H3), 9.05 (s, 1H, H5), 4.34 (t, 
2H, J=6.7 Hz, OCH2), 3.41-3.28 (m, 2H, 
NCH2), 1.81-1.61 (m, 2H, CH2), 1.52-1.14 
(m, 10H, CH2), 0.94-0.78 (6H, m, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) znečištěno patrně výchozím alkoholem 
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3.4.5 heptylester kyseliny 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylové 

 

 

 

Interní označení látky P6 
Sumární vzorec C16H27N3O2 
Výtěžek 25 %, kapalná látka 
M.h. 293,40 
Tt nebylo stanoveno 
Rf  (hexan : ethyl-acetát = 1:1) 0,80 
Elementární analýza teoretická: C, 65.50; H, 9.28; N, 14.32; O, 

10.91 
naměřeno: nebylo stanoveno 

log P 3,55 
Clog P 4,92 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3396 (NH), 2880 (C4H9), 2840 (C7H15), 1672 

(CO), 1540 (NH), 1403, 1238, 1189 (pyrazin) 
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 9.17 (s, 1H, H3), 9.03 (s, 1H, H5), 4.34 (t, 

2H, J=6.7 Hz, OCH2), 3.40-3.24 (m, 2H, 
NCH2), 1.79-1.65 (m, 2H, CH2), 1.47-1.16 
(m, 12H, CH2), 0.90-0.78 (m, 6H, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) znečištěno patrně výchozím alkoholem 
 

  



26 
 

3.4.6 5-terc-butyl-6-morfolinylpyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

 

 

Interní označení látky P7 
Sumární vzorec C13H19N3O3 
Výtěžek 55 %, pevná látka 
M.h. 265,31 
Tt 145 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,44 
Elementární analýza teoretická: C, 58.85; H, 7.22; N, 15.84; O, 

18.09 
naměřeno: výsledky nejsou dosud k disposici 

log P 2,07 
Clog P 2,12 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3390 (NH), 2898 (C4H9), 1716 (CO), 1535, 

1402, 1201, 1102 (pyrazin) 
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.89 (s, 1H, H3), 3.80-3.74 (m, 4H, OCH2), 

3.14-3.06 (m, 4H, NCH2), 1.45 (s, 9H, CH3) 
13C NMR (75MHz, DMSO) δ 166.0, 159.7, 148.0, 145.9, 141.5, 63.9, 

43.0, 38.1, 28.3  
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3.4.7 5-terc-butyl-6-(oktylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

 

 

Interní označení látky P8 
Sumární vzorec C17H29N3O2 
Výtěžek 51 %, pevná látka 
M.h. 307,43 
Tt 100 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,42 
Elementární analýza teoretická: C, 66.42; H, 9.51; N, 13.67; O, 

10.41 
naměřeno: výsledky nejsou dosud k disposici 

log P 4,59 
Clog P 6,45 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3386 (NH), 2898 (C4H9), 2851 (C8H17), 1719 

(CO), 1540, 1401, 1203, 1128 (pyrazin) 
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.83 (s, 1H, H3), 8.23 (bs, 1H, OH), 2.79 (t, 

2H, J=7.2 Hz, NCH2), 1.60-1.46 (m, 2H, 
CH2), 1.45 (s, 9H, CH3), 1.33-1.14 (m, 10H, 
CH2), 0.82 (3H, t, J=7.2 Hz, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) δ 165.5, 158.9, 149.4, 145.8, 141.3, 38.0, 
31.3, 28.7, 28.4, 27.3, 26.0, 22.3, 14.1 
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3.4.8 5-terc-butyl-6-(terc-pentylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

 

 

Interní označení látky P9 
Sumární vzorec C14H23N3O2 
Výtěžek 90 %, pevná látka 
M.h. 265,35 
Tt 181 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,39 
Elementární analýza teoretická: C, 63.37; H, 8.74; N, 15.84; O, 

