
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI 

KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

BENZODIAZINY JAKO LÁTKY S POTENCIÁLNÍ 

BRONCHODILATAČNÍ AKTIVITOU 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové, 2015     Věra Ježková  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za všestrannou pomoc při realizaci mé diplomové práce patří mému 

školiteli PharmDr. Marcelovi Špulákovi, PhD. Také prof. RNDr. Milanu Pourovi, PhD., 

vedoucímu pracovní skupiny. Za cenné rady při syntéze děkuji Mgr. Zuzaně Ranie Hruškové. 

Při ověřování struktur patří poděkování za rychle poskytnuté výsledky doc. PharmDr. Jiřímu 

Kunešovi, CSc. a za vytváření příjemného pracovního prostředí Mgr. Jiřímu Kratochvílovi a 

Mgr. Jiřímu Mikuškovi. Za stanovení bronchodilatačních aktivit děkuji PharmDr. Marii 

Vopršálové, CSc. a PharmDr. Janě Pourové, PhD. 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v 

práci řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Věra Ježková  



3 
 

ABSTRAKT: 
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Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra anorganické a organické chemie 

Kandidát: Věra Ježková 

Konzultant: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D. 

Název diplomové práce: Benzodiaziny jako látky s potenciální bronchodilatační aktivitou  

 

 

Cílem mé diplomové práce bylo syntetizovat vybrané deriváty (-)vasicinonu  

a vyhodnotit jejich bronchodilatační aktivity. Nejaktivnější látky z předchozí části projektu 

obsahující (piperidin-1-yl)propylový fragment vázaný na molekuly chinazolinu nebo 

chinoxalinu mi posloužily jako modelové struktury pro další syntézy. Snažila jsem se zavést 

hydroxylovou skupinu na tříuhlíkatý spojovací řetězec umožňující jeho případnou další 

modifikaci. Při své syntéze jsem vycházela z komerčně dostupného chinazolinonu  

nebo chinoxalinonu, který při reakci s racemickým epichlorhydrinem vedl k intermediátu, 

jenž poskytl cílené deriváty. Avšak podobné reakce se sirnými analogy výše zmíněných 

heterocyklů selhaly. 

Všechny mnou syntetizované látky byly testovány pro svůj bronchodilatační efekt. 

Bronchodilatační aktivity byly srovnatelné s bronchodilatačními aktivitami předlohových 

struktur s výjimkou cyklohexylaminového fragmentu, u kterého byla naměřená hodnota 

bronchodilatačně aktivity výrazně vyšší. 

  



4 
 

ABSTRACT: 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Inorganic and Organic Chemistry 

Candidate: Věra Ježková 

Consultant: PharmDr. Marcel Špulák, PhD.  

Title of Thesis: Benzodiazines as compounds with potential bronchodilatory effect 

 

 

The most active compounds from previous screening contained (piperidine-1-yl)propyl 

moiety attached to quinazoline or quinoxaline rings. The goal of this project was to introduce 

hydroxyl into the three-membered carbon linker with a possibility of further modification. 

The synthesis was carried out employing the reaction of commercially available 

quinazolinone and racemic epichlorohydrin leading to epoxide which undergoes nucleophilic 

attack resulting in hydroxyquinazolinones. Similarly, this reaction sequence was applied on 

quinoxalinone. 

However, the attempts with sulphur analogue of quinazolinone and quinoxalinone failed. 

All prepared compounds have been evaluated for their bronchodilatory activity. The results 

indicated similar level of bronchodilatory effect as their precursors, except one with 

cyclohexylamine ring, which showed higher bronchodilatory effect. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AB   Astma bronchiale 

cAMP  Cyklický adenosin monofosfát 

cGMP  Cyklický guanosin monofosfát 

CYP1A2 Cytochrom P450 1A2 oxidáza 

CYP3A4 Cytochrom P450 3A4 oxidáza 

DMF  N,N-Dimethylformamid 

ED50  Střední efektivní koncentrace 

FDA  Food and Drug Administration 

CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc 

IgE  Imunoglobulin E 

IKS  Inhalační kortikosteroidy 

IR  Infračervené spektrum 

LABA  Dlouhodobě působící β2 sympatomimetika 

NMR  Nukleární magnetická resonance 

SABA  Krátce působící β2 sympatomimetika 

SAMA  Krátce působící antagonisté muskarinu 

WHO  Světová zdravotnická organizace 
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1. ÚVOD 

 

Astma bronchiale (AB) a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou často se 

vyskytující respirační onemocnění. Celosvětová prevalence a závažnost astmatu neustále 

roste. Podle současných odhadů choroba celosvětově postihuje asi 300 milionů osob.  

V posledních desetiletích dochází k nárůstu především u dětí a mladistvých.1 Celková 

prevalence CHOPN je odhadována na 5–20 % ve světě a na 7–10 % v ČR (800000).2 Každé 

z těchto onemocnění je spojováno s dýchacími obtížemi, které mohou být pacientovým 

jediným problémem.3,4,5 

Kašel patří mezi důležitý obranný mechanismus, bránící vstupu škodlivých látek  

a polutantů do dýchacích cest, je to první příznak, díky kterému pacienti vyhledávají 

lékařskou pomoc. Kašel může být příznakem mnoha onemocnění s různou etiologií.  

