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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra anorganické a organické chemie 

 

Kandidát: Pavel Horký 

Konzultant: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 

Název diplomové práce: Nové deriváty kombretastatinu 

 

V rámci této diplomové práce byly připraveny čtyři 3,4-diaryl-2,5-dihydrofuran-2-

ony, analogické cytostaticky účinným kombretastatinům. Syntéza byla založena na bromaci 

substituovaných acetofenonů a následné esterifikaci vzniklých látek kyselinou  

p-bromfenyloctovou. Vzniklé estery byly podrobeny intramolekulární aldolové kondenzaci za 

vzniku 3,4-diarylfuranonů, z nichž jeden byl dále transformován na 5-hydroxymethyl a  

5,5-bis(hydroxymethyl)derivát. Dvě látky byly testovány na cytostatický efekt a vyhodnoceny 

jako neúčinné. 
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Inorganic and Organic Chemistry 

 

Candidate: Pavel Horký 

Consultant: Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 

Title of Thesis: New derivatives of combretastatine 

 

Four 3,4-diaryl-2,5-dihydrofuran-2-ones analogous to cytostatic combretastatines were 

prepared within this Diploma Thesis. Their preparation was based on the bromination  

of substituted acetophenones and subsequent esterification of the resultant bromo derivatives 

with p-bromophenylacetic acid. The esters obtained were subsequently cyclized in  

an intramolecular aldol process to yield 3,4-diarylfuranones, out of which one compound was 

further converted to 5-hydroxymethyl and 5,5-bis(hydroxymethyl) derivatives. Two 

compounds were subjected to screening for cytostatic activity, and evaluated as inactive. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

 

 

Ac              acetyl 

DMSO         dimethylsulfoxid 

CA4             kombretastatin A-4 

CA4P          kombretastatin A-4-fosfát 

CA1             kombretastatin A-1 

CA1P          kombretastatin A-1-fosfát 

IC                 inhibiční koncentrace 

IČ                 infračervená spektroskopie 

LRMS           hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením 

MOM           methoxymethyl 

NMR            nukleární magnetická rezonance 

Mr                relativní molekulová hmotnost 

Ph                fenyl 

PHT             pyridinium hydrotribromid 

TEA             triethylamin 

TLC              tenkovrstvá chromatografie 

THF              tetrahydrofuran 

VTA             vascular targeting agent 
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1. ÚVOD 

 

1.1. Antineoplastika 

 

Obecně jsou antineoplastika látky, které tlumí růst buněk s vysokou proliferační 

aktivitou. Jelikož se nádorová tkáň dělí velmi rychle, cytostatika ji také nejvíce postihují. 

Nevýhodou cytostatických látek je to, že negativně působí na zdravé tkáně s rychlejší 

proliferační aktivitou. Jedná se především o vlasové folikuly, buňky sliznice trávicího ústrojí i 

buňky kostní dřeně. Z této vlastnosti plynou také časté nežádoucí účinky v podobě alopecie 

nebo útlumu proliferace kostní dřeně.1 

Podle mechanismu účinku rozdělujeme cytostatika do několika skupin.  

1) Alkylační látky, které ve své struktuře obsahují nejčastěji  

bis(2-chlorethyl)aminové seskupení, působí navázáním na N7 guaninu. Příkladem takových 

látek je např. estramustin-fosfát nebo proléčivo cyklofosfamid (Obr. 1).2 

 

 

1 

Obr. 1. Cyklofosfamid 

 

Podobným mechanismem jako alkylační látky působí i sloučeniny uvolňující reaktivní 

platinu. Od ostatních alkylačních látek se liší chemickou strukturou komponenty, tvořící 

kovalentní vazbu s DNA (viz struktura základní sloučeniny na Obr. 2) a dále vysoce 

emetogenním efektem. 2 

 

 

2 

Obr. 2. Cis-platina 
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2) Interkalační látky, jejichž planární molekuly jsou schopné se vmezeřit do struktury 

DNA a následně znemožnit replikaci a transkripci. Jedná se především o antracyklinová 

antibiotika produkovaná mikroorganismy z rodu Streptomyces (např. doxorubicin na Obr. 3). 

Dále látky odvozené od anthracenu, mitoxantron a amsakrin.2 

 

 

3 

Obr. 3. Doxorubicin 

 

3) Léčiva působící přímou destrukci DNA. Používaným zástupcem je bleomycin.2 

 

4) Antimetabolity, inhibující syntézu DNA a interagující tak s S-fází buněčného cyklu. 

Patří k nim analoga kyseliny listové (antifolika), purinových a pyrimidinových bází a 

hydroxymočovina, inhibující ribonukleotid reduktázu. Mezi zmíněná antifolika patří např. 

methotrexát (uvedený na Obr. 4).1,2 

 

 

4 

Obr. 4. Methotrexát 

 

5) Inhibitory topoizomeráz, tedy enzymů zaručujících správný chod replikace DNA, 

jsou kamptotekany (např. topotekan na Obr. 5) a podofylotoxiny.2 
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Obr. 5. Topotekan 

 

6) Antimitotika  jsou látky, které znemožní tvorbu dělícího vřeténka vazbou na  

ß-tubulinovou podjednotku a blokují tak mitózu v metafázi. Jedná se o přírodní nebo 

polosyntetické deriváty, které způsobují inhibici polymerace nebo tvorbu nenormálních 

tubulů, popř. inhibují depolymeraci.1,2 Mezi příklady takových látek patří vinblastin, 

vinkristin a novější kombretastatiny. V dalším přehledu se zaměříme na tento typ látek. 