12.06 
naměřeno: výsledky nejsou dosud k disposici 

log P 3,04 
Clog P 4,51 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3383 (NH), 2898 (C4H9), 2851 (C5H11), 1710 

(CO), 1535, 1401, 1201, 1100 (pyrazin) 
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.82 (s, 1H, H3), 8.23 (bs, 1H, OH), 1.57 (q, 

2H, J=7.6 Hz, CH2), 1.44 (s, 9H, CH3), 1.21 
(s, 6H, CH3), 0.86 (3H, t, J=7.6 Hz, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) δ 165.5, 158.8, 149.6, 145.8, 141.2, 53.5, 
38.0, 32.7, 28.4, 24.7, 8.1 
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3.4.9 5-terc-butyl-6-(pentylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 

 

 

Interní označení látky P10 
Sumární vzorec C14H23N3O2 
Výtěžek 91 %, pevná látka 
M.h. 265,18 
Tt 156 °C 
Rf (propanol : amoniak aq = 3:1) 0,30 
Elementární analýza teoretická: C, 63.37; H, 8.74; N, 15.84; O, 

12.06 
naměřeno: C, 63.57; H, 9.01; N, 16.12 

log P 3,34 
Clog P 4,89 
IČ spektrum (KBr), [cm-1] 3388 (NH), 2895 (C4H9), 2868 (C5H11), 1706 

(CO), 1535, 1421, 1210, 1108 (pyrazin) 
1H NMR (300MHz, DMSO) δ 8.84 (s, 1H, H3), 8.31 (bs, 1H, OH), 2.80 (t, 

2H, J=7.3 Hz, NCH2), 1.63-1.48 (m, 2H, 
CH2), 1.44 (s, 9H, CH3), 1.32-1.18 (m, 4H, 
CH2), 0.83 (3H, t, J=7.3 Hz, CH3) 

13C NMR (75MHz, DMSO) patrně znečištěno výchozím alkoholem 
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4 Testování aktivit 

 

4.1 Antibakteriální hodnocení 

Testování antibakteriální aktivity nově syntetizovaných derivátů prováděly Mgr. Marcela 

Vejsová a Ida Dufková z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 Látky byly testovány in vitro mikrodiluční bujónovou metodou.22 Mikroorganismy, 

na kterých bylo testování prováděno, pocházejí z České sbírky mikroorganismů (CCM) 

Masarykovy univerzity v Brně. In vitro testování probíhalo na kmenech SA - Staphylococcus 

aureus CCM 4516/08, MRSA - Staphylococcus aureus H 5996/08 (methicilin rezistentní), 

SE - Staphylococcus epidermidis H 6966/08, EF - Enterococcus sp. J 14365/08,  

EC - Escherichia coli CCM4517, KP - Klebsiella pneumoniae D 11750/08,  

KP-E -  Klebsiella pneumoniae J 14368/08 (ESBL pozitivní), PA - Pseudomonas aeruginosa 

CCM 1961. 

 Testované látky byly rozpuštěny v dimethylsulfoxidu, k 20 µl takto připraveného 

roztoku bylo přidáno 1,98 ml  Miller-Hintonova bujonu (Difco/Becton Dickinson, Detroit, 

MI), koncentrace DMSO v testovaném vzorku nepřesáhla 2,5 %. Testování probíhalo 

staticky, ve tmě a humidní atmosféře, při 35 °C a pH 7,0. Vyhodnocení bylo provedeno  

po 24 a 48 hodinách. 
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Tabulka 2 – aktivity běžně používaných antibiotik 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA  (kód) –MIC/IC 80 
(µmol.l-1) 

