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Název diplomové práce: Příprava a hodnocení nových derivátů dimefluronu a benfluronu

Benfluron je původní československé cytostatikum vyvinuté ve Výzkumném ústavu
farmacie a biochemie. Pro své nevýhodné farmakokinetické vlastnosti však nikdy nedosáhlo
širšího významu. Obdobně i dimefluron, vyvinutý ve snaze zlepšit farmakokinetický profil,
skončil na úrovni preklinického hodnocení. Nevýhodné chování obou látek je způsobeno
rychlou metabolizací za vzniku prakticky neúčinného 7-hydroxyderivátu.
Ve své diplomové práci se zabývám syntézou a biologickým hodnocením in vivo a in
vitro u C7-derivátů obou látek, u nichž lze předpokládat sníženou míru deaktivace a tím
i prodloužený účinek. Před zamýšlenou derivatizací však bylo nejprve nutné připravit
dostatečné množství dimefluronu, během čehož byla celá syntéza optimalizována.
Ačkoliv všechny deriváty vykazovaly vyšší cytotoxicitu in vitro na buněčných liniích
MCF-7, BT-549 a MDA-MB-231 než parentní látky a zároveň byly lépe snášené při p.o.
podání u myší, výrazně nesnižovaly hmotnost solidního Ehrlichova tumoru in vivo ani
neprodlužovaly dobu přežití.
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Benflurone is an original Czechoslovak cytostatic drug developed at Research Institute
of Pharmacy and Biochemistry (VÚFB). Due to its unfavorable pharmacokinetic properties it
has not been used for human therapy of cancer. Dimeflurone, developed with aim to improve
pharmacokinetics of benflurone, was discontinued either at the phase of preclinical trials.
Disadvantageous properties of both drugs is caused by rapid deactivation leading to formation
of nearly inactive 7-hydroxyderivatives.
In my diploma thesis, I concern about synthesis, in vivo and in vitro biological
evaluation of C7-derivatives of both compounds. We assume lower deactivation rate and also
longer and more potent effect. Firstly, sufficient amount of dimeflurone had to be synthesized,
this process was improved and scaled-up.
Although all the derivatives are more cytotoxic on cell lines MCF-7, BT-549 and
MDA-MB-231 and they are also less toxic in mice after p.o. administration, they do not
reduce weight of solid Ehrlich tumor neither prolong time of survival.
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POUŽITÉ ZKRATKY
APCI

chemická ionizace za atmosférického tlaku

ATCC

American Type Culture Collection

ATP

adenosintrifosfát

ATR

attenuated total reflectance

BF

benfluron

DF

dimefluron

DMEM

Dulbecco's modified Eagle's medium

DMSO

dimethylsulfoxid

EC50

střední efektivní koncentrace

IC50

střední inhibiční koncentrace

IČ

infračervené

IGA MZ ČR Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky
L1210/MX

linie lymfoblastické leukemie L1210 z recidivy po terapii mitoxanthronem

LD50

střední letální dávka

LRMS

hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením

MTD

maximální tolerovaná dávka

NMR

nukleární magnetická rezonance

ppm

parts per million

Py

pyridin

SPF

specific-pathogen-free

TBACl

tetrabutylamonium-chlorid

TCA

trichlorooctová kyselina

THF

tetrahydrofuran

TLC

tenkovrstvá chromatografie

TMS

tetramethylsilan

UV

ultrafialové

VÚFB

Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii
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1. ÚVOD
1.1. Cytostatika
Cytostatika, z řeckého kytos (buňka) a latinského stare (stát),[1][2] představují
významnou skupinu léčivých látek zamezujících dělení buněk, zejména nádorových.[3] Účinek
těchto sloučenin není dostatečně selektivní, postihují i jiné tkáně s vysokou buněčnou
proliferací, a proto při léčbě dochází k rozvoji četných nežádoucích účinků daných útlumem
kostní dřeně či poškozením sliznic.[4]
K nejdéle používaným látkám patří alkylační činidla, historicky reprezentované
dusíkatými

yperity,[3]

z této

skupiny

se

dnes

v terapii

uplatňují

cyklofosfamid,

nitrosomočoviny, podobný mechanismus účinku vykazují též sloučeniny platiny.[3] Pro
vysoký výskyt nežádoucích účinků a značný emetogenní potenciál se dnes používají omezeně
v případech, kdy jiná léčba neúčinkuje.[4] S postupným objasňováním pochodů uvnitř
nádorové buňky docházelo k rozvoji skupiny antimetabolitů, které blokují přímo syntézu
DNA.[3] Do této skupiny spadají především analoga purinových a pyrimidinových bazí, dále
antagonisté kyseliny listové, která se účastní jejich biochemické syntézy.[3]
Farmakologickým screeningem již dříve používaných léčiv jiných indikačních skupin
byly objeveny jejich do té doby nepoznané antineoplastické účinky, jako příklad lze uvést
doxorubicin ze skupiny antracyklinových antibiotik, u kterého se významně uplatňuje
interkalační mechanismus poškození DNA.[3] Ten spočívá ve vmezeření molekuly léčiva mezi
dusíkaté baze dvoušroubovice s následnou inhibicí replikace a transkripce.[5] Podmínkou
interkalačního působení je tří až čtyřčlenný planární uhlíkatý skelet.[4]

doxorubicin
Jiný

způsob

poškození

DNA

představuje

inhibice

topoisomeras,

zejména

topoisomerasy II vlivem podofylotoxinu a jeho syntetických derivátů.[3] Inhibice
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topoisomerasy II byla pozorována také u některých interkalačně účinných látek.[5]
Topoisomerasy patří mezi zásadní enzymy buněčného jádra, jejichž úkolem je opravovat
zlomy v molekule DNA způsobené nadměrnou torzí řetězců při vzniku replikační vidlice.[5]

podofylotoxin
Podofylotoxin, účinná složka podofylinu, drogy z rostliny Podophyllum peltatum,
vykazuje antimitotické účinky; dnes se používá jen k léčbě některých kožních virových
onemocnění,[6] zatímco jeho deriváty, např. etoposid, představují významná antineoplastika.[3]
Nověji se v terapii uplatňují i deriváty kamptotecinu, které inhibují topoisomerasu I.[3]

kamptotecin

topotekan

Početná skupina antimitotik inhibuje buněčné dělení, u již tradičních látek ze skupiny
vinca alkaloidů dochází k inhibici polymerace tubulinů, podobně účinkují i vývojově novější
kombretastatiny,[5][7] naopak deriváty taxanu (např. paklitaxel či docetaxel) inhibují
depolymeraci mikrotubulů.[5][7] Mikrotubuly vzniklé polymerací tubulinu tvoří strukturní
základ dělicího vřeténka a účastní se rozestupu chromozomů do dceřiných buněk.[4] Ve fázi
klinického testování se dnes nachází inhibitory některých jaderných kináz regulujících průběh
buněčného cyklu, jm. aurora kináz, polo-like kináz a cyklin-dependentních kináz.[5][7]
Minoritně se v terapii rakovinného bujení uplatňují látky inhibující proteosyntézu,
poškozující buněčnou membránu[5] či přímo vyvolávající apoptózu.[7] Moderní způsoby
-8-

farmakoterapie zastupuje cílená protinádorová léčba vyznačující se vyšší selektivitou k místu
zásahu či signální dráze. Výhodou takových léčiv je nižší incidence nežádoucích účinků.[7]
1.2. Výzkum a vývoj antineoplastik ve VÚFB Praha
Již od samého počátku své činnosti v roce 1951 se VÚFB Praha zabýval vývojem
originálních přípravků pro tuzemskou potřebu.[8] S rostoucím výskytem a společenským
významem nádorových onemocnění vzrůstaly i požadavky na nové, účinné přípravky, neboť
zlatý standard té doby – dusíkaté yperity – nesplňoval předpoklady pro bezpečné léčivo.[3][9]

tris(2-chlorethyl)amin – dusíkatý yperit
V 60. letech vedl výzkum doc. Semonského k objevu a následnému uvedení sodné soli
kyseliny (E)-3-(4-methoxybenzoyl)-3-bromakrylové

(preparát

Cytembena®)[10]

k léčbě

pokročilých stádií nádorů ženského pohlavního systému v rámci II. fáze klinického
testování.[11] Zásadním nedostatkem tohoto léčivého přípravku byla nutnost dlouhodobé
parenterální aplikace.[11] Mechanismus působení je založen na reverzibilní inhibici syntézy
kyseliny listové.[12] Separátně pak ve VÚFB Praha probíhal výzkum a testování
antimetabolitů, přičemž některé se používají i dnes při léčbě myelodysplastického
syndromu.[5][7][13]

Cytembena®
Strukturními obměnami této molekuly vznikla řada dalších antineoplasticky aktivních
látek,

zejména

(Z)-bis-4,4-(4-ethylfenyl)-2,3-dibrombut-2-enová

kyselina

(preparát

Edikron®),[14][15] perorálně účinný inhibitor syntézy purinů, proteosyntézy i syntézy
nukleových kyselin,[15] dále skupina 4-arylnaftalen-1-olů,[16][17] u nichž lze vypozorovat
podobnost se základním strukturním motivem podofylotoxinu.[18] Ve snaze zvýšit
protinádorovou účinnost byla koncem 70. let připravena početná série derivátů, zejména
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obměnami skupin v polohách 2 a 3,[18][19][20][21] alkylací fenolického kyslíku[22][23] či
hydrogenací jednoho a více cyklů skeletu.[24]

Edikron®

derivát 4-arylnaftalen-1-olu

Ačkoliv takto připravené látky nevykazovaly výrazný účinek in vivo,[20][21] došlo
během výše uvedeného výzkumu k objevu sloučenin ze skupiny benzo[c]fluorenů,[19] zcela
nových, protinádorově účinných látek,[25] u kterých byl později objeven i jejich
imunosupresivní účinek.[26][27] Některé starší, strukturně podobné molekuly vykazovaly
účinek

antivirový

a

interferogenní,[28]

antiagregační[29]

či

protizánětlivý,[30]

též

antineoplastický.[31]
V závislosti na substituci v polohách 5, 6 a 7 základního benzo[c]fluorenového skeletu
docházelo

ke

změnám

farmakodynamických

vlastností;

pro

zachování

účinku

antineoplastického byla výhodná ω-(N,N-dialkylamino)alkoxy substituce v poloze 5,[32]
nejlépe 2-(N,N-dimethylamino)ethoxy.[33] Ztráta karboxylové skupiny v pozici 6 posilovala
účinek antineoplastický, naopak snižovala účinek antivirový.[34] Bazická substituce v poloze 5
dále zvyšovala antivirotické,[32] antibakteriální[35] a antituberkulotické[35] účinky těchto
sloučenin,

stejně tak

současná[35]

esterifikace karboxylové skupiny v poloze 6

ω-(N,N-dialkylamino)alkylovým zbytkem vedla ke zvýšení antibakteriální, antivirotické
a interferogenní aktivity.[36] Antivirovou a interferogenní aktivitu vykazují též strukturně
jednodušší

3,9-dialkyl-5-hydroxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on,

resp.