Od běžného nachlazení, přes sinusitidy až po skrytá, chronická, respirační onemocnění.  

Každé z těchto respiračních obtíží může být adekvátně kontrolováno. Od změny životního 

stylu po správnou a vhodnou léčbu.3 

 

1.1.       Astma bronchiale (AB) 

 

Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s jejich 

charakteristickou hyperreakcí, především průdušnice a průdušek, v důsledku odpovědi 

organismu na různé stimuly (alergeny, infekce, chemické látky, plísně, psychika ad.).  

Tyto stimuly zapříčiňují spazmus hladké svaloviny bronchů (akutní bronchokonstrikci) 

s výsledným obtížným dýcháním (především výdechem), dušností, bolesti na hrudi, sípáním 

až úplnou zástavou dechu, která může pacienta přímo ohrožovat na životě.  

Vlivem probíhajícího zánětlivého procesu dochází také k postupné remodelaci stěny 

dýchacích cest, jako je destrukce řasinkového epitelu spolu s edémem bronchiální stěny  

a depozicí kolagenu v dýchacích cestách. Tyto změny jsou patrné i z přiložené fotografie 

RTG hrudníku (Obr. 1).6  
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Obr. 1 

 

Tyto obtíže navíc doprovází rozsáhlá, ale proměnlivá reverzibilní bronchiální 

obstrukce, která vymizí buď spontánně pomocí např. dechových cvičení, nebo pomocí 

medikamentózní léčby.3,4,5 

Astma patří k nejčastějšímu chronickému onemocnění u dětí v hospodářsky 

rozvinutých zemích a je také velmi časté u dospělých. Roste nejen jeho prevalence, ale také 

závažnost. Zvýšené riziko jeho vzniku je v rodinách, ve kterých se vyskytuje alergické 

onemocnění, především atopický ekzém nebo alergická rýma.3,4,5 

Cíle léčby při terapii astma můžeme rozdělit do dvou kategorií.  

1. Snížení intensity, frekvence a míry symptomů, limitujících pacienta: 

-  Zabránit, předejít chronickým a obtěžujícím příznakům. 

- Snížit používání inhalačních, krátce a rychle působících β2-agonistů (méně než 

dvakrát týdně). 

-  Udržet normální plicní funkce. 
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-  Udržet normální stupeň aktivity, zahrnující cvičení a ostatní činnosti. 

2. Snížení rizika díky snížení nežádoucích účinků spojených s léčbou astmatu, 

zahrnující: 

- Prevenci rekurentních exacerbací a minimalizace návštěv na pohotovosti nebo 

hospitalizace. 

- Prevenci progresivní ztráty plicních funkcí a u dětí prevenci sníženého růstu plic. 

- Optimální farmakoterapie s minimálními nebo žádnými nežádoucími účinky.3 

 

Terapie astma bronchiale v současnosti 

V současnosti můžeme léky užívané k terapii astma bronchiale rozdělit do dvou 

skupin. Jako první, látky dilatující bronchy a zapříčiňující rychlou úlevu, tzv. úlevová 

antiastmatika, která dovedou zvrátit bronchospasmus v jeho bezprostřední fázi. Druhou 

skupinu reprezentují látky, potlačující zánět díky inhibici komponentů obou fází zánětlivé 

reakce a dále zde patří bronchodilatancia působící dlouhodobě. Tyto látky zajišťují 

dlouhodobou kontrolu astma jako tzv. preventivní antiastmatika.3,4,5 

 

Úlevová antiastmatika 

Tyto látky velmi rychle uvolňují vzniklou bronchokonstrikci. Patří zde tři skupiny 

léčiv. Inhalační a perorální krátkodobě působící β2-mimetika (SABA) nejlépe s rychlým 

nástupem účinku, inhalační anticholinergika a systémově podávané kortikosteroidy.3,4,5 

 

Inhalační a perorální krátkodobě působící β2-mimetika (SABA) – albuterol, 

sambutamol, fenoterol, terbutalin, atd… mají rychlý nástup účinku (od pěti do třiceti minut)  

a poskytují úlevu v rozmezí čtyř až šesti hodin. Jsou užívána k symptomatické léčbě 

bronchospasmu, zaručující rychlou úlevu. Nemají ovšem protizánětlivý účinek, a neměla by 

být užívána samostatně u pacientů s persistentním astmatem. Monoterapie těmito látkami je 

určena především pacientům s intermitentním astmatem nebo při náhle vzniklém 

bronchospazmu. Mají řadu výhod, jako je maximálně dosažitelná bronchodilatace s nízkými 

nežádoucími účinky. Nepatří mezi katecholaminy, a proto nejsou inaktivovány působením 

katechol-O-methyltransferázy.3,4,5 

Nepříznivé účinky, jako tachykardie, hyperglykémie, hypokalémie a hypomagnézie 

jsou minimalizovány díky lokální aplikaci přímo do dýchacích cest. Všem pacientům 
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s diagnózou astma bronchiale by měl být předepsán krátkodobě působící β2-agonista  

a vysvětlena správná inhalační technika. 