 

 

1.2. Přehled látek s antimitotickou aktivitou 

 

1.2.1. Kolchicin a vinka alkaloidy 

 

Podobně jako kolchicin, tak i vinkové alkaloidy znemožní dislokaci chromozómů 

k pólům buňky. Kolchicin (Obr. 6) se získává z rostliny Colchicum autumnale. Své uplatnění 

nyní nalézá jako antiuratikum. 

 

 

6 

Obr. 6. Kolchicin 
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Vinblastin neboli vanaleukoblastin a vinkristin, izolovaný z Vinca rosea a Catarantha 

rosea, se využívají zejména při léčbě maligních lymfomů a nádorů varlat. Jedná se o dimery 

s indolovým, popř. dihydroindolovým skeletem. Velkou nevýhodou této léčby je především 

neurotoxicita. Tato periferní neuropatie je způsobena poškozením mikrotubulů axonů, které 

jsou důležité pro výživu. Kvůli tomuto nežádoucímu účinku byly připraveny deriváty těchto 

přírodních alkaloidů, např. vinorelbin (viz Obr. 7) nebo vindenzin. Vinorelbin se vyznačuje 

především nižší neurotoxicitou. Jeho využití je terapie bronchogenního karcinomu, karcinomu 

prsu a maligních lymfomů.1,2 

 

 

7 

Obr. 7. Vinorelbin 

 

 

1.2.2. Taxany 

 

Taxanoidy neboli taxany jsou další skupinou antimitotik. Na rozdíl od vinka alkaloidů 

se jedná se o inhibitory depolymerace.2 Prvním taxanem, který vykazoval cytostatickou 

aktivitu byl paklitaxel, diterpenoid izolovaný z tisu. Při léčbě touto látkou je velmi častým 

nežádoucím účinekem neutropenie, která je již v dnešní době zvládnutelná podáváním faktorů 

stimulujících krvetvorbu. Docetaxel (Obr. 8), další taxan, je využíván u karcinomu ovaria, 

karcinomu prsu a u bronchogenního karcinomu.1,2 
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Obr. 8. Docetaxel 

 

 

1.2.3. Kombretastatiny 

 

Kombretastatiny jsou antimitoticky aktivní látky z kůry stromu Combretum caffrum. 

Spadají do skupiny látek, která se nazývá VTAs (vascular targeting agents). Na rozdíl od 

ostatních antimitotik se vyznačují tedy především přímým destrukčním působením na cévy 

tumoru, který následně nekrotizuje na nedostatek živin. Vyšší aktivita kombretastatinů 

k cévám tumoru než k fyziologickým cévám je vysvětlována odlišností cytoskeletu rychle se 

tvořících buněk nádoru a fyziologicky tvořených buněk cév.3  

Určitou nevýhodou kombretastatinů je jejich minimální hydrofilita, což je komplikací, 

zejména co se týče jejich farmakokinetiky in vivo.4  

V současné době se do klinických studií dostal kombretastatin A-4 (CA-4, 9) a 

kombretastatin A-1 (CA-1, 10). V mnohých preklinických studiích bylo zaznamenáno rapidní 

a selektivní působení kombretastatinu A-4 na cévní zásobení nádoru.5,6,7 U obou těchto látek 

byly provedeny úpravy do formy fosfátu už začátkem 90. let minulého století (CA1P, CA4P) . 

V dalším vývoji byly kombretastatiny rozděleny do 4 skupin. Do první skupiny spadají 

deriváty cis-stilbenu. Druhá vychází z diarylethylenů a třetí patří k analogům  

1,4-naftochinonu. Poslední, čtvrtou skupinu, tvoří makrocyklické laktony.4 

Pro tuto práci jsou důležité zejména kombretastatiny řady cis-stilbenu. V literatuře se 

aromatické kruhy stilbenového jádra klasifikují jako A a B.4  Kruh B má nejčastěji tři 
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methoxylové skupiny v polohách 3,4,5. Druhý kruh se vyznačuje přítomností jedné 

hydroxylové nebo aminoskupiny v poloze 3 a jedné methoxylové skupiny v poloze 4.4 

 

                                           9                                                                10 

Obr. 9. Kombretastatin A-4 (9), kombretastatin A-1 (10) 

 

V roce 2003 byl CA4P uveden do klinických studií pro terapii nádoru štítné žlázy. 

V těchto studiích byl pozorován výrazný pokles prokrvení nádorové tkáně v důsledku 

disrupce angiogeneze.8,9  

 

 

1.2.4. Heterocyklická analoga kombretastatinů 

 

Protože cytostatická aktivita je závislá na cis-konfiguraci na dvojné vazbě ve 

stilbenovém uskupení, byly připraveny deriváty, které nemohou podléhat izomeraci na 

chemicky stabilnější trans-izomery. Tyto látky mají místo stilbenového jádra pětičetný 

heterocyklický kruh, který je substituován aryly v sousedních polohách. Furan10, thiofen10, 

pyrazol11, imidazol11 a thiazol12 jsou příklady zmíněného heterocyklického kruhu. Zajímavé 

sloučeniny, u kterých se objevila antimitotická aktivita, vycházely ze struktury 1,5-diaryl-

1,2,4-triazolu. Jejich hodnoty IC50 se pohybovaly v rozmezí 3-20 nmol/L. Dalším krokem ve 

výzkumu heterocyklických analog kombretastatinů bylo nahrazení CH skupiny triazolu 

v poloze 3 dalším dusíkem za vzniku tetrazolů. U těchto látek byl kruh B v poloze 5 tetrazolu 

substituován skupinami, které se vyskytují v kruhu B u kombretastatinů. Tato obměna vedla 

ke zvýšení antimitotické aktivity (viz aktivity v uvedené v Tabulce 1) u vybraných 

nádorových linií. Kruh A je v poloze 4 substituován elektronegativními alkoxyskupinami. 