5-hydroxy-7H-

benzo[c]fluoren-7-on.[19]
Kvarternizací aminoskupiny v alkylovém řetězci docházelo ke ztrátě antineoplastické
i antibakteriální aktivity, zatímco redukce oxoskupiny v poloze 7 na hydroxyl či záměna
za chlor antibakteriální aktivitu zachovává,[35] obdobně redukce oxoskupiny zachovává
sníženou antineoplastickou účinnost.[32] Tu též ovlivňuje přítomnost substituentů v pozicích 3
a 9, přičemž alkylové zbytky ji snižují.[32] Úspěšně byly testovány také deriváty s chlorem
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v pozici 2 a bromem v pozici 2 a 11.[37] Antineoplastické vlastnosti zvyšuje též specifická
N,N-dimethylaminopropylová substituce v pozici 7, takové látky patří mezi vysoce účinné
inhibitory proteosyntézy.[38]

3,9-diethyl-5-hydroxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on
1.3. Benfluron
Mezi nejúčinnější látky této série patřil 5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-7Hbenzo[c]fluoren-7-on-hydrochlorid, pracovním označením benfluron, kódovým VÚFB
13468,[39] který byl pro svou účinnost proti širokému spektru experimentálních nádorů vybrán
pro preklinické a klinické testování.[32][40] Příznivé jsou též vysoké hodnoty LD50, 600 mg/kg
p.o., 90 mg/kg i.v. a 490 mg/kg s.c. u myší "S",[41] jiný literární zdroj uvádí u myší "S" po p.o.
podání 1139 mg/kg;[39] nejčastěji je však uváděna hodnota 678 mg/kg u myší a 1300 mg/kg
u potkanů po perorálním podání,[42] přičemž u subkutánního podání dochází k lokální
nesnášenlivosti.[42]

benfluron-hydrochlorid
Při testování na hybridních myších HDBA 2 s leukémií L1210 bylo pozorováno
značné prodloužení doby přežití v závislosti na množství podané látky, její formě, cestě
podání i dávkovém režimu, u testování na myších samcích C57 B1 s leukémií La byla doba
přežití ještě znatelnější.[43] Byl sledován i vliv benfluronu na růst lidského karcinomu rekta,[44]
zpomaluje též metastázování Lewisova plicního karcinomu.[42] Benfluron byl dále testován
na myších s Crockerovým sarkomem 180, adenokarcinomem mléčné žlázy HK, sarkomem
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Sa 37, Krebsovým ascitickým tumorem Kr 2 a solidním Ehrlichovým karcinomem
a u potkanů s Yoshidovým ascitickým tumorem (Tab. 1 a 2).[32]
Nádor

Chemická forma

Dávkový režim

Doba přežití

L1210

volná baze

1x350 mg/kg p.o. v den 1

+208 %

La

volná baze

1x200 mg/kg p.o. v den 3

+429 %

L1210

hydrochlorid

6x125 mg/kg s.c. v den 1, 5, 8, 12, 19

+68 %

La

hydrochlorid

1x150 mg/kg s.c. v den 3

+400 %

Yoshida (potkan)

hydrochlorid

5x100 mg/kg p.o. v den 1-5

+35 %

Tab. 1: Doba přežití myší a potkanů s experimentálními nádory vůči kontrole[39][43]
Nádor Chemická forma

Dávkový režim

Hmotnost nádoru

HK

hydrochlorid

8x100 mg/kg p.o.

-76 %

S180

hydrochlorid

8x50 mg/kg s.c.

-44 %

Sa37

hydrochlorid

8x50 mg/kg p.o.

-39 % buněk totálního ascitokritu

Tab. 2: Hmotnost nádoru u myší s experimentálními nádory vůči kontrole[39]
Pro svou schopnost inhibice hematopoesy byl benfluron testován na devíti buněčných
liniích lidské leukemie, jmenovitě ML-1, ML-2, ML-3, ARH 77, RPMI 8226, RPMI 8402,
U 937, KG 1A, ÚHKT 30, přičemž největší účinek vykazoval na lymfoblastoidní linie
ÚHKT 30 (EC50 = 50 ng/ml), RPMI 8226 (EC50 = 67 ng/ml) a RPMI 8402 (EC50 = 62 ng/ml),
hodnoty EC50 byly odečteny po 72 h kultivaci.[45] Inhibiční účinek na buněčných liniích byl
zcela ireverzibilní, přetrvával i po opakované výměně živného média.[45] Nověji byl testován
na dalších buněčných liniích lidské leukemie, MOLT-4, Jurkat a HL-60, kdy nejsilnější
účinek vykazoval na linii MOLT-4 (IC50 = 0,47 µmol/l po 72 h kultivaci).[46]
Během prvotního in vitro testování se benfluron vyznačoval výraznou schopností
inhibice syntézy RNA, DNA i proteosyntézy u ascitického Ehrlichova karcinomu, [32] obdobné
výsledky byly zaznamenány i

u Yoshidova tumoru (IC50

inhibice inkorporace

[U-14C]thymidinu 4 µmol/l, IC50 inhibice inkorporace [U-14C]aminokyselinové směsi
32 µmol/l, IC50 inhibice inkorporace 5-jod-2'-deoxy[6-3H]uridinu 12 µmol/l).[41] Dále byl
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prokázán zásah do energetického metabolismu lidských buněk karcinomu děložního čípku
HeLa a plicních fibroblastů křečíka čínského V/79, vliv na funkci buněčné membrány[26][45][47]
včetně zvýšení činnosti potkaní sarkolemální Na+/K+-ATPasy,[48] interkalace DNA[49][50]
a zásah

do

signálních

drah

polyaminů

porušením

funkce

ornithindekarboxylasy,

biochemického markeru buněčné proliferace.[50] Později byla objevena schopnost benfluronu
indukovat tvorbu kyslíkových radikálů doprovázenou zvětšením počtu a objemu lysozomů
a poškozením lysozomálních membrán, což vedlo k vyplavení lysozomálních enzymů
a celkově přispělo ke komplexnímu cytolytickému účinku.[51][52]
Cytotoxická reakce je dávkově závislá a dvoufázová – v počáteční fázi dochází
k zástavě syntézy nukleových kyselin a zásahu do proteosyntézy spojeném s nárůstem obsahu
bílkovin v buňce, v druhé fázi k inhibici glykolýzy a defektnímu metabolismu
aminokyselin.[47] Při vyšší koncentraci dochází k morfologicky zřetelnému poškození buněčné
membrány.[48] U buněčné linie lidské leukemie MOLT-4 byla při koncentracích 0,4 µmol/l
a 0,6 µmol/l pozorována značná indukce apoptózy, zvýšená aktivita efektorových enzymů
apoptózy[7] kaspáz a zvýšený vzestup koncentrace transkripčního faktoru proteinu p53,[46]
k jehož funkcím patří zástava buněčného cyklu v případě poškození DNA a spuštění
opravných prostředků, popř. navození apoptózy.[7]
Vzhledem k povaze účinku vykazuje benfluron největší inhibiční účinek na buňky
v pozdní S-fázi a G2-fázi cyklu,[26] i přes prokázanou aktivitu postrádá přímé kancerogenní
vlastnosti.[26] Disponuje též značným imunosupresivním potenciálem při pokusu sledujícím
štěp-versus-host reakci,[26] při terapii způsobuje reverzibilní inhibici hematopoesy,[53] ačkoliv
nízké dávky paradoxně hematopoesu stimulují.[45]
Farmakokinetika benfluronu po perorálním podání byla zkoumána na myších, krysách,
králících a psech, biodostupnost po perorálním a intravenózním podání byla sledována pouze
u krys.[54] Ve všech případech byly farmakokinetické parametry dopočítány matematicky
za užití

jednokompartmentového

modelu.

Obdobným

způsobem

byla

provedena

farmakokinetická studie i u lidí.[55] Absorpce benfluronu z trávicího traktu je nízká,[54][55]
dochází ke značné kumulaci v epitelu žaludku a střev,[56] výraznému first-pass efektu
a enterohepatálnímu oběhu,[57] ve vodném roztoku dochází též ke vzniku dimerů[58] a vazbě
na fázová rozhraní.[59] Silně se též váže na tkáňové proteiny, což vyplývá z vysokých hodnot
distribučního objemu.[60]
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Benfluron u potkanů vykazuje vysokou afinitu k trávicímu traktu, myokardu, plicím,
ledvinám, mozku a játrům, prochází placentou a do mléka,[56] při průchodu placentou nicméně
v množství nevyvolávajícím embryotoxicitu.[42] I přes afinitu k myokardu a předpokládaný
interkalační mechanismus účinku není kardiotoxický.[42] Převládá eliminace stolicí (80 %
během jednoho týdne po perorálním podání), menší část původní látky a metabolitů odchází
též močí. Signifikantní (po intravenózním podání přes 50 % během 12 hodin) je eliminace
žlučí.[56]
Benfluron je v první fázi metabolizován převážně cytochromem P450[61]
a flavinmonooxygenasou za vzniku N-oxidů, 7-hydroxyderivátů a N-demethylovaných
derivátů[62] detekovatelných v moči,[63] u hlodavců dochází k oxidaci aromatického systému
za vzniku 9-hydroxyderivátů;[64] tento metabolit se ale u primátů nevyskytuje,[42][57] převládá
7-hydroxyderivát (Schéma 1).[60] Ve druhé fázi metabolismu se uplatňuje konjugace
s kyselinou glukuronovou a následná exkrece žlučí; u potkanů vznikají též sulfáty a dvojité
glukuronidy vylučované močí.[65] Benfluron může být metabolizován také mimojaterně, např.
peroxidasou přítomnou v tlustém střevě či epitelu močového měchýře.[66]

Schéma 1: Hlavní metabolické přeměny benfluronu u potkana
Ačkoliv byl benfluron dobře snášen pacienty, nakonec došlo ke stažení z klinického
hodnocení pro své nevýhodné farmakokinetické vlastnosti, zejména pro rychlou metabolizaci
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na méně aktivní 7-dihydrobenfluron a nízkou biodostupnost.[67] Mezi nežádoucí účinky patří
nauzea, zvracení, pokles hladiny hemoglobinu a vzestup transaminas, všechny nežádoucí
účinky však byly málo závažné.[42] Docházelo také k fotosenzitizaci pacientů.[57]
1.4. Metabolity benfluronu
Dle předpokladu vycházejícího ze znalosti vztahu mezi strukturou a aktivitou
ve skupině benzo[c]fluorenů byla u hlavních metabolitů prokázána cytostatická účinnost
in vitro, hodnoty inhibice inkorporace

14

C-adeninu do buněk TCA-nerozpustné frakce

Ehrlichova ascitického karcinomu IC50 dosahovaly po 2 h kultivace 100 µmol/l pro benfluronN-oxid a 195 µmol/l pro 7-dihydrobenfluron, hodnoty IC50 pro benfluron pak 55 µmol/l.[68]
Inhibice inkorporace

14

C-valinu byla též sledována, hodnoty této IC50 jsou mírně vyšší.[68]

V obdobném experimentu vynikal 9-hydroxybenfluron,[69] hlavní metabolit hlodavců
vylučovaný stolicí,[70] po 2 h kultivace v buněčné kultuře TCA-nerozpustné frakce Ehrlichova
ascitického karcinomu dosahoval hodnoty inhibice inkorporace 14C-adeninu IC50 22,5 µmol/l,
pro inkorporaci

14

C-valinu byla zjištěna hodnota IC50 60,0 µmol/l, což představuje

dvojnásobnou in vitro účinnost inhibice syntézy nukleových kyselin při srovnání s mateřskou
látkou.[69] Ve stejném pokusu byly stanoveny též hodnoty IC50 pro buňky myší leukemie
P388, jež byly obvykle vyšší.[69] Při testování in vivo na myších H s Ehrlichovým ascitickým
tumorem nebo nádorem HK, popř. na myších DBA/2 s leukemií L1210 v ascitické formě
benfluron-N-oxid po opakovaném perorálním podání prodlužoval dobu přežití a snižoval
hmotnost

nádoru

(Tab. 3).[71]

S

výjimkou

benfluron-N-oxidu[71]

a

především

9-hydroxybenfluronu však metabolizací benfluronu dochází ke znatelnému poklesu
cytostatické aktivity in vivo i in vitro.[54][56][57]
Nádor

Dávkový režim

Doba přežití/hmotnost nádoru

Ehrlichův nádor

2x300 mg/kg p.o.

+38 % / -52 %

HK

8x50 mg/kg p.o.

--- / -21 %

L1210

2x150 mg/kg p.o.