 

 

Inhalační anticholinergika (SAMA) – ipratropium tiotropium, atd.  

Jsou bronchodilatačně působící látky, které inhibují účinek acetylcholinu v nervových 

zakončeních dýchacích cest. V porovnání s předchozí skupinou (SABA) je jejich 

bronchodilatační účinek slabší a nástup účinku pomalejší. Stejně jako SABAs nevykazují 

protizánětlivý účinek. S výhodou se používají u terapie pacientů netolerujících nebo 

neschopných tolerance SABAs (starší pacienti se srdečními vadami). Nejčastější nežádoucí 

účinky vyplývají díky inhibici parasympatického nervového systému.3,4,5 

 

 

Systémové kortikosteroidy - methylprednisolon, prednison 

Jako úlevové léky jsou podávány krátkodobě perorálně nebo injekčně hlavně 

pacientům se závažnou formou astma bronchiale, u kterých se často vyskytují exacerbace 

(status asthmaticus). Jakmile však dojde ke zlepšení stavu, dávky léčiva se postupně snižují, 

což vede k úplnému vysazení v průběhu jednoho až dvou týdnů.3,4,5 
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Preventivní antiastmatika 

Tyto léčiva jsou užívána denně a dlouhodobě, jelikož astma bronchiale je považováno 

za nevyléčitelné celoživotní onemocnění. 

Patří zde léky protizánětlivé a dále léky dlouhodobě dilatující hladký sval dýchacích 

cest, rozdělené do několika skupin: 

 

Inhalační kortikosteroidy (IKS) – budesonid, flutikason, mometason, beklometason, 

atd… 

Inhalační kortikosteroidy (IKS) patří mezi léky první volby u všech pacientů 

s jakoukoliv formou perzistujícího astma bronchiale (od mírné přes střední po těžkou). Těžké 

perzistující astma může vyžadovat přidání perorálního glukokortikoidu. Žádná jiná medikace 

není zatím tak efektivní jako IKS při dlouhodobé kontrole astma jak u dětí, tak u dospělých. 

Při vhodné preskripci a užití může terapie pomocí IKS snížit nebo až eliminovat potřebu 

orálně podaných léků. Aby byla léčba patřičně efektivní a zánět se dostal pod kontrolu, musí 

být IKS užívány pravidelně. Dle stávajících směrnic se doporučuje zvolit léčbu pomocí IKS u 

každého nově diagnostikovaného pacienta s astmatem a dávkovat ekvivalentně dle klasifikace 

(National Heart, Lung, and Blood Institute; NHLBI; „Step Up“ therapy). Po dosažení tří  

až šesti po sobě jdoucích měsících s astmatem pod kontrolou, se postupuje opačně s redukcí 

dávky IKS (NHLBI „Step Down“ therapy), dle klinické indikace.3,4,5 

 

 

IKS nepřímo ovlivňují hladký sval dýchacích cest. Terapie IKS se cíleně zaměřuje na 

zánět dýchacích cest snížením zánětlivé kaskády (eozinofily, monocyty a T-lymfocyty), 

zmírněním otoků sliznice, snížením permeability kapilár a inhibicí uvolnění leukotrienů.  

Po několikaměsíční léčbě redukují hyperreaktivitu hladké svaloviny dýchacích cest na různé 

bronchokonstrikční stimuly, jako na alergeny, iritanty, studený vzduch a zvýšenou námahu.  
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Zatímco dlouhodobé užívání orálních nebo parenterálních glukokortikoidů má celou 

řadu různých potenciálně závažných nežádoucích účinků, tak terapie IKS, obzvláště pokud 

jsou užívány se spacerem a po inhalaci jsou vypláchnuta ústa čistou vodou, nemá mnoho 

systémových nežádoucích účinků.3,4,5 

 

Dlouhodobě účinkující β2-mimetika (LABA) - formoterol, salmeterol, klenbuterol, 

prokaterol. Tyto látky jsou tzv. chemická analoga albuterolu, lišící se tím, že mají lipofilní 

postranní řetězec, zvyšující afinitu léčiva k β2 receptoru. LABAs jsou dlouhodobě působící 

β2-mimetika poskytující úlevu bronchodilatací dýchacích cest trvající alespoň dvanáct hodin. 

Mají pomalejší nástup účinku a neměly by tedy být užívány k rychlé úlevě při akutním 

astmatickém záchvatu. Nežádoucí účinky β2 dlouhodobě působících mimetik jsou podobné 

jako u SABAs.3,4,5  

 

Nežádoucí účinky většinou souvisí s nadužíváním LABAs a jsou spojeny s aktivací 

sympatického nervového systému s projevy palpitace, tachykardie, hyperglykémie, 

hypokalémie, jejíž riziko se zvyšuje při současném podávání kortikosteroidů, diuretik nebo 

theofylinu a periferní vasodilatace.  

V roce 2010 vydala FDA bezpečnostní opatření na nové doporučení týkající se 

dlouhodobě působících β2-mimetik (LABAs) při léčbě astma bronchiale. Je kontraindikováno 

užívání LABAs v samostatné terapii. Měly by být použity jedině v kombinaci s léčbou 

regulující astma. Inhalační kortikoidy zůstávají jako léky volby pro dlouhodobou kontrolu 

astma a LABAs jsou považována jako užitečná přídatná léčba k dosažení patřičné kontroly 

nad astmatem. 