(kód) Neom Bac Pen Cipr Phen 

SA 24h 3,9 15,62 0,24 0,98 0,24 

 48h 3,9 31,25 0,24 0,98 0,24 

MRSA 24h 0,98 15,62 125 500 250 

 48h 0,98 31,25 125 500 500 

SE 24h 3,9 15,62 31,25 250 62,5 

 48h 7,81 31,25 125 250 250 

EF 24h 250 31,25 7,81 0,98 7,81 

 48h 250 31,25 15,62 0,98 7,81 

EC 24h 0,98 >500 125 0,06 >500 

 48h 0,98 >500 125 0,06 >500 

KP 24h 0,98 >500 250 0,12 >500 

 48h 0,98 >500 500 0,12 >500 

KP-E 24h 0,98 >500 >500 >500 >500 

 48h 0,98 >500 >500 >500 >500 

PA 24h 7,81 >500 >500 3,9 >500 

 48h 15,62 >500 >500 7,81 >500 

Neom – neomycini sulfas; Bac – bacitracin zinc.; Pen – penicillin G;  
Cipr – ciprofloxacin HCC; Phen – phenoxymethyl penicillin. 
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Tabulka 3 - Výsledky antibiotického testování 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA  (kód) –MIC/IC 80 (µmol.l-1) 

(kód) P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

SA 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

MRSA 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

SE 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

EF 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

EC 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

KP 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

KP-E 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

PA 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 
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4.2 Antifungální hodnocení 

Testování antifungální aktivity nově syntetizovaných derivátů prováděly Mgr. Marcela 

Vejsová a Ida Dufková z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Látky byly testovány in vitro mikrodiluční bujónovou metodou. In vitro testování 

probíhalo na kmenech CA - Candida albicans ATCC 44859, CT - Candida tropicalis 156, 

CK2 - Candida krusei E28, CG - Candida glabrata 20/I, TB - Trichosporon beigelii 1188, 

AF - Aspergillus fumigatus 231, AC - Absidia corymbifera 272, TM - Trichophyton 

mentagrophytes 445. 

 Testované látky byly rozpuštěny v dimethylsulfoxidu, k 20 µl takto připraveného 

roztoku bylo přidáno 1,98 ml  média RPMI 1640 s glutaminem (komerčně dostupné), 

koncentrace DMSO v testovaném vzorku nepřesáhla 2,5 %. Testování probíhalo staticky, 

ve tmě a humidní atmosféře, při 35 °C a pH 7,0. Vyhodnocení bylo provedeno po 24 a 48 

hodinách. 

Tabulka 4 - aktivity běžně používaných antifungálně účinných látek 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA  (kód) –MIC/IC 80 /IC 50 (µmol.l-1) 

(kód) Fluk AmB    Fluk AmB 

CA1 24h 0,25 0,016  TB 24h 1 1 

 48h 0,5 0,063   48h 2 2 

CT 24h 0,5 0,063  AF 24h >128 0,25 

 48h >128 0,063   48h >128 0,125 

CK2 24h 16 0,125  AC 24h >128 1 

 48h 32 0,125   48h >128 2 

CG 24h 4 0,031  TM 72h 8 1 

 48h 16 0,125   120h 16 1 

Fluk – flukonazol, AmB – amfotericin B 
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Tabulka 5 – Výsledky aktivit antifungálního testování 

KMEN TESTOVANÁ LÁTKA  (kód) –MIC/IC 80 /IC 50 (µmol.l-1) 

(kód) P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

CA1 24h >500 >500 250 62,5 500 >500 500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 125 500 >500 >500 >500 >500 

CT 24h >500 >500 >500 >500 250 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CK 24h >500 500 >500 >500 500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

CG 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TB 24h 500 500 500 500 500 250 500 >500 >500 

 48h 500 500 >500 >500 >500 500 >500 >500 >500 

AF 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

AC 24h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

 48h >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 >500 

TM 72h >500 250 500 >500 500 >500 >500 >500 >500 

 120h >500 250 500 >500 500 >500 >500 >500 >500 
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4.3 Antimykobakteriální hodnocení 

Testování antituberkulotické aktivity nově syntetizovaných derivátů pyrazinu 

prováděla MUDr. Michaela Svobodová z Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské 

nemocnice, a.s. 