+147 % / ---

Tab. 3: Doba přežití/hmotnost nádoru u myší s experimentálními nádory vůči kontrole[71]
U všech metabolitů byl dále sledován vliv in vitro na energetický metabolismus
TCA-nerozpustné frakce Ehrlichova ascitického karcinomu a buněk myší leukemie P388 –
ovlivnění spotřeby glukózy, aerobní i anaerobní glykolýzy, oxidativní fosforylace, respirace,
- 15 -

spotřeby kyslíku, ovlivnění hladiny ATP a vliv na thiolové skupiny proteinového
i neproteinového původu.[72][73][74][75] Bylo zjištěno, že u zasažených buněk dochází
ke zvýšené utilizaci glutaminu jako náhradního energetického zdroje, a to přímo úměrně
inhibici glykolýzy,[76] nicméně pouhým zásahem do energetického metabolismu nádorové
buňky nelze vysvětlit již prokázanou inhibici syntézy nukleových kyselin a proteinů, což
značí další místa zásahu.[73] Dále bylo pozorováno přímé poškození buněčné membrány
při vyšších koncentracích metabolitů.[74] U 9-hydroxybenfluronu byl při 72 h kultivaci
v kultuře HeLa buněk pozorován obdobný dvoufázový cytotoxický účinek srovnatelný
s benfluronem, kdy u části populace docházelo k zástavě dělení a zvýšené produkci proteinů,
naopak u buněk se zachovanou dělicí schopností převládal katabolismus bílkovin,[76]
pozorován byl též vznik kyslíkových radikálů doprovázený změnami lysozomů.[52]
1.5. Derivatizace 9-hydroxybenfluronu a vývoj dimefluronu
Nevýhodné farmakokinetické vlastnosti, zejména nízká biodostupnost a rychlá
metabolizace za vzniku neúčinného 7-dihydrobenfluronu byly podnětem k vývoji a testování
nových derivátů z řady benzo[c]fluorenonů,[57] vzhledem k prokázané in vitro účinnosti
hlodavčího metabolitu 9-hydroxybenfluronu se cesta vývoje ubírala především obměnami
v pozicích hydroxylových skupin na benzo[c]fluorenovém skeletu. Při testování in vitro
na buňkách Yoshidova ascitického tumoru dosahoval srovnatelných hodnot s benfluronem
pouze 9-hydroxyderivát

(hodnoty

inhibice

inkorporace

5-jod-2'-deoxy-[6-3H]uridinu

IC50 7,7 µmol/l vůči 8,9 µmol/l u benfluronu po 2 h kultivaci), ostatní testované deriváty
s hydroxylem v pozici 2, 3, 4 a 10 byly několikanásobně méně účinné.[77][78] Kromě
hydroxyderivátu byly testovány i mono- a dimethoxyderiváty, neboť v organismu dochází
biotransformačními pochody k O-demetylaci.[57] Při in vitro hodnocení vedla s výjimkou
9-hydroxybenfluronu substituce hydroxylovými či methoxylovými skupinami ke snížení
cytotoxicity ve srovnání

s

benfluronem,[78] aktivita některých derivátů,

methoxylovaných in vivo však byla srovnatelná s benfluronem.[78]
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zejména

IC50 (µmol/l)
Zkoumaná látka

5-jod-2'-deoxy[63
H]uridin

[U-14C]aminokyselinová
směs

benfluron-hydrochlorid

8,9

26,5

9-hydroxybenfluron-hydrochlorid

7,7

24

2-hydroxybenfluron-hydrochlorid

41

41

10-hydroxybenfluron-hydrochlorid

334

nestanoveno

66-72

100-149

dimefluron-hydrochlorid

21

141

3-methoxybenfluron-hydrochlorid

19

25

dimefluron-N-oxid

230

350

3-hydroxybenfluron-hydrobromid

120

47

3,9-dihydroxybenfluron-hydrobromid

41

85

3-hydroxybenfluron-hydrochlorid

112

19

benfluron-N-oxid

Tab. 4: In vitro účinnost inhibice inkorporace uvedených prekurzorů v Yoshidově ascitickém
tumoru[42][77][78]

Jako

velmi

problematická

se

ukázala

příprava

dostatečného

množství

9-hydroxybenfluronu, jelikož při modifikaci syntézy benfluronu docházelo k preferenčnímu
vzniku 3-hydroxybenfluronu v poměru 93:7. Z výše uvedených důvodů – výhodnějších
farmakokinetických

vlastností,

nízké

výtěžnosti

a

nízké

aktivity

ostatních

monohydroxyderivátů – byla pozornost zaměřena na dimethoxyderiváty benfluronu, zejména
3,9-dimethoxybenfluron (zkráceně dimefluron) a jeho O-demethylační produkty.[57]
Později se ukázalo, že methoxylová substituce v pozicích 3 a 9 výhodně chrání
oxoskupinu před nežádoucí činností karbonylreduktasy.[60][79] Dalším způsobem ochránění je
funkční derivatizace oxoskupiny za vzniku např. semikarbazonu, thiosemikarbazonu
či guanylhydrazonu,[57] in vitro bylo prokázáno, že benfluron-semikarbazon a benfluronguanylhydrazon podléhají redukci ve výrazně menší míře než benfluron samotný.[57] Podobná
derivatizace u benfluronu však nevedla ke zvýšení cytostatické aktivity,[80] nicméně při in vivo

- 17 -

pokusech na myších DBA/2 s leukemií L1210/MX obzvláště dimefluron po i.v. podání
a dimefluron-semikarbazon po p.o. podání významně prodloužily život oproti benfluronu,
dimefluron-thiosemikarbazon podávaný p.o. a dimefluron-guanylhydrazon po i.v. podání
dosahovaly srovnatelných výsledků s benfluronem.[78] Srovnání in vivo a in vitro účinností
nasvědčuje tomu, že účinnými látkami jsou hydroxyderiváty vzniklé O-demetylací, které však
mají nevhodné fyzikálně-chemické vlastnosti.[57][78]

dimefluron-hydrochlorid
Mechanismus účinku dimefluronu nebyl zdaleka studován tak intenzivně jako
v případě benfluronu a jeho metabolitů, předpokládá se nicméně interkalace DNA,[81] při
vyšších dávkách dochází k cytolýze,[81] pozorována byla též obdobně jako u benfluronu
a 9-hydroxybenfluronu indukce vzniku kyslíkových radikálů spojená se zvýšením počtu
a objemu

lysozomů

k předpokládanému

a

s

poškozením

mechanismu

účinku

lysozomální
dimefluronu

je

membrány.[52]
výhodou

Vzhledem

úplná

absence

kardiotoxicity po opakovaném dlouhodobém intravenózním (12/24 mg i.v. 1x týdně po dobu
10 týdnů) podání králíkům, typická pro ostatní zástupce interkalačních činidel,[81][82]
nedochází

ani

k

dalším

statisticky

významným

hematologickým,

biochemickým

a biologickým změnám, pouze u dávky 12 mg došlo k nárůstu hladiny glukózy v krvi.[82][83]
Dimefluron

prochází

metabolizací

obdobně

jako

benfluron

za

vzniku

7-dihydrodimefluronu, ale přibližně 10krát pomaleji než v případě benfluronu, na redukci
se podílí jak cytosolické, tak mikrosomální enzymy lidských hepatocytů.[79][84] U potkanů
po perorálním podání patří k nejvíce zastoupeným metabolitům ve stolici produkty
O-demethylace,

zejména

3-O-demethyldimefluron

3,9-O-didemethyldimefluron,

již

zmíněný

a

9-O-demethyldimefluron,

7-dihydrodimefluron,

popř.

dimefluron-N-oxid

a N-demethyldimefluron jsou pak zastoupeny v menší míře (Schéma 2).[67] Analogicky
s benfluronem byl detekován i produkt arenoxidace, hydroxydimefluron, nicméně pozice
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hydroxylu zůstala neznámá.[67] Stopově pak byly zachyceny metabolity neznámého původu,
pravděpodobně O-demethylchlordimefluron a N-demethyl-7-methoxydimefluron.[67] V druhé
fázi metabolizace dochází ke konjugačním reakcím za vzniku glukuronidů, sulfátů, ojediněle
i glykosidů vylučovaných močí, konjugační reakce se však týkají pouze metabolitů s volnou
hydroxylovou skupinou, u ostatních pozorovány nebyly.[65]

Schéma 2: Hlavní metabolické přeměny dimefluronu u potkana
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2. CÍL PRÁCE
Cílem mé práce je:
1. Optimalizovat syntézu dimefluron-hydrochloridu (Schéma 3).

Schéma 3: Syntéza dimefluron-hydrochloridu
2. Připravit nové C7-deriváty dimefluronu a benfluronu, jm. oxim, hydrazon
a O-methoxim; dále připravit již popsaný benfluron-thiosemikarbazon a dimefluronthiosemikarbazon (Schéma 4).

Schéma 4: Syntéza funkčních derivátů benfluronu a dimefluronu
3. Zjistit biologickou aktivitu připravených derivátů in vitro i in vivo.
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3. VÝSLEDKY S KOMENTÁŘEM
3.1. Optimalizace syntézy dimefluron-hydrochloridu
Výchozí postup při syntéze dimefluron-hydrochloridu (8) představovala práce doc.
Nobilise v rámci projektu IGA MZ ČR č.4212-3[83], jejímž základem je modifikovaná syntéza
benfluron-hydrochloridu (10) podle autorského osvědčení CS 212 669[39] s úpravami podle
autorských osvědčení CS 225 399[85], CS 217 732[86], CS 225 373[87], CS 231 626[88], CS 235
429[89] a CS 242 292[90] (Schéma 5).

2
3
1

6

5

7

4

8

Schéma 5: Syntéza dimefluron-hydrochloridu převzatá z projektu IGA MZ ČR č. 4212-3
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První reakcí je Stobbeho kondenzace[91] 4,4'-dimethoxybenzofenonu (2) s diethylsukcinátem (1) za vzniku směsi esterů kyseliny bis(4-methoxyfenyl)itakonové, které
po hydrolýze hydroxidem sodným a následném okyselení poskytují volnou kyselinu (3). Ta
v druhé reakci podstupuje intramolekulární cyklizaci v prostředí koncentrované kyseliny
sírové za nízké teploty nepřekračující 20 °C. Konstrukce benzo[c]fluorenového skeletu je
dokončena zahřátím v acetanhydridu, vzniklý 3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on-5-ylacetát (5) je hydrolýzou pomocí hydroxidu sodného převeden na fenolát, který je poté
vysrážen roztokem kyseliny chlorovodíkové za vzniku produktu 6. Uvolněná fenolická
skupina následně podstupuje Williamsonovu syntézu v prostředí toluenu a methanolátu
sodného s N,N-dimethyl-2-chlorethylaminem, připraveným z komerčně dostupného
hydrochloridu reakcí s koncentrovaným hydroxidem draselným, rozpuštěným v toluenu.
V posledním kroku byla volná baze dimefluronu (7) v THF převedena zaváděním plynného
chlorovodíku na hydrochlorid (8).
3.1.1. Stobbeho kondenzace 4,4'-dimethoxybenzofenonu a diethyl-sukcinátu
Dle výchozího postupu byl nejprve připraven terc-butanolát draselný reakcí draslíku
s bezvodým terc-butanolem. Poté byl k reakční směsi přidán diethyl-sukcinát (1) v nadbytku
1,5-2,0 ekvivalentů a směs byla zahřívána po dobu 1 hodiny. Následně byl přidán 10% roztok
4,4'-dimethoxybenzofenonu (2) v THF a směs byla několik hodin udržována při teplotě varu.
Průběh reakce byl doprovázen změnou zbarvení z bílé na žlutou až hnědou. Reakce poskytuje
nespecifickou směs volné kyseliny, monoesteru a diesteru, proto následovala bazická
hydrolýza 10% vodným roztokem hydroxidu sodného po dobu 2 hodin za varu doprovázená
vznikem čirého hnědého roztoku. Nakonec byl terc-butanol oddestilován s částí vody a směs
byla po vychladnutí zpracovávána pH-dependentní extrakcí ethyl-acetátem; zásaditá reakční
směs byla nejprve vytřepána ethyl-acetátem, vodná frakce byla následně okyselena zředěnou
kyselinou chlorovodíkovou na pH ≈ 3 a znovu vytřepána ethyl-acetátem. Ze směsi byl takto
izolován výsledný produkt, kyselina bis(4-methoxyfenyl)itakonová (3), i nezreagovaný
4,4'-dimethoxybenzofenon (2), který byl regenerován a znovu použit do reakce.
Pro zdárný průběh reakce je nezbytně nutné dodržovat striktně bezvodé podmínky,
proto byly všechny chemikálie uchovávány pod inertní atmosférou, použitý terc-butanol byl
předestilován a uchováván pod inertní atmosférou na molekulových sítech. Při kontaminaci
vodou docházelo k poklesům výtěžků až o 60 %.
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Toto uspořádání reakce s sebou nese několik nevýhod:


Vzhledem ke své lipofilitě je 4,4'-dimethoxybenzofenon (2) špatně rozpustný,
při přenášení do reakční směsi musí být THF zahřáto na teplotu blízkou teplotě varu
a nezřídka docházelo ke krystalizaci látky a ucpání aparatury.



V reakční sekvenci je použito velké množství organických rozpouštědel, což
prodlužuje dobu destilace a energetickou i materiálovou náročnost.



Ethyl-acetát použitý při pH-dependentní extrakci není v silně kyselém a zásaditém
prostředí stálý a dochází k rozkladu za vzniku nežádoucí kyseliny octové, navíc
produkt vytváří s ethyl-acetátem smolovitou hmotu, která se velmi špatně zpracovává.



V prostředí terc-butanolátu dochází k intermolekulární kondenzaci diethyl-sukcinátu
(1) za vzniku diethyl-2,5-dioxocyklohexan-1,4-dikarboxylátu, což snižuje množství
reaktantů i celkový výtěžek reakce.[92]
V návaznosti na tato omezení jsem reakci upravil tak, že do směsi je nejprve přidáno

1,5 ekvivalentu terc-butanolátu draselného, uchovávaného pod inertním plynem, míchaného
do rozpuštění v bezvodém terc-butanolu, kterého je použito co nejmenší množství, nejlépe
40 ml na 50 mmol 4,4'-dimethoxybenzofenonu (2). Následně je při 60 °C vsypán krystalický
4,4'-dimethoxybenzofenon (2) za vzniku žluté, hutné suspenze. Vzápětí bylo přikapáno
2,5 ekvivalentů diethyl-sukcinátu (1), což vedlo k dalšímu zintenzivnění žluté barvy, která
pozvolna přecházela až do hnědé. Po 1 h zahřívání při teplotě varu reakční směsi byly přidány
4 ekvivalenty NaOH ve formě 10% vodného roztoku a veškerý terc-butanol byl oddestilován
(Schéma 6).