V současné době je dáváno přednost inhalačně podávaným LABA (formoterol, 

salmeterol) před perorální léčbou (klenbuterol, prokaterol) a to především z důvodu nižších 

nežádoucích účinků. Formoterol má zvláštní postavení, jelikož je kombinací rychlého nástupu 

účinku s dlouhodobým působením, proto může být podán i jako úlevové antiastmatikum.3,4,5  
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Kombinace IKS a LABA - v dnešní době je u nás na trhu k dostání fixní kombinace: 

budesonid/formoterol, beklometason/formoterol, flutikason/salmeterol. Tyto kombinace jsou 

výhodné hlavně díky tomu, že IKS pozitivně ovlivňují působení β2-mimetik na principu 

synergie účinku, což umožní snížit dávky obou složek než při podávání odděleně. Pro 

pacienta to také znamená zjednodušení léčby. 

 

Retardované xantiny – theofylin, aminofylin - jsou látky, které uvolňují obstrukci 

dýchacích cest u chronického astma bronchiale a zmírňují jeho symptomy. Jsou velmi dobře 

absorbovány v gastrointestinálním traktu a také jsou k dispozici v několika formách 

umožňující jejich prodloužené uvolňování. Působí bronchodilatačně díky schopnosti 

inhibovat fosfodiesterázu. Tímto mechanismem se v buňkách hromadí cAMP a cGMP a tak 

dojde k relaxaci hladké svaloviny dýchacích cest. Také kompetitivně antagonizují účinky 

adenosinu na jeho receptorech. Adenosin totiž může při vazbě na svůj receptor navodit  

u astmatiků bronchokonstrikci a také uvolnit mediátory zánětu z žírných buněk.3,4,5 

 

Dříve patřily k základním látkám v terapii astma bronchiale, ale byly do značné míry 

nahrazeny β2 SM a IKS vzhledem k jejich poměrně úzkému terapeutickému spektru, 

značným vedlejším účinkům (bolesti hlavy, nauzea, neklid, poruchy spánku, GIT reflux), 

potencionálním lékovým interakcím, ale také jejich nadměrné dávky mohou vyvolat až život 

ohrožující arytmie. Jsou metabolizovány játry. Theofylin jako substrát pro enzymy CYP1A2  

a CYP3A4 velmi často interaguje s ostatními léčivy a ovlivňuje jejich koncentraci 

v organismu.3 

Svou strukturou jsou podobné kofeinu. Užívány k léčbě astmatu byly od roku 1930  

a stále se hojně užívají, hlavně v rozvojových zemích, především díky jejich nízké ceně. 

 

Antileukotrieny - montelukast, zafirlukast, zileuton - jsou kompetitivní antagonisté 

leukotrienů na jejich receptorech. Leukotrieny (LT) B4 a cysteinové leukotrieny, LTC4, 

LTD4 a LTE4 jsou produkovány 5-lipooxygenázou, cestou metabolismu arachidonové 

kyseliny a část díky zánětlivé kaskádě. 5-Lipooxygenáza se nachází v buňkách myeloidního 
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původu, jako v žírných buňkách, basofilech, eozinofilech a neutrofilech. LTB4  

je potencionální chemoatraktant pro neutrofily a eosinofyly, zatímco cysteinylové leukotrieny 

zužují hladký sval průdušek, zvyšují endoteliální permeabilitu a podporují mukózní 

sekreci.3,4,5 

Zileuton je selektivní, specifický inhibitor 5- lipooxygenázy zabraňující tvorbě jak 

LTB4, tak cysteinylovým leukotrienům. 

Zafirlukast, montelukast jsou selektivní reversibilní inhibitory receptoru  

pro leukotrieny. Montelukast, s jeho vedoucím postavením na trhu, má dvě hlavní výhody, 

kterými jsou možnost užívání už u dětí starších šesti měsíců a léková forma žvýkacích tablet 

nebo granulí.3 

Všechny tyto tři látky jsou schváleny k léčbě profylaxe astma bronchiale, ale nejsou 

efektivní v situacích jako je akutní astmatický záchvat. 

 

 

Mezi nežádoucí/vedlejší účinky patří zvýšena hladina jaterních enzymů (transamináz), 

vyžadující opakované monitorování a možné přerušení léčby, při jejich extrémním zvýšení  

(3-5 krát nad hranicí normy). Mezi další nežádoucí účinky patří bolesti hlavy a dyspepsie.  

Jak zafirlukast, tak zileuton inhibují cytochrom P450, proto mohou zvyšovat sérové hodnoty 

warfarinu a dalších léčiv.3,4,5 

 

Látky stabilizující žírné buňky (kromony) – nedokromil, kromoglykát sodný, 

ketotifen - jsou efektivní, profylaktické, protizánětlivé látky. Nicméně se nepoužívají  

pro zvládnutí akutního astmatického záchvatu, protože nepůsobí bronchodilatačně. Tyto látky 

mohou zabránit předčasné či opožděné astmatické reakci. Inhibují degranulaci žírných buněk 

a uvolňování histaminu.3,4,5 
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Pro terapii astma bronchiale je kromoglykát sodný dostupný jako nebulizační roztok. 