Pokud se v para poloze tohoto kruhu nevyskytuje žádný substituent, je aktivita relativně nízká 

(IC50 > 0,9 μmol/L).13 
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11 

 

 

12    13 

Obr. 10. Vybraná heterocyklická analoga kombretastatinů 

 

Tabulka 1. In vitro inhibice buněk kombretastatinem A-4 a tetrazolovými analogy14  

(IC50 [nmol/L]) 

 HeLa S3 HL-60 MCF-7 

12 952 ± 122 40,3 ± 16,6 27,1 ± 8,2 

13 0,3 ± 0,09 0,7 ± 0,09 2,8 ± 0,9 

9 4 ± 1 1 ±0,2 370 ± 100 

HL-60: buňky promyeloidní leukémie, HeLa S3: buňky karcinomu děložního čípku,  

MCF-7 buňky prsního karcinomu 

 

 

1.2.5. Trisubstituované furanony analogické kombretastatinům 

 

V průběhu syntézy a biologického hodnocení trisubstituovaných furanonů 

analogických (-)inkrustoporinu (Obr. 11) byla podle očekávání zjištěna také určitá 

cytostatická aktivita. Jedná se především o furanony substituované v poloze 3 a 4 fenylovými 

jádry (15 a 16, Obr. 12).14 V této struktuře můžeme stejně jako v případě kombretastatinů 

nalézt cis-stilbenové uskupení. Ze srovnání struktury připravených derivátů a přírodního 
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kombretastatinu (Obr. 9) je patrné, že hlavním rozdílem je přítomnost vysoce oxygenovaných 

aromatických jader v biologicky účinné přírodní látce (viz Tabulka 2.). 

 

 

14 

Obr. 11. (-)Inkrustoporin 

 

 

 

                             R=-CH2OAc   15      17 

                             R=-CH2OH     16 

Obr. 12. Předlohové látky 

 

 

Tabulka 2. Cytostatická aktivita látek 15, 16, 17 uvedených na Obr. 12:14 

(IC50 [μmol/L]) 

 HL-60 HeLa S3 CCRF-CEM HepG2 

15 5,35 2,78 2,05 Neaktivní 

16 Neaktivní Neaktivní Neaktivní Neaktivní 

17 5,13 1,83 1,63 9,9 

HL-60: buňky promyeloidní leukémie, HeLa S3: buňky karcinomu děložního čípku, 

CCRF-CEM: lidská akutní T-lymfoblastoidní leukémie, HepG2: buňky hepatomu 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem mé práce bylo: 

 

1. Připravit další deriváty 3,4-diarylfuranonů, vykazující větší podobnost 

s kombretastatiny, zejména co se týká oxygenace aromatických kruhů (viz Schéma 1). 

 

 

 

 

 

R = OCH3, H 

    Z = OH, OCH3 

X = CH2OH 

 

Schéma 1. Návrh cílových struktur 

 

 

2. Zjištění jejich aktivity in vitro. 
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3. Další hydrofilizace těchto látek za účelem zlepšení jejich fyzikálně chemických 

parametrů (hydroxymethylace, případně další esterifikace kyselinou fosforečnou). 

 

 

 

 

Schéma 2. Možnosti hydrofilizace cílových látek 
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3. VÝSLEDKY S KOMENTÁŘEM 

  

3.1. Návrh syntézy 3-(4-bromfenyl)-4-(3,4,[5]-di[tri]methoxy)-2,5-dihydrofuran-2-

onů 

 

Obecný návrh syntézy je znázorněn na Schématu 3. Substituovaný acetofenon lze 

podrobit α-bromaci za vzniku bromoketonu A. Tato látka je v dalším kroku esterifikována 

kyselinou  

p-bromfenyloctovou. Vzniklý ester B podléhá cyklizaci působením hydridu sodného. Lakton 

C, vzniklý předchozí intramolekulární aldolizací, dále reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za 

vzniku α,β-nenasyceného laktonu D. Produkt předchozí reakce je možné hydroxymethylovat 

v dalším aldolizačním procesu za použití paraformaldehydu na finální látku E. 

 

 

Schéma 3. Návrh syntézy požadovaných látek 
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3.1.1.Bromace acetofenonu 

 

α-Bromace probíhá přes stádium enolátového anionu.15 V prvním kroku byly 

acetofenony podrobeny bromaci působením PHT v prostředí kyseliny octové (Schéma 4). 

Vzhledem k tomu, že jsme použili kyselé prostředí, předpokládali jsme průběh reakce pouze 

do prvního stupně.15 Bohužel vznikl jak monobromovaný, tak i v menší míře dibromovaný 

acetofenon. Výtěžky jsou uvedené v Tabulce 3. 