1

3
2
Schéma 6: Stobbeho kondenzace 4,4‘-dimethoxybenzofenonu (2) s diethyl-sukcinátem (1)
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Po ochlazení reakční směsi na laboratorní teplotu byla výchozí látka 2 i produkt 3
izolován pomocí pH-dependentní extrakce s použitím diethyletheru jako organické fáze.
Nejprve byla extrahována diethyletherem nezreagovaná výchozí látka, poté byla vodná fáze
okyselena

roztokem

kyseliny

chlorovodíkové

na

pH

≈

3

a

volná

kyselina

bis(4-methoxyfenyl)itakonová (3) byla extrahovaná diethyletherem za vzniku žlutě
zbarveného roztoku. Po vysušení bezvodým Na2SO4, zfiltrování a odpaření rozpouštědla byly
izolovány obě látky v čistotě postačující pro další reakce. Výtěžky se pohybovaly okolo 85 %.
Další nadbytek terc-butanolátu draselného či prodloužení reakční doby nevedlo
ke zvýšení výtěžku, při nedokonalém oddestilování terc-butanolu vznikala směs volné
kyseliny, jejího mono- a diesteru, tato směs je jen obtížně dělitelná pomocí sloupcové
chromatografie.
3.1.2. Intramolekulární cyklizace bis(4-methoxyfenyl)itakonové kyseliny
Dle

výchozího

postupu

probíhala

intramolekulární

cyklizace

v

prostředí

koncentrované kyseliny sírové při teplotě nepřekračující 20 °C v množství odpovídajícím
30-40 ekvivalentům a byla doprovázena intenzivním bordó zbarvením reakční směsi
(Schéma 7). Ta se značně zahřívala, pro zdárný průběh je však nezbytné udržovat teplotu
směsi blízkou 0 °C, nejlépe ledovou lázní. Reakce probíhá do úplného rozpuštění výchozí
látky 3, které lze uspíšit sonifikací ultrazvukem, výhodně ve chvíli, kdy se reakční směs již
tolik nezahřívá. Zpracování spočívalo v nalití reakční směsi na dostatečné množství ledu
a následné zfiltrování sraženiny 4.

3
4
Schéma 7: První intramolekulární cyklizace v prostředí koncentrované kyseliny sírové
Oproti tomuto postupu jsem reakci zpracovával rychlým vsypáním dostatečného
množství ledu přímo do reakční směsi, následným vytřepáním směsi s chloroformem
a po vysušení, zfiltrování a odpaření, jsem přečištěním sloupcovou chromatografií za využití
mobilní fáze hexan:ethyl-acetát 3:7 s 1% přídavkem kyseliny octové (kvůli přítomnosti
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vedlejšího produktu reakce 9, jehož obsah nepřekračoval 5 % celkové hmotnosti produktu,
nicméně negativně ovlivňoval následující reakci)[93] izoloval produkt 4. I přesto se výtěžek
reakce pohyboval kolem 75 %.

9
lakton kyseliny 3-hydroxy-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-1-oxoindan-2-yloctové (9)
Intramolekulární cyklizace za uzavření pětičlenného kruhu probíhala alternativně též
s chloridem nebo anhydridem kyseliny bis(4-methoxyfenyl)itakonové (3) za katalýzy AlCl3 či
Ti(iPrO)4 v prostředí bezvodého chlorovaného uhlovodíku za varu, nicméně tato reakce byla
doprovázena vznikem blíže neurčených, obtížně dělitelných produktů. Za těchto podmínek
nedocházelo k uzavření šestičlenného kruhu, při vyšších teplotách naopak docházelo
k rozkladu výchozí látky. V prostředí acetanhydridu za zvýšené teploty poskytovala kyselina
bis(4-methoxyfenyl)itakonová (3) svůj anhydrid, stejně pak při jejím zahřívání.
3.1.3. Intramolekulární cyklizace 6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-1-oxo-1Hinden-2-yloctové kyseliny
Dle výchozího postupu byla výchozí kyselina 4 rozpuštěna v nadbytku acetanhydridu
(15-20 ekvivalentů) a přivedena k varu, který byl udržován po dobu 4-5 hodin (Schéma 8).
Poté byla směs ochlazena a při teplotě nižší než 20 °C docházelo k vyloučení oranžového
produktu 5. Ten byl odfiltrován a promyt malým množstvím vody. Současný způsob přípravy
je shodný, pro maximální výtěžky je nutné pracovat s čistou látkou, cyklizace pak nastává při
teplotách vyšších než 80 °C, po odfiltrování byl produkt opatrně promyt ethyl-acetátem.
Výtěžky reakce se pohybovaly kolem 70 %. Zvýšení teploty reakce či prodloužení reakční
doby přispívá jen částečně k vyšším výtěžkům.

- 25 -

5
4
Schéma 8: Druhá intramolekulární cyklizace v prostředí acetanhydridu
3.1.4. Williamsonova syntéza 5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy7H-benzo[c]fluoren-7-onu
Dle výchozího postupu byl 3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on-5-yl-acetát (5)
převeden bazickou hydrolýzou ethanolickým roztokem NaOH na temně fialový fenolát, který
byl následně vysrážen kyselinou chlorovodíkovou. Produkt 6 byl zfiltrován a použit do další
reakce, kdy byl nejprve pomocí methanolátu sodného znovu převeden na reaktivnější fenolát,
který

poté

reagoval

s

N,N-dimethyl-2-chlorethylaminem

za

vzniku

volné

baze

dimefluronu (7). N,N-dimethyl-2-chlorethylamin není komerčně dostupný, byl připraven
reakcí vychlazeného koncentrovaného roztoku hydroxidu draselného ze svého hydrochloridu
a volný amin byl posléze vyextrahován toluenem. Pro vysoké výtěžky bylo nutné pracovat
s velkým nadbytkem (5-6 ekvivalentů). Reakce probíhala po dobu 4-6 hodin, následně byla
zpracována pH-dependentní extrakcí v toluenu; bazická reakční směs byla vytřepána
v soustavě toluen:10% vodný roztok NaOH, vodná fáze následně okyselena na pH ≈ 4
zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a znovu vytřepána toluenem. Tímto způsobem byla
výchozí látka 6 regenerována a použita znovu do reakce.
Toto uspořádání reakce s sebou nese několik nevýhod:


3,9-dimethoxy-5-hydroxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on (6) je téměř nerozpustný v běžně
užívaných rozpouštědlech, je nestálý a velmi špatně se s ním pracuje, navíc se obtížně
suší, neboť se vylučuje ve formě husté pěny.



N,N-dimethyl-2-chlorethylamin není komerčně dostupný, jeho příprava postupem
uvedeným výše je nesnadná a při práci s malým množstvím látky nepoužitelná.



V reakcích je použito velké množství chemikálií a organických rozpouštědel, což
zvyšuje energetickou i materiálovou náročnost operací.
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Vzhledem k těmto překážkám jsem reakci upravil tak, že 3,9-dimethoxy-7Hbenzo[c]fluoren-7-on-5-yl-acetát (5) byl dispergován v toluenu a následně byl do reakce
přidán nadbytek methanolátu sodného (7,5 ekvivalentů) ve formě 25% methanolického
roztoku. Poté byl vzniklý methyl-acetát a methanol oddestilován a k reakci byl přidán
nadbytek N,N-dimethyl-2-chlorethylaminu ve formě hydrochloridu (5 ekvivalentů) a reakční
směs byla ponechána za varu po dobu 7 hodin (Schéma 9). Průběh reakce byl doprovázen
barevným přechodem fialového fenolátu na červenou bazi dimefluronu (7). I přes takřka
kvantitativní průběh reakce byla reakční směs zpracována pH-dependentní extrakcí za použití
10% vodného roztoku hydroxidu sodného, organická fáze byla vysušena, zfiltrována
a odpařena. Výtěžek byl téměř kvantitativní, kolem 95 %.

5

7

Schéma 9: Williamsonova syntéza baze dimefluronu (7)
Williamsonova syntéza byla provedena též pomocí dvoufázového přenosu za katalýzy
TBACl, nicméně tato reakce byla ve srovnání s předchozím postupem pomalá, vedla
k nízkým výtěžkům a vzniku neidentifikovaných vedlejších produktů.
3.1.5. Syntéza hydrochloridu
Dle výchozího postupu byla volná baze dimefluronu (7) rozpuštěna ve THF, popř.
ve směsi toluen:diethylether 1:1, do které byl zaváděn suchý plynný chlorovodík. Vyloučený
dimefluron-hydrochlorid (8) byl následně zfiltrován a promyt malým množství diethyletheru.

7

8

Schéma 10: Syntéza hydrochloridu (8)
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Oproti výchozímu postupu byl hydrochlorid (8) připraven reakcí etherického roztoku
volné baze dimefluronu (7) s přídavkem toluenu pro zvýšení rozpustnosti a roztokem
chlorovodíku v diethyletheru (Schéma 10). Vyloučený dimefluron-hydrochlorid (8) byl
následně odfiltrován za sníženého tlaku na fritě S4 s kvantitativním výtěžkem.
3.2. Syntéza C7-derivátů dimefluronu a benfluronu
Syntéza funkčních derivátů dimefluronu (8) a benfluronu (10) probíhala postupem
uvedeným v autorském osvědčení CS 212 670,[80] kdy reagovala výchozí látka s nadbytkem
(2-5

ekvivalentů)

činidla

(v

případě

mé

práce

thiosemikarbazid,

hydroxylamin,

O-methoxylamin a hydrazin) v prostředí ethanolu (obvykle 10 ml na 1 mmol výchozí látky)
za varu směsi po dobu 3-4 hodin (Schéma 11). Následně byla reakční směs ochlazena
a vyloučený produkt zfiltrován, promyt malým množstvím ethanolu a vysušen. V případech,
kdy činidlo vstupovalo do reakce ve formě hydrochloridu, byl do reakce přidán nadbytek
pyridinu, v některých případech bylo nutné reakci katalyzovat malým množstvím kyseliny
octové. Výtěžky reakcí se pohybovaly mezi 63-92 %.

Schéma 11: Syntéza C7-derivátů dimefluronu a benfluronu
V reakci s hydrazin-hydrátem docházelo vzhledem k vyšší bazicitě činidla
k deprotonaci benfluronu (10) a dimefluronu (8), volnou bazi produktu bylo následně nutné
převést zpět na sůl pro zvýšení její rozpustnosti ve vodě, nicméně při reakci s etherickým
roztokem chlorovodíku docházelo k rozkladu látky, vizuálně doprovázeného změnou barvy
z medově hnědé na temně zelenou. Podobná reakce byla pozorována i při použití ledové
kyseliny octové, uspěl jsem až při použití kyseliny L-jablečné, která v reakci s volnou bazí
v THF poskytovala hydrogenmalát (d) (Schéma 12).
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Schéma 12: Syntéza benfluron- a dimefluron-hydrazon-hydrogenmalátu
Obě reakce, tzn. vznik volné baze a následné převedení na hydrogenmalát (d),
poskytují takřka kvantitativní výtěžky, nicméně část produktu byla ztracena při purifikaci.
Problémem všech připravených solí je značná hygroskopičnost. Celkem bylo připraveno
8 derivátů s výtěžkem dosahujícím 63-92 % (Tab. 5).
Připravené deriváty

Výtěžek

dimefluron-oxim-hydrochlorid (8a)

75 %

dimefluron-O-methyloxim-hydrochlorid (8b)

72 %

dimefluron-thiosemikarbazon-hydrochlorid (8c)

76 %

dimefluron-hydrazon-hydrogenmalát (8d)

92 %

benfluron-oxim-hydrochlorid (10a)

75 %

benfluron-O-methyloxim-hydrochlorid (10b)

88 %

benfluron-thiosemikarbazon-hydrochlorid (10c)

78 %

benfluron-hydrazon-hydrogenmalát (10d)

63 %

Tab. 5: Přehled připravených derivátů dimefluronu a benfluronu
3.3. Biologická aktivita
Biologická aktivita všech derivátů a parentních látek byla stanovena Mgr. L. Suchou
(Ústav lékařské biochemie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze),
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všechny následující údaje byly publikovány v článku "Novel Derivatives of Benfluron and
Dimefluron: Synthesis and Anticancer activity".[94]
3.3.1. Cytotoxická aktivita in vitro
Výsledky cytotoxické aktivity všech derivátů in vitro na buněčných liniích MCF-7
a MDA-MB-231 lidského adenokarcinomu prsu a buněčné linii BT-549 lidského duktálního
karcinomu prsu po 24 h kultivaci a zhodnocení proliferace a viability s použitím standardního
WST-1 testu jsou shrnuty v Tab. 6:
IC50 (µmol/l)