Protože je špatně absorbován, jsou s jeho užíváním spojeny pouze zanedbatelné nežádoucí 

vedlejší účinky, které jsou pouze přechodné a velmi mírné. Patří mezi ně bolest hlavy, otoky  

a bolesti kloubů, u inhalačně podávaných kromonů se může vyskytnout i podráždění 

dýchacích cest či kašel. Přesto je jejich podávání bezpečné, často se doporučuje dětem  

a těhotným ženám.3 

 

Antihistaminika II. generace - levocetirizin, desloratadin, rupatidin - jsou látky 

antagonizující histaminové receptory a tímto inhibují alergickou odpověď. V terapii astma 

bronchiale není jejich role zcela objasněna, ale je prokázán jejich pozitivní účinek při terapii 

alergické rýmy, která doprovází astma až v 50 % případů. Mezi jejich nežádoucí účinky patří 

sedace a bolest hlavy.  

 

 

Biologická léčba, Anti-IgE - omalizumab. Jedná se o rekombinantní, od DNA 

odvozenou monoklonální protilátku, která se selektivně váže na lidský imunoglobulin E 

(IgE). To vede ke snížené vazbě IgE na receptor, který se nachází na povrchu žírných buněk a 

basofilů. Snížením se omezí míra uvolňování mediátorů alergické odpovědi.3,4,5 

Omalizumab může být částečně užitečný k léčbě středně závažného až velmi 

závažného alergického astma bronchiale u pacientů se špatnou reakcí na konvenční léčbu. 

Vzhledem k vysoké ceně léčiva, omezeném dávkování a nízkým počtem klinických dat,  

není v  současnosti používán jako léčivo první volby. Podává se pouze dospělým nebo 
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dospívajícím astmatikům s prokázaným alergickým astmatem zprostředkovaným 

imunoglobulinem E. Aplikuje se subkutánně s nástupem účinku do dvou hodin,  

který přetrvává 2-4 týdny. Léčba je nákladná a soustředěna na specializované pracoviště. 

Nežádoucí účinky jsou mírné až žádné. Patří zde např. podráždění v místě vpichu, 

bolest hlavy a velmi vzácně alergické reakce.3,4,5 

 

Největší přínos při léčbě astma bronchiale je současné užívání obou skupin léčiv.  

Dle doporučených postupů, je k dispozici 5 terapeutických kroků, jak pro dospělé, tak pro děti 

trpící chronickým astmatem. Velmi mírné onemocnění může být kontrolováno díky 

krátkodobě působícím β2-mimetika samostatně (krok 1), ale pokud je pacienti potřebují více 

jak jedenkrát denně, měl by být přidán inhalační kortikoid (krok 2). Pokud není astma stále 

pod kontrolou, dalším krokem (krok 3) je přidání dlouhodobě působícího β2-mimetika 

(salmeterol, formoterol). Theofylin a antagonisté leukotrienu, jako např. montelukast,  

také snižují spotřebu kortikosteroidu, i když méně spolehlivě. Jeden nebo druhý se přidává 

k léčbě pacientů s těžkým průběhem astma bronchiale, u kterých se dávka kortikosteroidu 

blíží k maximální terapeutické hladině (krok 4). Pokud stále není stav pacienta dostatečně 

stabilizován, je nezbytné přidat do léčby perorální kortikosteroidy (krok 5), např. prednisolon 

jako oporu terapie, protože jako jediný lék u astma inhibuje aktivaci T buněk,  

a tím i zánětlivou odpověď.4 

 

1.2. Adhatoda vasica 

 

Adhatoda vasica Nees (syn. Justicia adhatoda L., Adhatoda zeylanica Med.,) z čeledi 

Acanthaceae je nízký zelený keř, který je rozšířený hlavně v Indii, Srí lance a v Malajsii.  

K léčbě respiračních onemocnění se v tradiční čínské medicíně používá již více jak 2000 let. 

Do dnešní doby nebyly u této rostliny zaznamenány žádné závažné vedlejší účinky. V daných 

oblastech se tato rostlina užívá především k léčbě nachlazení, kašle, zánětu průdušek, astmatu 

a dalších onemocnění dýchacích cest. Díky svým značným terapeutickým účinkům byla 

Adhatoda vasica zařazena do manuálu WHO The Use of Traditional Medicine in Primary 

Health Care, kde je doporučena k terapii kašle a astmatu. Je vhodná pro dlouhodobou léčbu 

jak u dospělých tak u dětí. Při nadužívání se může dostavit průjem a zvracení.7 

Za expektorační účinky rostliny jsou zodpovědné chinazolinové alkaloidy (-)vasicin, 

vyskytující se v listech, kořeni a květech, a (-)vasicinon, který byl objeven později.  
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V listech se kromě výše zmíněných alkaloidů nachází i jiné obsahové látky jako alkaloidy 

vasicinol, adhatonin, adhavasinon, anisotin a z dalších látek pak steroidy a betain. V kořenech 

najdeme již zmíněné alkaloidy, také steroidy, sacharidy a v květech triterpeny a flavonoidy.8 

 

Při dalších pokusech a testech rostlinného extraktu  této drogy bylo zjištěno, že má 

kromě již výše uvedených vlastností také účinky tokolytické, podobné oxytocinu.  