 

 

    18 Z=H                                           20  Z=H                             22 Z=H 

    19 Z=O-CH3                                   21 Z=O-CH3                     23 Z=O-CH3 

 

Schéma 4. α-Bromace acetofenonu 

 

Tabulka 3. Výtěžky α-bromace (%) 

látka 20 21 22 23 

výtěžek 

(%) 
37 53 10 10 

                                       

Jak je zřejmé z Tabulky 3, reakce probíhala s vyšším výtěžkem u acetofenonu 19, 

substituovaného třemi methoxylovými skupinami, pravděpodobně díky elektrondonornímu 

efektu methoxylových skupin a tím snížené tendenci karbonylu ke tvorbě enolátu. 

 

Jednotlivé produkty byly rozlišeny pomocí signálů α-vodíků v 1H NMR spektrech. 
V 1H NMR spektru byl signál skupiny –CH2Br u 4,5 ppm, zatímco dibromované deriváty se 

vyznačovaly poloviční intenzitou signálu α-vodíku a dalším posunem k nižšímu poli  

(6,8 ppm). 
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Pokusili jsme se analogicky (Schéma 5) o bromaci acetofenonu s volnou OH skupinou 

24. V této reakci vznikl požadovaný bromketon 25 a dále směs neidentifikovatelných 

produktů. V reakci dále zůstala výchozí látka. Vzhledem k malému výtěžku jsme se rozhodli 

ochránit volnou hydroxylovou skupinu. 

 

                                24                                                   25 

 

Schéma 5. α-Bromace polárnějšího acetofenonu 24 

 

Při použití methoxymethyletheru jako chránící skupiny probíhala reakce za vzniku 

nežádoucího produktu 26 (viz Schéma 6). Enolether 26 jsme identifikovali pomocí 1H NMR 

spektra. Vodíky dvojné vazby vykazovaly rezonance při 4,54, resp. 4,75 ppm, což odpovídá 

struktuře terminální dvojné vazby.  

 

                                   24                                                  26 

 

Schéma 6. Chránění hydroxylové skupiny jako MOM-etheru 

 

Ani pokus o ochránění volné fenolické OH skupiny jako THP etheru se nezdařil, 

stejně jako pokus o esterifikaci bromoketonu 24 kyselinou p-bromfenyloctovou (viz Schéma 

7). 

                                                24                                                                     27 

Schéma 7. Pokus o přípravu esteru 
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3.1.2. Příprava esteru 

 

Monobromovaný acetofenon podléhá nukleofilní substituci s bromfenyloctovou 

kyselinou, při které vzniká příslušný ester (Schéma 8). V přítomnosti triethylaminu dochází 

k deprotonizaci kyseliny a následné substituci brómu v α-bromacetofenonu. Reakce probíhá 

v  bezvodém tetrahydrofuranu a v atmosféře argonu. Bromketon 20 reaguje opět s větším 

výtěžkem než bromketon 21. 

 

 

                                 20   Z = H                                                          28          40% 

                                 21   Z = OCH3                                                   29          79% 

 

Schéma 8. Tvorba esteru 

 

Vzniklé estery jsme identifikovali pomocí 1H NMR spekter, ve kterých se rezonance 

protonů skupiny –OCH2-CO- vyskytovala u 5,5 ppm, tedy o 1 ppm níže než signály skupin 

Br-CH2-CO- u výchozích látek. 

 

 

3.1.3. Cyklizace na furanony 

 

Při této reakci se za pomocí hydridu sodného jako báze odštěpí α-proton z fragmentu 

Ar-CH2-CO, který je relativně kyselý díky elektronakceptorním účinkům sousedních 

substituentů. Vzniklý enolát napadá oxoskupinu esteru za vzniku produktu intramolekulární 

aldolové kondenzace. V posledním kroku je v kyselém prostředí odštěpena voda. Nově 

vzniklá sloučenina vykazuje modrou fluorescenci pod UV zářením, což je znakem vzniku 

α,β-nenasyceného laktonu. Dále bylo provedeno ověření struktury produktu pomocí NMR 

spektra. Vymizel signál v nízkém poli, který patřil vodíkům skupiny Ar-CH2-CO  a objevila 

se nová rezonance u 5 ppm. 



 21 

 

 

Schéma 9. Cyklizační reakce 

 

Struktura konečných produktů byla ověřena také pomocí  hmotnostní spektrometrie i 

pomocí infračervené spektroskopie. V infračerveném spektru vykazovala vibrace laktonového 

karbonylu hodnotu 1732 cm-1. Brom v konečném produktu vykazoval dva molekulové píky o 

hodnotě 405,3 a 389,2. 

 

 

 

3.1.4. Hydrofilizace laktonu 34 

 

Furan 34 jsme se pokusili zpolárnit s cílem zlepšení fyzikálně chemických parametrů 

molekuly. Úprava spočívala v reakci látky 34 s paraformaldehydem v prostředí methanolu a 

uhličitanu sodného.16 Tato aldolizace probíhala jak do prvního, tak i do druhého stupně.  
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                   34                                                          36 (30%)                      37 (69%) 

 

Schéma 10. Hydroxymethylace látky 34 

 

Struktura produktů byla opět ověřena pomocí NMR. Signál vodíku na C5 u 

monohydroxymethylovaného furanonu 36 byl u 5,0 ppm, u dihydroxymethylovaného 37 

logicky vymizel. V infračerveném spektru laktonů 36 a 37 se vyskytuje charakteristický 

vlnočet s hodnotou 3447 cm-1, náležící OH vazbě v hydroxymethylové funkci. 