Testovaná látka
MCF-7

BT-549

MDA-MB-231

doxorubicin

0,62 ± 0,04

1,44 ± 0,44

2,16 ± 0,46

dimefluron-hydrochlorid (8)

4,76 ± 3,23

4,42 ± 1,18

2,61 ± 0,59

benfluron-hydrochlorid (10)

13,50 ± 1,42

9,68 ± 1,06

12,6 ± 1,36

DF-oxim-hydrochlorid (8a)

2,75 ± 0,15

2,29 ± 0,26

2,11 ± 0,33

DF-O-methoxim-hydrochlorid (8b)

5,46 ± 1,42

5,23 ± 0,32

8,04 ± 2,05

DF-thiosemikarbazon-hydrochlorid (8c)

2,55 ± 0,27

2,95 ± 0,20

1,42 ± 0,16

DF-hydrazon-hydrogenmalát (8d)

3,59 ± 0,58

4,73 ± 0,62

9,56 ± 1,92

BF-oxim-hydrochlorid (10a)

6,84 ± 0,35

4,55 ± 0,72

8,02 ± 2,65

BF-O-methoxim-hydrochlorid (10b)

7,80 ± 0,70

6,66 ± 0,61

6,10 ± 0,39

BF-thiosemikarbazon-hydrochlorid (10c)

5,58 ± 2,16

5,91 ± 1,12

7,30 ± 2,15

BF-hydrazon-hydrogenmalát (10d)

10,90 ± 0,48

10,60 ± 1,71

12,10 ± 0,27

Tab. 6: Hodnocení in vitro cytotoxicity derivátů benfluronu a dimefluronu na buněčných
liniích MCF-7, BT-549 a MDA-MB-231
Hodnoty IC50 benfluronu na zkoumaných liniích jsou přibližně patnáctkrát vyšší
ve srovnání s leukemickými liniemi HL-60 (0,99 µmol/l), Jurkat (0,90 µmol/l) a MOLT-4
(0,64 µmol/l);[46] hodnoty IC50 v závorce jsou uvedeny po 24 h kultivaci. Ostatní testované
látky vykázaly buď srovnatelnou nebo vyšší cytotoxicitu než benfluron (10) a zároveň nižší
než pozitivní kontrola doxorubicin. Ten byl zvolen pro významný účinek na použitých
buněčných liniích, u testovaných látek se navíc předpokládá podobný mechanismus účinku.
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Až na výjimky všechny deriváty překonaly v cytotoxicitě matečné látky, nejvyšší cytotoxicitu
pak vykazovaly 8a a 8c, obecně byly deriváty dimefluronu účinnější než deriváty benfluronu.
Všechny buněčné linie vykazovaly obdobnou citlivost na testované látky.
3.3.2. Antineoplastická aktivita in vivo
Antineoplastická aktivita byla hodnocena na outbredních NMRI myších, kterým byl
v den 0 subkutánně inokulován solidní Ehrlichův tumor,[95] myší adenokarcinom prsu. První
a sedmý den po inokulaci byly myším podány perorálně ve formě roztoku testované látky,
kontrolní skupině byla podána voda pro injekce; biologická dostupnost po perorálním podání
nebyla testována. Koncentrace všech látek činila 362 µmol/kg/den. Desátý den byla polovina
myší z každé skupiny včetně kontrolní usmrcena; váha myší, tumorů, jater, slezin včetně
makroskopie těchto orgánů a histologie nádorů byla zhodnocena a srovnána s kontrolou.
Tento experimentální model byl již dříve použit při studiu dalších antineoplasticky účinných
látek.[96][97][98][99] Druhá polovina byla ponechána pro sledování doby přežití.
Dávka a dávkovací interval byly stanoveny s přihlédnutím k předchozím zjištěním, že
při p.o. dávce 157,6 mg/kg/den v den 1 a 7 se u myší s inokulovaným solidním Ehrlichovým
tumorem snižuje riziko smrti 25krát, při p.o. dávce 100 mg/kg/den ve stejném experimentu
docházelo k prodloužení života.[49][78] Dávky u všech látek byly nižší než MTD (Tab. 7), což
je dávka, která nevykazuje žádný zjevný nežádoucí účinek a během týdne nevede k poklesu
hmotnosti o více než 10 %. Z experimentu navíc vyplynulo, že všechny deriváty (s výjimkou
8c, 10b a 10c) byly méně toxické jak matečné látky, velmi dobře byly snášeny i 8a, 8d, 10a,
10d.
MTD

MTD

(mmol/kg)

(mmol/kg)

dimefluron-hydrochlorid (8)

1,35

benfluron-hydrochlorid (10)

1,48

DF-oxim-hydrochlorid (8a)

1,86

BF-oxim-hydrochlorid (10a)

1,95

DF-O-methoxim-hydrochlorid (8b)

1,40

BF-O-methoxim-hydrochlorid (10b)

1,35

DF-thiosemikarbazon-hydrochlorid (8c)

0,775 BF-thiosemikarbazon-hydrochlorid (10c)

1,10

DF-hydrazon-hydrogenmalát (8d)

>2,42 BF-hydrazon-hydrogenmalát (10d)

1,78

Tab. 7: Maximální tolerované dávky parentních látek a derivátů
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Hmotnosti nádorů jsou uvedeny v Grafu 1 a 2, z derivátů benfluronu nedosahoval
žádný srovnatelné účinnosti s benfluronem (10) (Tab. 8). Zkoumané látky též ovlivňovaly
hmotnost jater a slezin experimentálních zvířat (Tab. 8); hmotnost jater se příliš nelišila
od kontroly, statisticky významně snížená byla pouze u benfluronu (10) (p ≤ 0,01), 10d
(p ≤ 0,001), zvýšená u 10c (p ≤ 0,001), hmotnost sleziny statisticky významně snižoval
benfluron (10) (p ≤ 0,001) a 10b (p ≤ 0,01), ostatní se nelišily od kontroly. Makroskopicky se
orgány nelišily od kontroly. Histologické vyšetření odhalilo sníženou mitotickou aktivitu
nádorových buněk po podání benfluronu (10), 10a, 10d, po podání benfluronu (10) navíc
nádory obsahovaly větší množství tukových buněk ve srovnání s kontrolou. Hmotnosti
pokusných zvířat byly statisticky významně sníženy pouze u benfluronu (10) (p ≤ 0,05).

Hmotnost nádorů 10. den [g]

Benfluron a jeho deriváty
3,5
3

100 %

2,5

***

*

84,2 %

72,3 %

2

79,3 %

61,9 %

1,5
1
18,0 %

0,5
0
kontrola

10

10a

10b

10c

10d

Graf 1: Hmotnosti nádorů desátý den po inokulaci u benfluronu a derivátů
(***p ≤ 0,001, (*p ≤ 0,05)
∅ hmotnost nádoru [g]
(% srovnání s kontrolou)

∅ hmotnost sleziny [g]
(% srovnání s kontrolou)

∅ hmotnost jater [g]
(% srovnání s kontrolou)

2,62 ± 0,53 (---)

0,29 ± 0,03 (---)

2,24 ± 0,06 (---)

10

0,47 ± 0,20 (18,0 %)

0,15 ± 0,04 (52,6 %)

1,85 ± 0,24 (82,6 %)

10a

2,21 ± 0,82 (84,2 %)

0,27 ± 0,04 (94,2 %)

2,25 ± 0,19 (100,2 %)

10b

1,62 ± 1,33 (61,9 %)

0,21 ± 0,05 (73,7 %)

1,83 ± 0,41 (81,4 %)

10c

1,90 ± 0,54 (72,3 %)

0,29 ± 0,05 (100,0 %)

2,48 ± 0,09 (110,5 %)

10d

2,08 ± 0,53 (79,3 %)

0,26 ± 0,06 (92,4 %)

1,99 ± 0,09 (88,8 %)

kontrola

Tab. 8: Hmotnosti nádorů, jater a slezin u benfluronu a derivátů desátý den po inokulaci
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U dimefluronu (8) byla účinnost ve snižování hmotnosti nádoru nižší ve srovnání
s benfluronem (10), jeho deriváty však dosahovaly srovnatelné účinnosti, zejména 8a, 8c a 8d
(Tab. 9). Statisticky významně neovlivňovaly hmotnost jater, hmotnost sleziny pak snižoval
dimefluron (8) (p ≤ 0,05), zbytek se výrazně nelišil od kontroly. Makroskopicky se orgány
nelišily od kontroly. Histologické vyšetření odhalilo sníženou mitotickou aktivitu nádorových
buněk po podání dimefluronu (8), 8a, 8b a 8d, po podání dimefluronu (8) a 8b navíc nádory
obsahovaly větší množství tukových buněk ve srovnání s kontrolou. Hmotnosti pokusných
zvířat byly sníženy pouze u dimefluronu (8) (p ≤ 0,05).

Hmotnost nádorů 10. den [g]

Dimefluron a jeho deriváty
5
4

100 %

**

*

3
54,3 %

81,6 %

63,1 %

*

*
60,5 %

67,1 %

2
1
0
kontrola

8

8a

8b

8c

8d

Graf 2: Hmotnosti nádorů desátý den po inokulaci u dimefluronu a derivátů
(*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01)
∅ hmotnost nádoru [g]
(% srovnání s kontrolou)

∅ hmotnost sleziny [g]
(% srovnání s kontrolou)

∅ hmotnost jater [g]
(% srovnání s kontrolou)

3,78 ± 0,67 (---)

0,27 ± 0,08 (---)

2,41 ± 0,35 (---)

8

2,05 ± 0,88 (54,3 %)

0,18 ± 0,04 (66,7 %)

2,21 ± 0,17 (92,0 %)

8a

2,38 ± 1,20 (63,1 %)

0,29 ± 0,06 (108,8 %)

2,29 ± 0,30 (95,4 %)

8b

3,08 ± 0,74 (81,6 %)

0,25 ± 0,09 (93,7 %)

2,38 ± 0,38 (99,1 %)

8c

2,29 ± 1,26 (60,5 %)

0,24 ± 0,05 (89,9 %)

2,06 ± 0,28 (85,8 %)

8d

2,54 ± 0,90 (67,1 %)

0,28 ± 0,07 (105,0 %)

2,28 ± 0,44 (94,7 %)

kontrola

Tab. 9: Hmotnosti nádorů, jater a slezin u dimefluronu a derivátů desátý den po inokulaci
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Doba přežití je považována za jeden z nejlepších ukazatelů účinnosti protinádorové
léčby,[100] proto byla druhá polovina myší se solidní formou Ehrlichova tumoru ponechána
pro určení tohoto parametru. Doba přežití myší byla prodloužená pouze po podání benfluronu
(10) (p = 0,06), ostatní deriváty se statisticky významně nelišily od kontroly, nejvíce dobu
přežití prodlužoval 10b. Dimefluron (8) ani jeho deriváty dobu přežití neovlivňovaly (Graf 3
a 4), což je v ostrém kontrastu s předchozím zjištěním, kdy dimefluron (8) po i.v. a 8c po p.o.
podání významně prodlužoval dobu přežití u myší s leukemií L1210/MX.[78] Nejvíce dobu
přežití prodlužovaly 8c a 8d.

kontrola
benfluron-hydrochlorid (10)
10a
10b
10c
10d

Graf 3: Kaplan-Maierova křivka doby přežití myší po podání benfluronu a derivátů
kontrola
dimefluron-hydrochlorid (8)
8a
8b
8c
8d

Graf 4: Kaplan-Maierova křivka doby přežití myší po podání dimefluronu a derivátů
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Lze shrnout, že deriváty dimefluronu vykazují vyšší cytotoxicitu ve srovnání
s deriváty benfluronu in vitro, zároveň jsou stejně nebo více cytotoxické než parentní látky.
Obecně jsou deriváty dimefluronu toxičtější při p.o. podání (usuzováno z MTD) než deriváty
benfluronu, zároveň jsou účinnější ve snižování hmotnosti experimentálních nádorů
(s výjimkou 10b), žádný však nedosahoval účinnosti samotného benfluronu (10), který
nejvýrazněji snižoval hmotnost nádorů i dobu přežití in vivo. Z derivátů obou látek
nejvýrazněji prodlužoval dobu přežití 8c, 8d, 10b a 10c; 8c patřil též ve snižování hmotnosti
k nejúčinnějším látkám, bohužel byl také nejtoxičtějším z derivátů.
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4. ZÁVĚR
Podařilo se mi optimalizovat přípravu dimefluron-hydrochloridu (8), oproti původní
práci doc. Nobilise jsem snížil počet reakčních kroků o jeden při současném zvýšení
výtěžnosti na celkové 43 %. Nevýhodná je však nutnost chromatografického čištění po druhé
reakci, ačkoliv je po optimalizaci snadné a rychlé, je limitujícím faktorem při scale-up
úpravách celého reakčního procesu. Dále se mi podařilo připravit 6 nových derivátů
dimefluronu a benfluronu a již popsané deriváty dimefluron-thiosemikarbazon (8c)
a benfluron-thiosemikarbazon (10c) v celkovém výtěžku kolem 63-92 % (Obr. 1).