Látky byly testovány in vitro na účinnost proti M. tuberculosis H37Rv, 

M. tuberculosis I (divoký kmen), M. kansasii PKG 8, M. avium No. 80/72 a M. avium 152/73 

na tekuté Šulově půdě zřeďovací metodou ve srovnání s pyrazinamidem při pH 5,6. 

Testované látky byly rozpuštěny v dimethylsulfoxidu v koncentracích 200, 100, 50, 25, 12,5, 

6 a 3 µg/ml. Výsledky byly odečítány po dvou a třech týdnech. Aktivita PZA se liší in vitro 

v závislosti na kyselosti půdy, na jejím složení i velikosti inokula. Hodnoty MIC pro PZA 

(pyrazinamid) se v literatuře pohybují v rozmezí od 6,25 do 50 µg/ml.23,24,25 

 

Výsledky antimykobakteriálního testování: 

Antituberkulotické testování nebylo dosud ukončeno, důvodem byly opakované 

problémy s kontaminací použité Šulovy půdy (komerčně dostupné), testy budou opakovány 

v nejbližším možném termínu.  
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5 Diskuze 

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na syntézu derivátů pyrazinu, resp. acyl- a arylaminů 

pyrazinkarboxylové kyseliny a jejích esterů. Na katedře Farmaceutické chemie a kontroly 

léčiv probíhá v současnosti výzkum dalších derivátů pyrazinu.  

Celkem bylo připraveno 9 látek, které lze rozdělit do 2 skupin: 

1. acyl- a arylaminy pyrazinkarboxylové kyseliny 

2. estery acylaminů pyrazinkarboxylové kyseliny 

Látky byly připraveny reakcí halogenderivátů pyrazinkarboxylové kyseliny s příslušnými 

acylaminy a případně dále esterifikovány za použití mikrovlnného reaktoru na estery 

pyrazinkarboxylové kyseliny. Syntézy probíhaly v bezvodém prostředí.  

Syntetizované deriváty byly charakterizovány pomocí teploty tání, TLC, IČ spektry,  

1H NMR a 13C NMR spektry a CHN analýzou. Čištění látek bylo prováděno za použití flash-

chromatografie. Některé výsledky CHN analýz nejsou dosud k dispozici. Rovněž látky P5, P6 

a P10 nebyly dostatečně dobře vyčištěny, 1H NMR a 13C NMR spektra potvrzují znečištění 

pocházející z výchozích alkoholů. 

Dále byly určeny hodnoty Clog P a log P pomocí programu CS ChemOffice Ultra verze 11.0 

(CambridgeSoft, Cambridge, MA, U.S.A.). Hodnota Clog P je rozdělovací koeficient 

oktanol/voda, při jehož určení jsou vzaty v potaz možné chemické interakce. Hodnota  

log P je rozdělovací koeficient v soustavě n-oktanol/voda. Hodnota lipofility je významný 

parametr pro predikci prostupu nově syntetizovaných látek přes mykobakteriální stěnu.  

Vypočítaná lipofilita se pohybuje v rozmezí Clog P 1,64 do 6,45; log P 0,79 do 4,59. 

Srovnání lipofilit znázorňuje Graf 1. 
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Graf 1: Srovnání lipofility p řipravených látek 

 

 

Můžeme konstatovat, že hodnoty lipofilit stoupají s rostoucím počtem uhlíků 

na postranním řetězci, nejvyšší lipofilita u připravených látek byla vypočtena u látky P8, která 

je substituována oktylaminem v poloze 6 a terc-butylem v poloze 5 pyrazinu. Graf 

pro srovnání uvádí i hodnoty log P látek připravených dle Simoes et. al. 15 Látky, které by 

potenciálně vykazovaly dobrý průnik přes mykobakteriální membránu, jsou rovněž P2, P5, 

P6, P7, P9 a P10 s hodnotami log P přesahujících 2,0. 