 

 

 

3.2. Biologická aktivita 

 

3.2.1. Cytostatická aktivita 

 

Látky 34 a 35 byly odeslány na biologické testování, jehož výsledky jsou shrnuty 

v Tabulce 4. I přes námi očekávanou cytostatickou aktivitu nebyly výsledky aktivit nadějné. 

Obě látky byly testovány na buňkách lidské promyeloidní leukémie, karcinomu děložního 

čípku, akutní T-lymfoblastické leukémie a hepatomu. Při koncentraci 10 µmol/L byl nárůst 

buněk ve srovnání s kontrolou signifikantní. Z tohoto důvodu jsme látky označili za 

cytostaticky neaktivní. 

¨ 
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Tabulka 4. Cytostatická aktivita látek 34 a 35 

Nárůst oproti kontrole (%)a 

   Číslo látky          HL-60        HeLa S3  CCRF-CEM     HepG2 

34 44 21         28         31 

35 92 58         79         49 

HL-60 = lidská promyeloidní leukémie, HeLa S3 =karcinom děložního čípku 

CCRF-CEM = akutní T-lymfoblastoidní leukémie, HepG2 = hepatocelulární karcinom 

a Nárůst oproti kontrole při koncentraci 10µmol/L  

 

 

 

34 Z=H 

                                                                     35 Z=O-CH3 

 

Obr. 8: Struktury testovaných látek 

 

U obou látek byla také hodnocena schopnost indukovat apoptózu u buněčné linie 

K562, tedy u buněk chronické myeloidní leukémie. I v tomto testu byly obě látky neúčinné. 
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4. ZÁVĚR 

 

Podařilo se mi připravit čtyři látky čtyřstupňovou resp. pětistupňovou syntézou. 

Z těchto čtyř látek byly dvě biologicky testovány na antineoplastickou aktivitu a vzhledem  

k výsledkům testů je můžeme označit za cytostaticky neaktivní. 

Další dvě látky jsou monohydroxymethylovaný a dihydroxymethylovaný derivát  

3-(4-bromfenyl)-4-(3,4-dimethoxyfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu 34. Biologická aktivita 

těchto látek je v současnosti stanovována.  

Výsledky této práce naznačují, že vysoká cytostatická aktivita je spojena s vysokým 

stupněm oxygenace obou aromatických jader. 



 25 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1. Obecné experimentální postupy 

 

Výchozí látky byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich a použity bez čištění. THF byl 

před použitím předestilován z benzofenon ketylu, dichlormethan byl v čas potřeby destilován 

z CaH2.Teploty tání všech látek byly měřeny na přístroji Buchi B-545 a nebyly korigovány. 

NMR spektra všech látek byla změřena v roztocích CDCl3 při laboratorní teplotě na přístroji 

VARIAN MERCURY – Vx BB 300 pracujícím při 300 MHz pro 1H a při 75 MHz pro 13C 

nebo na přístroji VARIAN VNMR S500 (500 MHz pro 1H a 125 MHz pro 13C). Chemické 

posuny byly změřeny jako hodnoty δ v parts per milion (ppm) a byly nepřímo vztaženy 

k tetramethylsilanu jako standardu pomocí zbytkového signálu rozpouštědla (CDCl3: 7.26 pro 

1H a 77.00 pro 13C). Data jsou prezentována v následujícím pořadí: chemický posun (δ), 

integrovaná intenzita (v protonových spektrech), multiplicita (s: singlet, d: dublet, m: 

multiplet), interakční konstanty (Hz) a přiřazení. Měření IČ spekter bylo provedeno na 

přístroji NICOLET 6700 FT-IR. Hmotnostní spektra všech látek byla měřena na hmotnostním 

spektrometru AGILENT 500 metodou APCI s nízkou rozlišovací schopností. Průběh reakcí a 

čistota výsledných produktů byla kontrolována pomocí tenkovrstvé chromatografie na 

aluminiových TLC deskách Silica gel 60 F254 (Merck) s detekcí pod UV lampou a s pomocí 

detekčního činidla Ce(SO4)2. 4H2O (2 g), H3[P(Mo3O10)4] (4 g), konc. H2SO4 (10 ml), H2O 

(200 ml) a následného zahřátí. Silikagel 60 (0.040-0.063 mm) pro sloupcovou chromatografii 

byl zakoupen od firmy E. Merck. 

 

5.2. Hodnocení cytostatické aktivity 

 

Cytostatická aktivita byla stanovena Dr. I. Votrubou (Ústav organické chemie a 

biochemie AV ČR, Praha). Inhibice buněčného růstu byla hodnocena na buňkách lidské 

akutní  

T-lymfoblastoidní leukémie CCRF-CEM (ATCC CCL 119), na buňkách lidské promyeloidní 

leukémie HL-60 (ATCC CCL 240), na buněčné linii karcinomu děložního čípku HeLa S3 

(ATCC CCL 2.2) a na lidských jaterních buňkách HepG2 (ATCC HB-8065). Buněčné linie, 

CCRF-CEM a HL-60 byly kultivovány v RPMI 1640 médiu s telecím plodovým sérem na 24 

jamkových destičkách s tkáňovou kulturou a buněčný nárůst byl odečítán po 72 hodinách od 
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aplikace testovaných látek. HeLa S3 buňky byly očkovány do misek s RPMI 1640-HEPES 

médiem  

s telecím plodovým sérem a hodnocení probíhalo 48 hodin po aplikaci testovaných látek. 