Obr. 1: Obecný vzorec všech připravených derivátů
Všechny takto připravené deriváty byly odeslány na biologické testování, kde byla
zkoumána jejich aktivita vůči nádorovým buňkám in vitro a in vivo; ačkoliv všechny deriváty
vykazovaly stejnou či vyšší cytotoxicitu in vitro, významně nesnižovaly hmotnost nádorů ani
neprodlužovaly dobu přežití in vivo.
Výsledky této práce včetně biologického testování byly shrnuty v článku: Suchá, L.;
Kolenič, M.; Kratochvíl, J.; Pour, J.; Nobilis, M.; Čermáková, E.; Řezáčová, M.; Tomšík, P.
Novel Derivatives of Benfluron and Dimefluron: Synthesis and Anticancer activity. Letters in
Drug Design & Discovery, odesláno k recenznímu řízení.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
5.1. Obecné experimentální postupy
Terc-butanol č. a ethanol p.a. byly zakoupeny od firmy Penta s.r.o. a předestilovány
před použitím. Benfluron-hydrochlorid pochází z VÚFB a byl věnován Lékařskou fakultou
v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Ostatní použité chemikálie byly zakoupeny
od firmy Sigma-Aldrich Co. a využity bez dalšího čistění. Pro sloupcovou chromatografii byl
použit silikagel 60 (0,040 - 0,063 mm) od firmy E. Merck. Průběh reakcí a čistota výsledných
produktů byly kontrolovány pomocí tenkovrstvé chromatografie na hliníkových TLC deskách
Silica gel 60 F254 (Merck) s detekcí pod UV lampou při vlnové délce 254 nm. 1H NMR a 13C
NMR spektra všech látek byla změřena v roztocích CDCl3 a DMSO-d6 na přístroji VARIAN
MERCURY - Vx BB 300 (300 MHz pro 1H NMR a 75 MHz pro 13C NMR) nebo na přístroji
VARIAN VNMR S500 (500 MHz pro 1H NMR a 125 MHz pro 13C NMR). Chemické posuny
byly změřeny jako hodnoty δ v parts per million (ppm) a nepřímo vztaženy
k tetramethylsilanu (TMS) jako standardu pomocí zbytkového signálu rozpouštědla (pro
CDCl3 7,26 v 1H NMR a 77,00 pro

13

C NMR, pro DMSO-d6 2,50 v 1H NMR a 39,60 v

13

C

NMR). Typ štěpení signálů byl charakterizován jako s (singlet), d (dublet), dd (dublet
dubletů), t (triplet), m (multiplet), bs (broad singlet), J značí interakční konstantu vyjádřenou
v Hz. Měření IČ spekter bylo provedeno na přístroji NICOLET 6700 FT-IR vybaveném ATR
sondou. Hmotnostní spektra všech látek byla měřena na hmotnostním spektrometru
AGILENT 500 metodou APCI s nízkou rozlišovací schopností.
5.2. Hodnocení cytostatické aktivity in vitro
Buněčná linie lidského adenokarcinomu prsu MCF-7 (ATCC, Manassas, VA, USA)
a MDA-MB-231 (Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha,
Česká republika) a buněčné linii lidského duktálního karcinomu prsu BT-549 (ATCC,
Manassas, VA, USA) byly kultivovány při 37 °C v 5% atmosféře CO2 v DMEM (Dulbecco’s
Modified Eagle’s medium) obohaceném o fetální telecí sérum (10 %), L-glutamin, penicilin
a streptomycin, neesenciální aminokyseliny (MCF-7) a inzulin (BT-549).
Příslušné buňky byly nasazovány na 384-mikrojamkovou destičku v počtu 400 buněk
na jamku v 40 µl média. Po usazení byl k buňkám přidán roztok 40 µl testovaných látek
o různé koncentraci a buňky byly kultivovány po dobu 24 h. Efekt testovaných látek byl
hodnocen pomocí spektrofotometrického testu WST-1 (Roche, Basel, Switzerland) dle
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přiložených instrukcí. Absorbance byla měřena při 440 nm na spektrofotometru Tecan
SpectraFluor Plus. Hodnoty IC50 jsou shrnuty v Tab. 6. Jako pozitivní kontrola byl použit
doxorubicin. Pro určení hodnoty IC50 byl použit čtyřparametrový logistický model. Denzita
buněk byla experimentálně optimalizována.
5.3. Hodnocení antineoplastické aktivity in vivo
Hodnocení antineoplastické aktivity in vivo bylo provedeno na 144 samicích NMRI
myší (pro benfluron a deriváty o hmotnosti 29,93 ± 1,64 g, pro dimefluron a deriváty
o hmotnosti 31,50 ± 1,91 g), kterým byl subkutánně inokulován solidní Ehrlichův tumor v den
0 v objemu 0,2 ml čerstvého homogenátu solidního Ehrlichova tumoru v isotonickém roztoku
glukózy v poměru 1:1 (v/v). Myši byly rozděleny do skupin po 12 jedincích, následně byly
podávány všechny deriváty per os v dávce 362 µmol/kg/den v den 1 a 7 ve formě vodného
roztoku, kontrolní skupině byla per os podávána voda pro injekce. Myši byly váženy
a kontrolovány každý den. Desátý den byla polovina myší z každé skupiny usmrcena a byla
zhodnocena makroskopie nádoru, jater a sleziny, histologie nádorové tkáně, hmotnost myší,
jater, slezin a nádorů. Druhá polovina byla ponechána pro stanovení doby přežití, stejně bylo
postupováno i v případě kontrolních skupin.
Myši NMRI byly pořízeny z Masarykovy Univerzity v Brně, byly chovány v SPF
podmínkách s 12 h denním cyklem. Krmeny byly standardní potravou a vodou ad libitum. Se
zvířaty bylo zacházeno v souladu s doporučením Evropské Unie a bylo schváleno Etickou
komisí Lékařské fakulty v Hradci Králové (č. 41517/2013-4 a 41517/2013-8). Solidní
Ehrlichův tumor byl pořízen z Výzkumného ústavu farmacie a biochemie v Praze a udržován
byl pravidelnou transplantací. Dávka a dávkovací interval byly stanoveny s přihlédnutím
k předchozím zjištěním, že při p.o. dávce 157,6 mg/kg/den v den 1 a 7 se u myší
s inokulovaným solidním Ehrlichovým tumorem snižuje riziko smrti 25krát; při p.o. dávce
100 mg/kg/den ve stejném experimentu docházelo k prodloužení života,[49][78] dále byly brány
v potaz hodnoty MTD.
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5.4. Syntéza dimefluron-hydrochloridu
5.4.1. Příprava bis(4-methoxyfenyl)itakonové kyseliny
Sumární vzorec: C19H18O6
Molekulová hmotnost: 342,34

Terc-butoxid draselný (10,4 g; 93 mmol) byl rozpuštěn v bezvodém terc-butanolu
(50 ml) za teploty 60 °C pod argonovou atmosférou. Po rozpuštění byl přidán
4,4'-dimethoxybenzofenon (15 g; 62 mmol) za vzniku světle žluté suspenze. V dalším kroku
byl přikapán diethyl-sukcinát (25,8 ml; 155 mmol). Reakce probíhala za varu směsi 1 hodinu.
Poté byl přidán 10% vodný roztok NaOH (100 ml) a terc-butanol byl oddestilován. Reakční
směs ochlazená na teplotu místnosti byla vytřepána s diethyletherem (400 ml), organická fáze
byla oddělena, po vysušení Na2SO4 a zfiltrování přes vatu byl diethylether odpařen na rotační
vakuové odparce za vzniku bílé krystalické látky, identifikované jako nezreagovaný
4,4'-dimethoxybenzofenon. Vodná fáze byla okyselena 5% HCl (300 ml) a vytřepána
s diethyletherem (600 ml). Oddělená organická fáze byla vysušena Na2SO4, zfiltrována přes
vatu a odpařena na rotační vakuové odparce. Izolovaná látka byla identifikována jako
bis(4-methoxyfenyl)itakonová kyselina.
Výtěžek: 83 %, světle žlutá amorfní látka, 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.14 - 7.01
(m, 4H, ArH), 6.93 - 6.75 (m, 4H, ArH), 3.82 (s, 3H, OCH3), 3.80 (s, 3H, OCH3), 3.53 (s, 2H,
CH2);

13C

NMR (125 MHz, CDCl3) δ 178.43, 174.42, 159.91, 159.83, 155.62, 134.08,

133.46, 130.90, 130.75, 121.17, 113.74, 113.31, 55.27, 55.16, 38.73.
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5.4.2. Příprava 6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-1-oxo-1H-inden-2-yloctové
kyseliny
Sumární vzorec: C19H16O5
Molekulová hmotnost: 324,33

K pevné bis(4-methoxyfenyl)itakonové kyselině (17,5 g; 51 mmol) byla přidána
vychlazená koncentrovaná H2SO4 (30 ml), reakční směs byla míchána 1 hodinu při teplotě
0 °C. Poté byl k reakční směsi najednou přidán nadbytek ledu, přebytečný led byl zfiltrován
a reakční směs byla vytřepána do chloroformu (700 ml). Oddělená organická fáze byla
vysušena Na2SO4, zfiltrována přes vatu a odpařena na rotační vakuové odparce. Produkt byl
přečištěn sloupcovou chromatografií (mobilní fáze hexan:ethyl-acetát 3:7 s malým množstvím
kyseliny octové).
Výtěžek: 69 %, červená amorfní látka, 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.51 - 7.44 (m,
2H, ArH), 7.12 (d, J = 2.4 Hz, 1H, ArH), 7.08 - 6.98 (m, 3H, ArH), 6.75 (dd, J1 = 8.1 Hz,
J2 = 2.4 Hz, 1H, ArH), 3.88 (s, 3H, OCH3), 3.83 (s, 3H, OCH3), 3.39 (s, 2H, CH2); 13C NMR
(125 MHz, CDCl3) δ 196.84, 175.47, 160.97, 159.14, 136.65, 133.17, 129.45, 124.55, 124.20,
123.43, 122.37, 115.85, 114.43, 110.74, 55.77, 55.39, 29.38.
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5.4.3. Příprava 3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on-5-yl-acetátu
Sumární vzorec: C21H16O5
Molekulová hmotnost: 348,35

6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-1-oxo-1H-inden-2-yloctová kyselina (11 g; 34 mmol)
byla rozpuštěna v acetanhydridu (55 ml). Reakce probíhala po dobu 7 hodin při teplotě
135 °C, poté byla reakční směs ponechána k vychladnutí. Pevná látka byla zfiltrována za
sníženého tlaku a promyta malým množstvím ethyl-acetátu.
Výtěžek: 68 %, oranžová amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.27
(d, J = 9.3 Hz, 1H, ArH), 7.75 (d, J = 8.3 Hz, 1H, ArH), 7.43 (s, 1H, ArH), 7.24 - 7.19
(m, 2H, ArH), 7.08 (d, J = 2.6 Hz, 1H, ArH), 6.92 (dd, J1 = 8.3 Hz, J2 = 2.6 Hz, 1H, ArH),
3.94 (s, 3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 2.47 (s, 3H, CH3COO); 13C NMR (75 MHz, CDCl3)
δ 193.08, 169.11, 160.37, 159.83, 145.31, 141.42, 137.09, 136.45, 132.74, 129.37, 126.99,
124.61, 123.82, 120.53, 118.47, 113.47, 110.21, 101.11, 55.69, 55.30, 20.99.
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5.4.4. Příprava 5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7Hbenzo[c]fluoren-7-onu
Sumární vzorec: C23H23NO4
Molekulová hmotnost: 377,43