Dále bronchodilatační, antitusické, antiflogistické, antiulcerózní.9,10 

Díky výše uvedenému působení (-)vasicinu a (-)vasicinonu na dýchací systém byly 

obě látky použity jako strukturní předloha pro přípravu jejich syntetických derivátů. Původní 

látky a i látky syntetické, nově připravené, byly testovány na bronchodilatační aktivitu.11 

První syntéza racemického vasicinu a jeho jednodušších derivátů byla publikována již 

v polovině minulého století.12 

K úspěšnějším derivátům vedla trisubstituce na kruhu A při současném odstranění 

hydroxylové skupiny z kruhu C.13 

 

7-halogen-5-methoxy-1,2,3,9-tetrahydropyrrolo[2,1-b]chinazolin-6-ol 

 

Stejně jako (-)vasicin, tak i (-)vasicinon byl podroben pokusům o totální syntézu  

a syntézu jeho derivátů soustřeďujících se na obměnu kruhu C. Slibnou bronchodilatační 

aktivitu vykazovala látka označená jako RLX, ve které je kruh C rozšířen na sedmičlenný 

(rovněž bez přítomnosti hydroxylové skupiny).12 

 

RLX (7,8,9,10-tetrahydro-6H-azepino[2,1-b]chinazolin-12-on 

 

Další rozšíření kruhu C (na devítičlenný) nepřispělo k podstatnému zvýšení 

bronchodilatační aktivity. Naopak zajímavých bronchodilatačních účinků bylo dosaženo 
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obměnou původní látky RLX na kruhu A (např. 2,3-dimethoxy derivát RLX s vyšší 

bronchodilatační aktivitou než theofylin i samotný RLX). K účinným látkám vedla  

i modifikace kruhu C, např. jeho substituce heteroatomem. 

Následující skupinu účinných derivátů tvoří disubstituované dihydroimidazo 

[1,2-c]chinazoliny a benzimidazo[1,2-c]chinazoliny. Pro bronchodilatační aktivitu látek je 

důležitá přítomnost alkylu nebo elektrondeficitního arylu v poloze 5, resp 6 

heteroatomu.14,15,16 

 

 

Také byla zkoumána nezbytnost kruhu A či C pro zachování dobré bronchodilatační 

aktivity. Byly připraveny tři skupiny látek (Obr. 2), kdy u první byly zachovány všechny tři 

kruhy (A-C), kdy kruh C byl tvořen pěti až sedmi atomy uhlíku a kruh A byl u některých 

látek dále substituován. Druhá skupina látek neobsahovala kruh A, místo něho byl na kruh B 

navázán aryl v poloze 2. Třetí skupinu tvořily látky s absencí kruhu C a s alkylem v poloze 2 

a arylem v poloze 3.17 

 

Obr. 2 

 

Všechny tyto látky byly testovány na bronchodilatační aktivitu na izolované trachee 

potkana, která byla předem kontrahována histaminem nebo acetylcholinem. Pro srovnání byl 

použit etofylin. 

Z výsledků bronchodilatační aktivity bylo dosaženo závěru, že kruh A je pro účinek 

naprosto nezbytný. Nejaktivnější látky první skupiny byly ty, které ve své struktuře 

obsahovaly sedmičlenný kruh C, dilatující bronchospasmus navozený jak acetylcholinem,  

tak histaminem. Látky ze třetí skupiny dilatovaly pouze bronchospasmus navozený 
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histaminem. Jako nejvhodnější se ukázaly deriváty s kratším alifatickým řetězcem (methyl, 

ethyl) a bez substituce na fenylu v poloze 3.17 

 

1.3. Bronchodilatační efekt derivátů (-)vasicinonu připravených na 

Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 

 

Vlastní syntéza (-)vasicinonu byla velmi podobná jeho již publikované přípravě 

Mhaskem,18 s modifikací kroku vedoucího k redukci karboxylové kyseliny, kdy byl toxický 

diazomethan nahrazen komplexem borohydridu s dimethylsulfidem (Schéma 1). Výtěžky 

byly o cca 10 % vyšší než u původní přípravy.19 

 

Schéma 1 

 

Dle výše uvedených studií bylo naznačeno, že bronchodilatační aktivita (-)vasicinonu 

nemusí nutně souviset s přítomností kruhu C. Po jeho odstranění je možné dospět  

k jednodušší molekule chinazolinonu (neobsahující centrum chirality), který by mohl být dále 

modifikován pomocí nukleofilní substituce (Obr. 3). 