Buněčný růst byl kvantifikován s pouţitím XTT standardního spektrofotometrického testu. 

Výsledky jsou vyjádřeny jako hodnota IC50 (μmol.l-1). 

 

 

5.3. Syntéza 

 

5.3.1. Příprava 2-brom-1-(3,4-dimethoxyfenyl)ethanonu 

 

Sumární vzorec: C10H11BrO3 

Molekulová hmotnost: 259,10 

                          

 

 

                                 18                                                         20 

 

K 3,4-dibromacetofenonu 18 (255 mg; 2,5 mmol) byl přidán PHT (1,3 g; 2,5 mmol) a 

20 ml kyseliny octové. Reakční směs byla míchána po dobu 12 hodin. Poté byla z roztoku 

odstraněna kyselina octová vytřepáním s hydrogenuhličitanem sodným (nasycený roztok, 100 

ml). Vodná vrstva byla oddělena a organická byla zředěna ethyl-acetátem (30 ml).  

Po vysušení síranem sodným byl roztok zfiltrován přes vatu a ethyl-acetát odpařen  

na vakuové odparce. Produkt 20 byl následně přečištěn sloupcovou chromatografií  

na silikagelu. K čištění byla použita mobilní fáze hexan/ethyl-acetát v poměru 8:2. 

 

Výtěžek: 37 %, nažloutlá olejovitá látka,17 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ: 7,61 (2H, 

dd, J1 = 8.4 Hz, J2 = 1.9 Hz, Ar); 7,54 (1H, d, J = 1.9 Hz, Ar); 6,91 (H, d, J = 8.4 Hz, Ar); 4,41 

(2H, s, CH2Br); 3,96 (3H, s, OCH3), 3,94 (3H, s, OCH3). 
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5.3.2. Příprava 2-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-oxoethyl-2-(4-bromfenyl)acetátu 

 

Sumární vzorec: C18H17BrO5 

Molekulová hmotnost: 393,23 

 

 

                                                 20                                                                  28 

 

 

Ke 4-bromfenyloctové kyselině (500 mg, 2,36 mmol) bylo přidáno 10 ml bezvodého 

THF a 0,33 ml triethylaminu (2,36 mmol). Tento roztok byl v atmosféře argonu míchán  

po dobu 30 minut. Poté byl ke směsi přidán bromketon 20 (610 mg, 2,36 mmol). Směs byla 

míchána a zahřívána za refluxu po dobu 4 hodin. Produkt této reakce byl vytřepán 

s hydrogenuhličitanem sodným (nasycený roztok, 50 ml). Organická vrstva byla po vysušení 

síranem sodným, zfiltrování a odpaření na vakuové odparce čištěna sloupcovou 

chromatografií s využitím směsi hexan/ethyl-acetát 75:25.16 

 

Výtěžek: 40 %, bílá pevná látka, 1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,49-7,45 (4H, m, 

Ar); 7,26-7,22 (2H, m, Ar); 6,87 (1H, m, Ar); 5,34 (2H, s, CH2O); 3,96 (3H, s, OCH3); 3,78 

(3H, s, OCH3); 3,78 (2H, s, CH2); 13C NMR: (125 MHz, CDCl3) δ 190,3; 170,5; 153,9; 

149,3; 132,5; 131,6; 131,1; 127,2; 122,2; 121,2; 110,1; 109,8; 66,1; 56,1; 56,0; 40,2. 
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5.3.3. Příprava 3-(4-bromfenyl)-4-(3,4-dimethoxyfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu 

 

Sumární vzorec: C18H15BrO4 

Molekulová hmotnost: 375,22 

 

 

                                              28                                                                       34 

 

Ester 28 (370 mg, 0,94 mmol) byl rozpuštěn v suchém DMSO (2 ml). Vzniklý roztok 

byl následně přikapáván za laboratorní teploty do roztoku hydridu sodného (60 %,  

39,5 mg; 1 mmol) v DMSO (3 ml). Po dobu 90 minut byl výsledný černý roztok míchán při 

laboratorní teplotě. Směs byla poté okyselena na pH  1 pomocí 1M roztoku HCl. Vznikla 

žlutá kapalina. Další zpracování zahrnovalo extrakci hydrogenuhličitanem sodným (nasycený 

roztok, 30 ml). Vodná vrstva byla oddělena a organická fáze vysušena síranem sodným a 

odpařena na vakuové odparce.16 Po přečištění na sloupci silikagelu pomocí směsi hexan/ethyl-

acetát 8:2 a vysušení na vakuu vznikl požadovaný produkt 34, který na TLC destičkách 

výrazně modře fluoreskoval pod UV světlem. 