3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on-5-yl-acetát (8 g; 23 mmol) byl dispergován
v toluenu (160 ml), do reakční směsi byl poté přidán 25% roztok methoxidu sodného
v methanolu (40 ml). Reakční směs byla přivedena k varu a oddestilován methanol i vzniklý
methyl-acetát. Po ukončení destilace byl ke směsi přidán N,N-dimethyl-2-chlorethylaminhydrochlorid (16,5 g; 115 mmol) a směs byla ponechána za varu po dobu 7 hodin. Zpracování
zahrnovalo vytřepání s 10% vodným roztokem NaOH (500 ml), vysušení oddělené organické
fáze Na2SO4 a odpaření na rotační vakuové odparce.
Výtěžek: 93 %, červená olejovitá kapalina, látka byla bez bližší charakterizace použita
do další reakce.
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5.4.5. Příprava hydrochloridu
Sumární vzorec: C23H24ClNO4
Molekulová hmotnost: 413,89

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on
(8,1 g; 21,5 mmol) byl rozpuštěn v diethyletheru (2000 ml), následně byl přidán 2M roztok
HCl v diethyletheru (11,3 ml). Reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě 10 minut,
poté byla vzniklá sraženina zfiltrována za sníženého tlaku přes fritu S4 a vysušena na vakuu.
Výtěžek: 99 %, červenofialová pevná látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 10.66
(s, 1H, N+H), 8.47 (d, J = 9.3 Hz, 1H, ArH), 7.99 (d, J = 8.3 Hz, 1H, ArH), 7.68
(d, J = 2.7 Hz, 1H, ArH), 7.37 (dd, J1 = 9.2 Hz, J2 = 2.7 Hz, 1H, ArH), 7.13 (s, 1H, ArH),
7.12 (d, J = 2.6 Hz, 1H, ArH), 7.03 (dd, J1 = 8.3 Hz, J2 = 2.6 Hz, 1H, ArH), 4.65 - 4.58
(m, 2H, OCH2), 3.97 (s, 3H, OCH3), 3.84 (s, 3H, OCH3), 3.70 - 3.63 (m, 2H, N+(CH2)), 2.90
(s, 6H, N+(CH3)2); 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 193.27, 159.77, 159.39, 152.74, 136.80,
136.27, 136.15, 130.80, 129.18, 127.21, 123.91, 123.72, 120.59, 118.37, 110.59, 103.20,
100.27, 63.13, 55.87, 55.82, 55.36, 42.86; IR (ATR) max 781, 1025, 1096, 1221, 1271, 1434,
1457, 1581, 1615, 1702, 2467, 2588, 2833, 2944, 3030; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita)
378.6 [M+] (100).
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5.5. Syntéza derivátů dimefluronu
Všechny deriváty dimefluronu (s výjimkou dimefluron-hydrazon-hydrogenmalátu)
byly izolovány jako směs geometrických izomerů v poměru 2:1 až 12:1 (určeno pomocí NMR
bez užití kalibrační křivky). Oba izomery byly charakterizovány pomocí 1H NMR a 13C NMR
spekter, v některých případech však bylo možné charakterizovat pouze převažující izomer.
U produktů nebyla určena absolutní konfigurace.
5.5.1. Příprava dimefluron-oxim-hydrochloridu
Sumární vzorec: C23H25ClN2O4
Molekulová hmotnost: 428,91

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-onhydrochlorid (414 mg; 1 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (10 ml), poté byl přidán
pyridin (1 ml) a hydroxylamin-hydrochlorid (347,5 mg; 5 mmol). Reakční směs byla
přivedena k varu a při této teplotě udržována po dobu 3 hodin. Poté byla reakční směs
odstavena, po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována a promyta malým
množstvím 96% ethanolu.
Výtěžek: 75 %, žlutá amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 12.68 (s, 1H,
OH), 12.66 (s, 1H, OH), 11.08 (bs, 1+1H, N+H), 8.57 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 8.49 (d, J = 9.3 Hz,
1H), 8.14 - 8.07 (m, 1+1H, ArH), 8.02 - 7.95 (m, 1+1H, ArH), 7.74 - 7.69 (m, 1+1H, ArH),
7.37 - 7.29 (m, 1+1H, ArH), 7.27 - 7.22 (m, 1+1H, ArH), 7.03 (dd, J1 = 8.5 Hz, J2 = 2.6 Hz,
1H), 6.97 (dd, J = 8.5 Hz, J2 = 2.5 Hz, 1H), 4.68 - 4.53 (m, 2+2H, OCH2), 4.00 - 3.91 (m,
3+3H, OCH3), 3.87 - 3.80 (m, 3+3H, OCH3), 3.72 - 3.64 (m, 2+2H, N+(CH2)), 2.91 (s, 6+6H,
N+(CH3)2); 13C NMR (75 MHz, DMSO) δ 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 158.60, 158.49,
158.00, 157.33, 152.02, 151.80, 151.45, 151.13, 138.36, 133.84, 132.69, 131.66, 131.59,
131.56, 130.50, 128.58, 127.83, 127.76, 126.54, 125.78, 125.70, 124.07, 123.64, 123.13,
122.61, 119.96, 119.65, 115.14, 114.79, 106.52, 105.68, 103.09, 102.57, 99.21, 63.03, 62.98,
55.71, 55.63 (2 C), 55.55 (2 C), 55.42, 42.88, 42.85; IR (ATR) max 845, 922, 991, 1031,
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1104, 1130, 1180, 1224, 1275, 1451, 1472, 1604, 1623, 2474, 2616, 2930, 2954, 3030, 3211;
LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita) 393.4 [M+] (100).
5.5.2. Příprava dimefluron-O-methoxim-hydrochloridu
Sumární vzorec: C24H27ClN2O4
Molekulová hmotnost: 442,94

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-onhydrochlorid (416 mg; 1 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (10 ml), poté byl přidán
pyridin (1 ml) a methoxylamin-hydrochlorid (419,3 mg; 5 mmol). Reakční směs byla
přivedena k varu a při této teplotě udržována po dobu 3 hodin. Poté byla reakční směs
odstavena, po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována a promyta malým
množstvím 96% ethanolu.
Výtěžek: 72 %, žlutá amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 10.83 (bs,
1+1H, NH+), 8.59 (d, J = 9.3 Hz, 1H, ArH), 8.51 (d, J = 9.3 Hz, 1H, ArH), 8.15 - 8.08 (m,
1+1H, ArH), 7.85 - 7.79 (m, 1+1H, ArH), 7.74 - 7.69 (m, 1+1H, ArH), 7.39 - 7.32 (m, 1+1H,
ArH), 7.23 (d, J = 2.5 Hz, 1H, ArH), 7.20 (s, 1H, ArH), 7.06 (dd, J1 = 8.5 Hz, J2 = 2.6 Hz,
1H, ArH), 6.99 (dd, J1 = 8.5 Hz, J2 = 2.5 Hz, 1H, ArH), 4.64 - 4.60 (m, 2H, OCH2), 4.60 4.56 (m, 2H, OCH2), 4.24 - 4.18 (m, 3+3H, OCH3), 3.97 (s, 3H, OCH3), 3.95 (s, 3H, OCH3),
3.84 (s, 3H, OCH3), 3.83 (s, 3H, OCH3), 3.68 (bs, 2+2H, N+(CH2)), 2.91 (s, 6+6H, N+(CH3)2);
13C

NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 158.64, 158.26, 157.55, 157.49, 152.11, 151.76 (2 C),

151.45, 137.50, 134.19, 132.85, 131.51, 131.37, 130.50, 129.19, 128.20, 128.04, 126.58,
125.81, 125.30, 123.95, 123.55, 123.31, 122.81, 120.11, 119.76, 115.83, 115.60, 115.35,
106.60, 105.58, 103.06, 102.51, 99.09, 67.76 (2 C), 63.04, (2 C), 55.66 (4 C), 55.35 (2 C),
42.85, 42.78; IR (ATR) max 683, 756, 1032, 1085, 1180, 1218, 1257, 1281, 1433, 1487,
1541, 1613, 1628, 2652, 2866, 2942, 3011, 3066, 3417; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita)
407.3 [M+] (100).

- 45 -

5.5.3. Příprava dimefluron-thiosemikarbazon-hydrochloridu
Sumární vzorec: C24H27ClN4O3S
Molekulová hmotnost: 487,01

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-onhydrochlorid (96,6 mg; 233,4 µmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (10 ml), poté byl přidán
thiosemikarbazid (47 mg; 0,5 mmol) a katalytické množství ledové kyseliny octové (0,2 ml).
Reakční směs byla přivedena k varu a při této teplotě byla udržována po dobu 4 hodin. Poté
byla reakční směs odstavena, po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována
a promyta malým množstvím 96% ethanolu.
Výtěžek: 76 %, červenofialová pevná látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 11.20
(s, 1H, NH), 11.04 (s, 1H, NH), 10.39 (bs, 2+2H, NH2), 8.84 (s, 1H, NH), 8.75 (s, 1H, NH),
8.60 (d, J = 9.3 Hz, 1H, ArH), 8.51 (d, J = 9.2 Hz, 1H, ArH), 8.12 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH),
8.08 (d, J = 8.6 Hz, 1H, ArH), 7.75 (d, J = 2.6 Hz, 1H, ArH), 7.72 - 7.67 (m, 1+2H, ArH),
7.65 - 7.60 (m, 1+1H, ArH), 7.39 - 7.32 (m, 1+1H, ArH), 7.06 (dd, J1 = 8.6 Hz, J2 = 2.3 Hz,
1H, ArH), 6.97 (dd, J1 = 8.5 Hz, J2 = 2.5 Hz, 1H, ArH), 4.67 - 4.60 (m, 2+2H, OCH2), 3.97 (s,
3H, OCH3), 3.94 (s, 3H, OCH3), 3.90 - 3.85 (m, 3+3H, OCH3), 3.76 (bs, 2H, N+(CH2)), 3.70
(bs, 2H, N+(CH2)), 2.99 - 2.90 (m, 6+6H, N+(CH3)2).;

13C

NMR (75 MHz, DMSO-d6)

δ 180.43, 158.22, 157.54, 152.02, 145.74, 134.93, 133.26, 131.11, 129.14, 128.16, 125.88,
123.86, 122.79, 119.44, 115.03, 114.88, 103.43, 100.56, 63.19, 55.83, 55.65, 55.58, 43.03;
IR (ATR) max 830, 1036, 1074, 1117, 1187, 1226, 1255, 1460, 1487, 1582, 1615, 1697,
2375, 2835, 2942, 3009, 3153, 3307; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita) 451.2 [M+] (78),
434.3 (100), 378.3 (31).
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5.5.4. Příprava dimefluron-hydrazonu
Sumární vzorec: C23H25N3O3
Molekulová hmotnost: 391,46

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-onhydrochlorid (500,8 mg; 1,2 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (45 ml), do reakce byl
přidán 80% vodný roztok hydrazinu (371 µl; 6,1 mmol). Reakce probíhala za varu směsi
po dobu 4 hodin. Po ukončení byla reakční směs vytřepána v soustavě voda:chloroform
(15 ml:15 ml), oddělená organická fáze byla vysušena Na2SO4, zfiltrována přes vatu
a odpařena na rotační vakuové odparce.
Výtěžek: 93 %, hnědá olejovitá kapalina, 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.32
(d, J = 9.2 Hz, 1H, ArH), 7.95 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 7.64 (d, J = 2.7 Hz, 1H, ArH), 7.44
(d, J = 2.3 Hz, 1H, ArH), 7.23 (dd, J = 9.1, 2.7 Hz, 1H, ArH), 7.18 (s, 1H, ArH), 6.90 (dd,
J = 8.4, 2.3 Hz, 1H, ArH), 6.37 (bs, 2H, NH2), 4.33 (t, J = 5.6 Hz, 2H, OCH2), 3.94 (s, 3H,
OCH3), 3.86 (s, 3H, OCH3), 2.93 (t, J = 5.6 Hz, 2H, N+(CH2)), 2.43 (s, 6H, N+(CH3)2);
13C

NMR (75 MHz, CDCl3) δ 158.02, 156.86, 153.20, 146.21, 135.44, 134.21, 131.80,

127.97, 127.06, 125.09, 124.63, 122.31, 119.06, 113.22, 112.85, 102.52, 98.66, 66.84, 58.25,
55.66, 55.19, 45.99.
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5.5.5. Příprava dimefluron-hydrazon-hydrogenmalátu
Sumární vzorec: C27H31N3O8
Molekulová hmotnost: 525,55