Nově charakterizované látky byly odeslány na testování antibiotických a 

antifungálních aktivit, které prováděli pracovníci Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Bylo zjištěno, že látky nevykazují antibiotickou ani antifungální aktivitu na běžně testovaných 

kmenech mikroorganismů. Pouze v sérii testování antifungálních aktivit vykazuje kmen CA1 

citlivost k látce P5. Tato citlivost je nižší v porovnání se standardně používanými 

antifungálními látkami. 

 

P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10 E4 E12 E14 E16

log P 0,79 2,92 1,75 3,13 3,55 2,07 4,59 3,04 3,34 0,9 4,55 5,46 5,85

Clog P 2,51 4,34 1,64 4,39 4,92 2,12 6,45 4,51 4,86
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Hodnocení antimykobakteriální aktivity prováděli pracovníci Pardubické krajské 

nemocnice, a.s. a výsledky nejsou dosud k dispozici. Při testování docházelo k opakované 

kontaminaci použitých komerčně dostupných půd. Testy budou opakovány v nejbližším 

možném termínu. 
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6 Závěr 

V rámci své rigorózní práce jsem se zaměřil na následující úkoly: 

1. S použitím odborné literatury a internetu jsem zpracoval rešerši zaměřenou 

na problematiku tuberkulózy, demografické údaje, popis mykobakteriální buňky, 

vznik rezistence na současně používaná léčiva i mechanismy jejího průběhu. V rešerši 

bylo uvedeno i léčivo, látka TMC 207, která je v druhé fázi klinického testování a jako 

zástupce nových léčiv s dosud jedinečným mechanismem účinku na mykobakteria 

bude v nejbližší době zavedena do léčby TB. 

 
2. Praktickou část tvořila příprava derivátů pyrazinkarboxylové kyseliny. 

 
3. Připravil jsem tyto v literatuře dosud nepopsané produkty: 

1. 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

2. 5-terc-butyl-6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

3. butylester kyseliny 6-chlorpyrazin-2-karboxylové 

4. hexylester kyseliny 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylové 

5. heptylester kyseliny 6-(butylamino)pyrazin-2-karboxylové 

6. 5-terc-butyl-6-morfolinylpyrazin-2-karboxylová kyselina 

7. 5-terc-butyl-6-(oktylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

8. 5-terc-butyl-6-(terc-pentylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

9. 5-terc-butyl-6-(pentylamino)pyrazin-2-karboxylová kyselina 

 
4. Výše uvedené produkty charakterizují IČ, 1H NMR a 13C NMR spektra. U některých 

látek byla provedena i CHN analýza potvrzující jejich totožnost. U krystalických látek 

byla změřena teplota tání. 
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5. Série látek byla podrobena biologickému hodnocení na antibiotickou, antifungální a 

antimykobakteriální aktivitu. Výsledky antimykobakteriální aktivity nejsou dosud 

k dispozici. 

 

6. Byly vypočteny hodnoty log P a Clog P nově připravených látek, které jsou graficky 

zpracované.  



41 
 

7 Seznam literatury 

                                                           
1 WHO Report 2009. Dostupný z WWW: 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/2009/key_points_download/en/index.html. 

2 Lang, H. et al. Tuberculosis research in the European Union: Past achievements and future 

challenges. Tuberculosis. 2009. doi:10.1016/j.tube.2009.10.002. 

3 Bártů, V.; Kopecká, E. Situation of multidrug-resistant tuberculosis in Czech republic, 

unusual case study. Respiratory Medicine. 2009; 2: 185-188 

4 Bártů, V. Tuberkulóza – infekční choroba v 21. století. Med. pro praxi 2008; 5: 245–248. 

Dostupný z WWW: http://www.solen.cz/pdfs/med/2008/06/03.pdf. 