 

Obr. 3 
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Tímto způsobem byla připravena první série derivátů obsahujících v postranním 

řetězci alkyl, acyl, resp. kyselou či bazickou skupinu. Z 2D NMR spekter vyplynulo,  

že provedené Williamsonovy syntézy vedou pouze k derivátům alkylovaným na atomu 

dusíku, nikoliv kyslíku.20 Bronchodilatační aktivita první série derivátů provedená in vitro  

na izolované trachee potkana ukázala, že účinnost syntetického (-)vasicinonu se blíží aktivitě 

theofylinu, ovšem jako nejúčinnější se projevil chinazolinon s dvouuhlíkatým alkylovým 

fragmentem nesoucím bazické centrum (Obr. 4).21 

 
theofylin      (-)vasicinon                  3-(N,N-dimethylaminoethyl)- 

                                                     -3,4-dihydrochinazolin-4-on 

              2090 μmol/l      2864 μmol/l    440 μmol/l 

Obr. 4: Struktury, názvy a bronchodilatační aktivita (ED50) standardu a látek první série 

 

Syntéza druhé řady derivátů měla za cíl optimalizovat polohu a charakter bazického 

centra v postranním řetězci, a to nejen navázaném na atom dusíku v poloze 3 chinazolinu,  

ale také na atom kyslíku jako alkoxy skupina v poloze 4 heterocyklu, popř. na atom síry jako 

alkylsulfanyl v téže poloze, po předchozí substituci vedoucí k chinazolin-4-thiolu. Nejvyšší 

aktivitu, výrazně předčící standard theofylin a přibližující se aktivitě druhého standardu 

ipratropium bromidu, vykázal tříuhlíkatý fragment nesoucí piperidinový kruh (Obr. 5).21  

 

 

ipratropium bromid          3-[3-(piperidin-1-yl)-propyl]-       4-[3-(piperidin-1-yl)- 

             -3,4-dihydrochinazolin-4-on   -propylsulfanyl]chinazolin 

               0,0015 μmol/l   28,0 μmol/l    3,65 μmol/l 

Obr. 5: Struktury, názvy a bronchodilatační aktivita (ED50) standardu a látek druhé série 

 

Poté byla pozornost soustředěna na možnost oxidace dusíku, a to jak v postranním 

řetězci piperidinu, tak na chinazolinovém skeletu. Zatímco N-oxid vytvořený na atomu dusíku 
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piperidinu bronchodilatační aktivitu o jeden řád snížil, N-oxid v poloze 1 chinazolinu aktivitu 

nijak výrazně neovlivnil. Podobné výsledky byly dosaženy s přesunutím heteroatomu dusíku 

v chinazolinovém skeletu vedoucí k derivátům chinoxalinu (Obr. 6).  

 

 

3-[3-(piperidin-1-yl)propyl]-4-oxo- 1-[3-(piperidin-1-yl)-propyl]      2-[3-(piperidin-1-yl)- 

   -3,4-dihydrochinazolin-1-oxid        -1,2-dihydrochinoxalin-2-on   -propylsulfanyl]chinazolin 

     45,3 μmol/l       43,0 μmol/l      3,26 μmol/l 

 

Obr. 6: Struktury, názvy a bronchodilatační aktivita (ED50) standardu a látek třetí série 

 

Modifikace struktury heterocyklu na původním kruhu A (-)vasicinonu vedla ke 

zvýšení aktivity pouze v případě 7-brom derivátu, další záměny za chlor a methoxy skupinu, 

ani jejich přesun do polohy 6, popř. 6,7-disubstituce bronchodilatační efekt nezvýšily. 

Podobně skončil i pokus o snížení počtu heteroatomů dusíku v chinazolinu, vedoucí 

k chinolinovému skeletu (Obr. 7).21 

 

 

7-brom-3-[3-(piperidin-1-yl)propyl]-    1-[3-(piperidin-1-yl)-        2-[3-(piperidin-1-yl)- 

-3,4-dihydrochinazolin-4-on      -propyl]-1,2-dihydrochinolin-2-on   -propylsulfanyl]chinolin 

2,50 μmol/l        946,0 μmol/l     58,7 μmol/l 

 

Obr. 7: Struktury, názvy a bronchodilatační aktivita (ED50) standardu a látek čtvrté série 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Ve své diplomové práci jsem vycházela z nejaktivnějších doposud připravených 

derivátů (-)vasicinonu, což byl chinazolinový nebo chinoxalinový kruh nesoucí 3-(piperidin-

1-yl)propylový fragment vázaný na atom dusíku heterocyklu nebo přes atom síry na uhlík 

tohoto skeletu. Mým cílem bylo připravit analoga těchto látek, která by měla inkorporovánu 

polární hydroxylovou skupinu do tříuhlíkatého spojovacího fragmentu v jeho poloze 2 

s možností její následné modifikace (I, II, III, IV).  
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3. VÝSLEDKY S KOMENTÁŘEM 

 

3.1. Syntéza první série derivátů 

 

Z rentosyntetického rozboru je patrné, že cílové struktury můžou být získány atakem 

nukleofilu na oxiranmethylový kruh, který by byl připraven alkylací výchozího chinazolinonu 

1 epichlorhydrinem (Schéma 2).  