 

Výtěžek: 30 %, nažloutlá krystalická látka; 1H NMR: (500 MHz, CDCl3): δ 7,56-7,52 

(2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,37-7,35 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 6,94 (1H, dd, J1 = 8,4 Hz, J2 = 1,9 

Hz, Ar); 6,84 (1H, d, J = 8,4 Hz, Ar), 6,77 (1H, d, J = 1,9, Ar); 5,13 (2H, s, CH2); 3,90 (3H, s, 

OCH3); 3,62 (3H, s, OCH3); 13C NMR: (125 MHz, CDCl3): δ 173,3; 156,3; 151,3; 149,0; 

131,9; 131,9; 131,1; 129,6; 123,3; 123,0; 121,0; 111,1; 110,3; 70,4; 55,9; 55,6; IČ: 1021, 

1034, 1064, 1146, 1181, 1252, 1273, 1344, 1375, 1465, 1525, 1582, 1599, 1639, 1734, 2939 

cm-1; LRMS (APCI): m/z (relativní intenzita) 376.4 [M+H]+ (100), 337.2 (2), 296.4 (7), 279.3 

(4), 256.5 (2), 219.4 (3), 75.2 (10). 
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5.3.4. Příprava 2-brom-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)ethanonu 

 

Sumární vzorec: C11H13BrO4 

Molekulová hmotnost: 289,12 
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3,4,5-Trimethoxyacetofenon 19 (1,07 g; 5 mmol) byl navážen společně s PHT  

(2,48 g; 5 mmol) a následně bylo přidáno 60 ml kyseliny octové. Směs byla míchána po dobu 

12 hodin za laboratorní teploty do úplného rozpuštění. Následně byla provedena extrakce 

hydrogenuhličitanem sodným (nasycený roztok, 200 ml) a organická vrstva byla po oddělení 

zředěna ethyl-acetátem. Na vakuové odparce bylo odstraněno rozpouštědlo a produkt čištěn 

na sloupci silikagelu směsí hexan/ethylacetát 85:15. 

 

Výtěžek reakce: 53 %, tmavě červená olejovitá látka, lit.18 64 - 66 °C; 1H NMR: (500 

MHz, CDCl3): δ 7,23 (2H, s, Ar); 4,41 (2H, s, CH2); 3,93 (3H, s, OCH3); 3,92 (6H, s, 

2xOCH3); 13C NMR: (125 MHz, CDCl3): δ 190,2; 153,1; 143,3; 128,9; 106,4; 61,0; 56,3; 

30,4. 

 

5.3.5. Příprava 2-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyfenyl)ethyl-2-(4-bromfenyl)acetátu 

 

Sumární vzorec: C19H19BrO6 

Molekulová hmotnost: 423,26 

 

 

                                                21                                                                    29 
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Do roztoku bromketonu 21 (750 mg, 2,59 mmol) a 4-bromfenyloctové kyseliny  

(557 mg; 2,59 mmol) v bezvodém THF (5 ml) byl po kapkách přidáván triethylamin (0,36 ml; 

2,59 mmol) a směs byla míchána po dobu 30 minut. Poté byla reakce zahřívána k varu pod 

zpětným chladičem po dobu 5 hodin. Po vytřepání hydrogenuhličitanem sodným (nasycený 

roztok, 50 ml) byla organická vrstva vysušena síranem sodným a rozpouštědlo odstraněno  

na vakuové odparce. Produkt reakce byl čištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu 

pomocí mobilní fáze hexan/ethyl-acetát: 8:2.16 

 

Výtěžek reakce: 79 %, narůžovělá pevná látka; 1H NMR (300 MHz, CDCl3):  

δ 7,49-7,51 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,25-7,21 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,13 (2H, s, Ar); 5,33 

(2H, s, OCH2); 3,92 (3H, s, OCH3); 3,89 (6H, s, 2xOCH3); 3,77 (2H, s, CH2); 13C NMR  

(75 MHz, CDCl3): δ 190,6; 170,5; 153,3; 143,3; 132,5; 131,7; 131,1; 129,2; 121,3; 105,2; 

66,2; 61,0; 56,3; 40,2; IČ: 1000, 1014, 1042, 1074, 1124, 1156, 1189, 1233, 1278, 1278, 

1320, 1371, 1414, 1454, 1492, 1506, 1589, 1690, 1734, 2845, 2942 cm-1. 

 

 

5.3.6. Příprava 3-(4-bromfenyl)-4-(3,4,5-trimethoxyfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu 

 

Sumární vzorec: C19H17BrO5 

Molekulová hmotnost: 405,24 
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Roztok esteru 29 (836 mg; 2 mmol) ve 4 ml DMSO byl podroben cyklizaci 

přikapáním roztoku hydridu sodného (50 mg; 2,1 mmol) v 6 ml DMSO. Po 90 minutách byla 

směs okyselena na pH  1 pomocí 1M HCl a tímto se změnila černá barva roztoku do světle 

žluté. Další zpracování zahrnovalo extrakci hydrogenuhličitanem sodným (nasycený roztok, 

40 ml). Vodná vrstva byla oddělena a organická fáze vysušena síranem sodným  
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a rozpouštědla odpařena na vakuové odparce. Surový produkt byl přečištěn na sloupci 

silikagelu směsí hexan/ethyl-acetát 85:15.16 

 

Výtěžek: 79 %, nažloutlá pevná látka, t.t. 146,8 °C; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 

7,67-7,51 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,34-7,33 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 6,50 (2H, s, Ar); 5,15 

(2H, s, OCH2); 3,88 (3H, s, OCH3); 3,68 (6H, s, OCH3); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 

173,0; 156,5; 153,5; 140,4; 131,9; 131,1; 129,3; 125,5; 124,5; 123,1; 104,9; 76,5; 70,5; 61,0; 

56,1; IČ: 1005, 1042, 1070, 1086, 1125, 1177, 1246, 1349, 1373, 1420, 1464, 1487, 1512, 

1579, 1639, 1732, 2854, 2929, 2962 cm-1; LRMS (APCI): m/z (relativní intenzita) 405.3 [M]+ 

(100), 389.2 (31), 359.2 (19), 327.2 (27), 308.3 (12), 293.3 (13), 281.3 (15), 267.2 (3), 252.2 

(2), 237.2 (2). 