5  Rivers,C.E.; Mancera, L.R. New anti-tuberculosis drugs in clinical trials with novel 

mechanism of action. Drug Discovery Today, 2008; 13: 1090-1098. 

6
 Ouellet, H.; Johnston, J.,B.; Ortiz, R.,P. The Mycobacterium tuberculosis cytochrome P450 

system. Arch. of Biochem. and Biophys. 2010; 493: 82-95. 

7
 Mitchison, D.A. Drug resistance in tuberculosis. Eur Respir J. 2005; 25: 376–379. 

8 Bártů, V. Tuberkulóza a její rezistentní formy. Interní Med. 2007; 9: 372–373. Dostupný 

z WWW: http://www.solen.cz/pdfs/int/2007/09/02.pdf. 

9 Lougheed, K.; Tazlor, D.; Osborne, S.; Brzans, J.; Buxton, R. New anti-tuberculosis agents 

amongst known drugs. Tuberculosis. 2009; 89: 364-370. 

10 First Line Treatment of TB for Drug-Sensitive TB. National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases. Dostupný  z WWW: http://www3.niaid.nih.gov/topics/tuberculosis/ 

Understanding/WhatIsTB/VisualTour/firstLine.htm. 

11 Brennan, J. Approaches to developing new drugs against tuberculosis. Tuberculosis. 2009; 

89: 329–330. 

12 Mandeep, J.; Bishai, W.,R. Extensively drug-resistant tuberculosis. Lancet Infect Dis. 2009; 

9: 19-30. 



42 
 

                                                                                                                                                                                     
13 Suhail, A.; Eiman M. Recent advances in the siagnosis and treatment of multidrug-resistant 

tuberculosis. Respir. Medicine.  2009; 103: 1777-1790. 

14 Diacon, A.; Pym, A.; Grobusch, M. et al. The diarylquinoline TMC207 for multidrug-

resistant tuberculosis. N. Engl J. Med. 2009; 360: 2397-2405. 

15
 Simoes, M.; Valente, E.; Gomez, J.; Anes, E.; Constantino, L. Lipophylic pyrazinoic acid 

amide and ester prodrugs stability, activation and activity against M. tuberculosis. Europ. 

Journ of Ph. Sciences. 2009; 37: 257-263. 

16 Connel, N.,D.; Nikaido, H. Membrane pereability and transport in mycobacterium 

tuberculosis. Bloom, B.R. Tuberculosis Pathog., Protect. And Contr. 331-351. 

17 Cole et. al. Deciphering the biology of M. tuberculosis from the complete genome 

sequence.  Nature. 393: 537-544. 

18 Doležal, M.; Hartl, J.; Macháček, M. Preparation of some N-substitued 3-amino-5-cyano-2-

pyrazinecarboxamides. Collect. Czech. Chem. Commun. 1994; 59: 2562–2564. 

19
  Abe, Y.; Shigeta, Y.; Uchimaru, F. a kol.: Methyl 6-methoxypyrazine-2-carboxylate. Chem. 

Abstr. 1969; 71: 112. 

20
 Ambroggi, V. a kol. Eur. J. Med. Chem. 1980; 15: 157. 

21 Sedlák, P. Diplomová práce. FaF UK Hradec Králové. 2009. 

22Jones, R.; Barry, A. Optimal dilution susceptibility testing conditions, recommendations for 

MIC interpretation, and quality control guidelines for the ampicillin-sulbactam combination. 

Jour. Clin. Mic. 1987; 25: 1920-1925. 

23. McDermott, W.; Tompsett R. Am. Rev. Tuberc. 1954; 70: 748.  

24. Markus, J. Tubercle (Lond.) 1964; 45: 47.  

25. Havel, A.; Moravek, J.; Sojková, M.; Urbančík, R. Aktuální otázky bakteriologie 

tuberkulózy. Sborník V. bakteriologického semináře. 1964; 28. 