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-3,9-dimethoxy-7H-benzo[c]fluoren-7-on-hydrazon
(351 mg; 0,9 mmol) byl rozpuštěn v THF (10 ml). Poté byl přidán roztok kyseliny L-jablečné
(120 mg; 0,9 mmol) v THF (10 ml). Po 5 minutách míchání za laboratorní teploty bylo
organické rozpouštědlo odpařeno na rotační vakuové odparce a produkt vysušen na vakuu.
Výtěžek: 99 %, hnědá amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 8.62
(d, J = 9.4 Hz, 1H, ArH), 8.54 - 8.46 (m, 1H, ArH), 8.30 (s, 1H, ArH), 8.23 (bs, 2H, NH2),
8.20 (bs, 2H, NH2), 8.15 (d, J = 8.7 Hz, 1H, ArH), 8.12 - 8.04 (m, 1H, ArH), 7.77
(d, J = 2.3 Hz, 1H, ArH), 7.73 (s, 1H, ArH), 7.64 (d, J = 2.7 Hz, 1H, ArH), 7.38 - 7.21
(m, 2+2H, ArH), 7.00 (m, 1H, ArH), 6.89 (dd, J1 = 8.5 Hz, J2 = 2.6 Hz, 1H, ArH), 4.55 - 4.48
(m, 2H, OCH2), 4.48 - 4.41 (m, 2H, OCH2), 4.09 - 4.01 (m, 1+1H, CHOH), 3.94 - 3.79
(m, 6+6H, (OCH3)2), 3.62 - 3.54 (m, 2+2H, N+(CH2)), 2.70 - 2.61 (m, 6+6H, N+(CH3)2), 2.57
- 2.51 (m, 1+1H, CH2COOH), 2.40 - 2.33 (m, 1+1H, CH2COOH);

13C

NMR (75 MHz,

DMSO-d6) δ 175.86, 172.17, 158.13, 157.22, 156.41, 152.03, 138.88, 135.03, 133.22, 131.11,
126.69, 124.83, 124.28, 122.27, 118.91, 113.16, 111.94, 103.06, 98.96, 67.22, 66.64, 56.81,
55.79, 55.31, 44.42, 25.33; IR (ATR) max 836, 1081, 1105, 1175, 1256, 1435, 1472, 1607,
1624, 1717, 2857, 2931, 2953, 3030, 3371; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita) 462.4 (100),
392.4 [M+] (37).
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5.6. Syntéza derivátů benfluronu
Všechny deriváty benfluronu byly izolovány jako směs geometrických izomerů
v poměru 2:1 až 12:1 (určeno pomocí NMR bez užití kalibrační křivky). Oba izomery byly
charakterizovány pomocí 1H NMR a

13

C NMR spekter, v některých případech však bylo

možné charakterizovat pouze převažující izomer. U produktů nebyla určena absolutní
konfigurace.
5.6.1. Příprava benfluron-oxim-hydrochloridu
Sumární vzorec: C21H21ClN2O2
Molekulová hmotnost: 368,86

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-7H-benzo[c]fluoren-7-on-hydrochlorid
(530 mg; 1,5 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (15 ml), poté byl přidán pyridin (1 ml)
a hydroxylamin-hydrochlorid (520,4 mg; 7,5 mmol). Reakční směs byla přivedena k varu
a udržována při této teplotě po dobu 3 hodin. Poté byla reakční směs odstavena,
po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována a promyta malým množstvím
96% ethanolu.
Výtěžek: 75 %, žlutá amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 12.87 (s, 1H,
OH), 12.77 (s, 1H, OH), 10.62 (s, 1+1H, N+H), 8.75 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 8.66 (d,
J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 8.50 (d, J = 8.2 Hz, 1H, ArH), 8.47 (d, J = 8.3 Hz, 1H, ArH), 8.39 (d,
J = 7.4 Hz, 1H, ArH), 8.29 (m, 1+1H, ArH), 8.10 (s, 1H, ArH), 7.78 - 7.69 (m, 1+2H, ArH),
7.69 - 7.64 (m, 1H, ArH), 7.63 - 7.58 (m, 1H, ArH), 7.54 - 7.45 (m, 1+1H, ArH), 7.37 - 7.28
(m, 2+1H, ArH), 4.68 - 4.64 (m, 2H, OCH2), 4.63 - 4.60 (m, 2H, OCH2), 3.73 - 3.66 (m,
2+2H, N+(CH2)), 2.96 - 2.87 (m, 6+6H, N+(CH3)2); 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 153.84,
151.58, 141.13, 134.84, 131.09, 129.80, 129.37, 128.46, 128.34, 127.90, 126.94, 126.22,
125.89, 123.99, 123.75, 122.17, 98.54, 62.91, 55.52, 42.91; IR (ATR) max 837, 1074, 1108,
1133, 1165, 1256, 1338, 1463, 1628, 1718, 2856, 2929, 2954, 3030, 3379; LRMS (APCI):
m/z (rel. intenzita) 333.5 [M+] (100), 282.7 (44).
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5.6.2. Příprava benfluron-O-methoxim-hydrochloridu
Sumární vzorec: C22H23ClN2O2
Molekulová hmotnost: 382,88

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-7H-benzo[c]fluoren-7-on-hydrochlorid
(519,3 mg; 1,5 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (15 ml), poté byl přidán pyridin (1 ml)
a methoxylamin-hydrochlorid (612,9 mg; 7,5 mmol). Reakční směs byla přivedena k varu
a udržována při této teplotě po dobu 3 hodin. Poté byla reakční směs odstavena,
po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována a promyta malým množstvím
96% ethanolu.
Výtěžek: 88 %, žlutá amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 10.17
(bs, 1+1H, N+H), 8.75 (d, J = 8.4 Hz, 1H, ArH), 8.66 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 8.50
(d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH), 8.46 (d, J = 7.9 Hz, 1H, ArH), 8.29 (m, 1+1H, ArH), 8.25
(d, J = 7.5 Hz, 1H, ArH), 7.91 (s, 1H, ArH), 7.80 - 7.67 (m, 1+3H, ArH), 7.66 - 7.59 (m, 1H,
ArH), 7.58 - 7.52 (m, 1H, ArH), 7.52 - 7.47 (m, 1H, ArH), 7.37 - 7.28 (m, 2+1H, ArH), 4.67 4.63 (m, 2H, OCH2), 4.62 - 4.59 (m, 2H, OCH2), 4.24 (s, 3H, OCH3), 4.23 (s, 3H, OCH3),
3.72 - 3.67 (m, 2+2H, N+(CH2)), 2.94 (m, 6+6H, N+(CH3)2); 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6)
δ 154.05, 151.93, 141.64, 133.89, 131.92, 129.67, 129.31, 128.71, 128.68, 127.19, 126.49,
126.28, 124.10, 123.82, 122.48, 109.74, 98.56, 63.94, 63.02, 55.57, 42.94; IR (ATR) max
717, 790, 953, 1013, 1051, 1108, 1131, 1398, 1467, 1588, 1615, 2459, 2576, 2814, 2898,
2939, 2974, 3005, 3084, 3409; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita) 347.4 [M+] (100).
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5.6.3. Příprava benfluron-thiosemikarbazon-hydrochloridu
Sumární vzorec: C22H23ClN4OS
Molekulová hmotnost: 426,96

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-7H-benzo[c]fluoren-7-on-hydrochlorid
(536,5 mg; 1,5 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (15 ml), poté byl přidán
thiosemikarbazid (691 mg; 7,5 mmol) a katalytické množství ledové kyseliny octové (0,2 ml).
Reakční směs byla přivedena k varu a udržována při této teplotě po dobu 3 hodin. Poté byla
směs odstavena, po vychladnutí byla vyloučená pevná látka přefiltrována a promyta větším
množstvím (250 ml) 96% ethanolu.
Výtěžek: 78 %, oranžová amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 11.37 (s, 1H,
NH), 10.93 (s, 1H, NH), 10.43 (bs, 2+2H, NH2), 8.92 (s, 1H, NH), 8.77 (s, 1H, NH), 8.75
(d, J = 8.8 Hz, 1H, ArH), 8.64 (d, J = 8.8 Hz, 1H, ArH), 8.46 (d, J = 8.5 Hz, 1H, ArH), 8.31 8.24 (m, 1+1H, ArH), 8.18 (d, J = 7.8 Hz, 1H, ArH), 8.13 (d, J = 7.1 Hz, 1H, ArH), 8.05
(d, J = 7.6 Hz, 1H, ArH), 7.79 - 7.66 (m, 2+1H, ArH), 7.63 - 7.58 (m, 1+1H, ArH), 7.56 7.51 (m, 1H, ArH), 7.50 - 7.45 (m, 1H, ArH), 7.40 - 7.34 (m, 1H, ArH), 7.34 - 7.28 (m, 1H,
ArH), 7.22 (s, 1H, ArH), 4.70 - 4.62 (m, 2+2H, OCH2), 3.78 - 3.74 (m, 2H, N+(CH2)), 3.72 3.67 (m, 2H, N+(CH2)), 2.98 - 2.89 (m, 6+6H, N+(CH3)2);

13C

NMR (75 MHz, DMSO-d6)

δ 180.35, 153.91, 145.19, 142.38, 136.46, 131.51, 129.30, 129.16, 128.45, 128.21, 127.04,
126.58, 126.52, 126.07, 123.97, 123.83, 122.46, 99.85, 63.18, 55.57, 42.95; IR (ATR) max
726, 1047, 1139, 1246, 1403, 1454, 1482, 1588, 1615, 1712, 2379, 2945, 3014, 3169, 3247,
3306; LRMS (APCI): m/z (rel. intenzita) 391.4 [M+] (100), 374.6 (34).
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5.6.4. Příprava benfluron-hydrazonu
Sumární vzorec: C21H21N3O
Molekulová hmotnost: 331,41

5-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-7H-benzo[c]fluoren-7-on-hydrochlorid
(546,3 mg; 1,5 mmol) byl rozpuštěn v 96% ethanolu (45 ml), do reakce byl přidán 80% vodný
roztok hydrazinu (473,7 µl; 7,5 mmol) a katalytické množství ledové kyseliny octové
(0,1 ml). Reakce probíhala za varu po dobu 3 hodin. Po ukončení byla reakční směs vytřepána
v soustavě voda:chloroform (15 ml:15 ml), oddělená organická fáze byla vysušena Na2SO4,
zfiltrována přes vatu a odpařena na rotační vakuové odparce.
Výtěžek: 90 %, hnědá olejovitá kapalina, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 8.78 8.60 (m, 1+1H, ArH), 8.43 - 8.17 (m, 4+4H, NH2+ArH), 7.77 - 7.55 (m, 2+2H, ArH), 7.48
(m, 2H, ArH), 7.39 - 7.20 (m, 2+4H), 4.42 (t, J = 5.6 Hz, 2H, OCH2), 4.31 (t, J = 5.5 Hz, 2H,
OCH2), 2.87 - 2.76 (m, 2+2H, N+(CH2)), 2.34 - 2.24 (m, 6+6H, N+(CH3)2);

13C

NMR

(75 MHz, DMSO-d6) δ 154.23, 140.26, 138.52, 138.14, 129.62, 129.44, 128.58, 127.93,
125.59, 125.46, 124.66, 124.59, 123.67, 123.66, 123.18, 121.82, 97.80, 66.69, 57.89, 45.87.
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5.6.5. Příprava benfluron-hydrazon-hydrogenmalátu
Sumární vzorec: C25H27N3O6
Molekulová hmotnost: 465,50

5 -[ 2 -(N ,N -di m et h yl a m i no )et hox y] -7H-b e nz o[ c] fl uoren -7-on - h ydr az on
(509,6 mg; 1,5 mmol) byl rozpuštěn v THF (10 ml). Poté byl přidán roztok kyseliny
L-jablečné (206,2 mg; 1,5 mmol) v THF (10 ml). Po 5 minutách míchání za laboratorní
teploty bylo organické rozpouštědlo odpařeno na rotační vakuové odparce a produkt vysušen
na vakuu.
Výtěžek: 70 %, tmavě fialovohnědá, amorfní látka, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6)
δ 8.81 - 8.60 (m, 1+1H, ArH), 8.44 - 8.18 (m, 4+4H, NH2+NH+ArH), 7.78 - 7.38 (m, 4+4H,
ArH), 7.38 - 7.22 (m, 3+3H, ArH), 4.55 - 4.34 (m, 2+2H, OCH2), 4.06 - 3.96 (m, 1+1H,
CHOH), 3.24 - 3.11 (m, 2+2H, N+(CH2)), 2.62 - 2.53 (m, 7+7H, N+(CH3)2+ CH2COOH), 2.41
- 2.31 (m, 1+1H, CH2COOH);

13C

NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 175.92, 172.09, 153.87,

140.16, 138.42, 138.03, 129.61, 129.44, 128.60, 128.00, 125.68, 125.35, 124.66, 124.60,
123.94, 123.65, 123.37, 121.89, 98.03, 66.46, 64.97, 57.04, 44.69, 18.75; IR (ATR) max 705,
765, 1107, 1248, 1401, 1466, 1586, 1697, 2927, 3050, 3198; LRMS (APCI): m/z (rel.
intenzita) 332.7 [M+] (100), 304.8 (25), 282.9 (22).
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