 

5.3.7. Příprava 3-(4-bromfenyl)-4-(3,4-dimethoxyfenyl)-5-(hydroxymethyl)-2,5-

dihydrofuran-2-onu a 3-(4-bromfenyl)-4-(3,4-dimethoxyfenyl)-5,5-bis(hydroxymethyl)-2,5-

dihydrofuran-2-onu 

 

Sumární vzorec: C19H17BrO5 (36) C20H19BrO6 (37) 

Molekulová hmotnost: 405,24 (36); 435,27 (37) 

 

 

                       34                                                        36                                         37 

 

K 3,4-disubstituovanému laktonu 34 (213 mg; 0,57 mmol) byl přidán methanol  

(10 ml), dále paraformaldehyd (31 mg; 1 mmol) a uhličitan sodný (60 mg; 0,57 mmol). Směs 

byla míchána při 40˚C pod zpětným chladičem po dobu jednoho dne. Poté byla výsledná 

reakční směs zředěna vodou (10 ml) a organická fáze byla po oddělení vysušena bezvodým 

síranem sodným. Rozpouštědlo odstraněno na vakuové odparce a směs čištěna na sloupci 

silikagelu s využitím hexanu/ethyl-acetátu 6:4 jako mobilní fáze.16 
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Výtěžek: 30 % (36) a 69 % (37). 

36: Nažloutlá pevná látka, 1HNMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,49-7,46 (2H, m, AA´, 

BB´, Ar); 7,33-7,30 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,30 (1H, s, Ar); 7,20 (1H, m, Ar); 6,45 (1H, m, 

Ar); 4,10 (1H, m, CH); 3,86 (2H, m, CH2); 3,70 (3H, s, OCH3); 3,61 (3H, s, OCH3); 

13CNMR: (75 MHz, CDCl3) δ 172,0; 157,7; 153,7; 153,7; 139,9; 131,7; 131,5; 130,9; 130,8; 

128,7; 126,4; 125,5; 123,1; 105,3; 82,5; 60,9; 56,1; IČ: 1049, 1094, 1152, 1244, 1311, 1365, 

1415, 1458, 1489, 1508, 1580, 1735, 2929, 3447 cm-1; LRMS (APCI): m/z (relativní 

intenzita) 435.4 [M+CHO]+ (100), 405.4 [M]+ (12), 282.7 (8), 149.6 (2), 87.6 (10), 73.6 (8). 

37: Bílá pevná látka, 1HNMR: (300 MHz, CDCl3) δ 7,39-7,35 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 

7,31-7,28 (2H, m, AA´, BB´, Ar); 7,26 (1H, s, Ar); 6,67 (1H, m, Ar); 6,48 (1H, m, Ar); 3,90 

(4H, s, 2xCH2); 3,70 (3H, s, OCH3); 3,65 (3H, s, OCH3) 13CNMR: (75 MHz, CDCl3) δ 171,9; 

160,8; 153,9; 153,6; 131,4; 131,0; 130,6; 128,5; 128,3; 126,5; 123,1; 106,2; 104,8; 92,5; 62,0; 

61,0; 56,3; 56,2; IČ: 1001, 1073, 1126, 1186, 1241, 1364, 1413, 1458, 1489, 1507, 1579, 

1747, 2856, 2856, 2928, 3447 cm-1; LRMS (APCI): m/z (relativní intenzita) 465.3 

[M+CHO]+ (100), 435.3 [M]+ (14), 417.4 (67), 405.4 (12), 282.6 (9), 149.5 (1), 87.6 (27), 

73.6 (20). 

 

 

5.3.8. Příprava 1-[3,5-dimethoxy-4-(methoxymethoxy)fenyl]-1-(methoxymethoxy)-

ethenu 

 

Sumární vzorec: C14H20O6 

Molekulová hmotnost: 284,31 

 

 

                                           24                                                  26 

 

Do roztoku methoxymethyletheru (2,0 ml; 5 mmol) ve 40 ml suchého CH2Cl2 byl při  

0 °C přidán bromketon 24 (981mg; 5 mmol). Směs byla míchána při teplotě 0 ˚C po dobu  

1 hodiny, poté byla ohřáta na laboratorní teplotu. Po 20 hodinách míchání byla reakční směs 
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vytřepána hydrogenuhličitanem sodným (nasycený roztok, 50 ml) a organická vrstva zředěna 

ethyl-acetátem (20 ml). Rozpouštědla byla odstraněna na vakuové odparce a produkt byl 

přečištěn chromatografií na sloupci silikagelu za použití mobilní fáze hexan/ethyl-acetát 9:1. 

 

Výtěžek reakce: 19 %, narůžovělá amorfní látka; 1H NMR: (300 MHz, CDCl3): δ 6,90 

(2H, s, Ar); 5,19 (2H, s, OCH2); 5,18 (2H, s, OCH2); 4,75 (1H, d, J = 2,4 Hz, =CH2a); 4,54 

(1H, d, J = 2,4 Hz, =CH2b); 3,92 (6H, s, 2xArOCH3); 3,64 (3H, s, OCH3); 3,54 (3H, s, 

OCH3); 13C NMR: (75 MHz, CDCl3): δ 157,8; 153,0; 135,0; 132,2; 102,8; 98,2; 94,2; 85,8; 

57,1; 56,3; 56,0. 
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