 

Schéma 2 

 

Výchozí látkou byl tedy komerčně dostupný 3,4-dihydrochinazolin-4-on (1) který 

v bazickém prostředí uvolněním své konjugované baze reagoval jako nukleofil s racemickým 

epichlorhydrinem (Schéma 3). Mechanismus reakce by mohl být vysvětlen jako atak 

dusíkatého nukleofilu na oxiran vedoucí k otevření tříčlenného kruhu s následujícím 

odstoupením chloridového aniontu a obnovením oxiranového cyklu. Signály v uhlíkovém 

spektru látky naznačovaly (45-47 ppm), že se jedná o produkt N-alkylace.20  

 

 

Schéma 3 

 

Reakce probíhala v prostředí DMF s přídavkem 1,1 ekvivalentu NaH a mícháním 

vzniklé směsi za laboratorní teploty po dobu 20 minut. Poté byl přidán racemický 

epichlorhydrin (2, 1,5 ekv.), a reakce se začala zahřívat na teplotu 120 °C po dobu čtyř hodin. 

Vzhledem k tomu, že produkt (3) vykazoval nižší stabilitu, musel být čištěn na sloupci 

silikagelu co možná nejrychleji a byl neprodleně použit k následujícím reakcím. Díky tomu 

jsem musela tuto reakci vícekrát opakovat, ovšem nikdy se nepodařilo dosáhnout vyššího než 

42 % výtěžku (Schéma 4). Během tohoto opakování bylo modifikováno (bez většího úspěchu) 

i množství přidávaného epichlorhydrinu (z původních 1,5 ekvivalentu na 3,3 ekvivalentu).  
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Schéma 4 

 

Poté byl produkt první reakce (3, Schéma 5) podroben ataku vybraného dusíkatého 

nukleofilu (6 ekv.). Jako rozpouštědlo jsme použili vodu, kdy na 1 mmol výchozí látky byl 

přidán 0,5 ml vody. Vzniklá suspenze byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. 

Produkt byl izolován a přečištěn sloupcovou chromatografií s výtěžky pohybujícími se okolo 

40 % (Tab. 1). Ani přes opakovaný pokus se mi nepodařilo připravit produkt při reakci  

s 2-aminoethanolem. Totožnost produktů reakcí byla ověřena pomocí NMR spekter.  

 

 

Schéma 5 
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Tab. 1: Struktury a výtěžky látek první série 

Kód látky Vzorec 
Výtěžek 

reakce (%) 

4a 

 

43 

4b 

 

41 

4c 

 

37 

4d 

 

0 

4e 

 

43 

 

 

3.2.  Syntéza druhé série derivátů 

 

Při syntéze derivátu chinazolinu s tříuhlíkatým spojovacím fragmentem navázaným 

přes atom síry bylo nejdříve nutné připravit příslušný sirný analog, thiol (5). Chinazolin-4-ol 

(1) reagoval se sulfidem fosforečným (1 ekv.) v prostředí toluenu za varu po dobu dvaceti 

hodin (Schéma 6.). Po rekrystalizaci byl dosažen výtěžek 80 %. 

 

 

Schéma 6 
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Následně jsme se snažili provést výše zmíněnou reakční sekvenci, avšak již první 

syntéza, tj. reakce s racemickým epichlorhydrinem (Schéma 7) vedla pouze k nedělitelné 

směsi výchozí látky (5), produktu (6) a dalších nedefinovatelných nečistot. I přes opakování 

s modifikací reakčních podmínek (Na2CO3 v acetonu, KHCO3 v DMSO,…) se nám 

nepodařilo připravit požadovaný produkt. 

 

 

Schéma 7 

 

3.3. Syntéza třetí série derivátů 

 

Třetí série derivátů měla za cíl připravit analoga chinoxalinu. Postupovali jsme podle 

předešlého schématu. Jako výchozí látka byl použit komerčně dostupný  

1,2-dihydrochinoxalin-2-on (7) který v bazickém prostředí (NaH, 1,1 ekv.) reagoval 

s racemickým epichlorhydrinem (2, 1,5 ekv., Schéma 8). Výtěžky reakce i přes několikeré 

opakování nepřesáhly 45 %. Také podobně jako v  případě chinazolinonu (1), se třiuhlíkatý 

fragment ocitnul na atomu dusíku, viz 13C NMR spektra látky.  

 

Schéma 8 

 

Získaný produkt (8) jsme podrobili reakci s vybranými nukleofilními činidly  

(6 ekv.). Jako rozpouštědlo jsme použili vodu, při stejném poměru jako u reakcí s deriváty 

chinazolin-4-olu, tj. na 1 mmol výchozí látky 0,5 ml vody (Schéma 9). Reakce probíhala při 

laboratorní teplotě po dobu 24 hod. Produkt byl izolován a přečištěn sloupcovou 
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chromatografií s výtěžky pohybujícími se v rozmezí 27 - 43 % (Tab. 2). I v tomto reakčním 

kroku se nepovedlo připravit příslušný derivát 2-aminoethanolu. 

 

Tab. 2: Struktury a výtěžky látek třetí série 

Kód látky Vzorec 
Výtěžek 

reakce (%) 

9a 

N

N O

OH

N

 

37 

9b 

N

N O

OH

N

 

27 

9c 

N

N O

OH
H
N

 

39 

9d 

N

N O

OH
H
N

OH

 

0 

9e 

N

N O

OH
H
N

 

43 
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3.4. Syntéza čtvrté série derivátů 

 

Další postup byl analogický Kapitole 3.2, tzn. příprava chinoxalin-2-thiolu (10)  

z chinoxalin-2-olu (7), který reagoval se sulfidem fosforečným (1 ekv.) v prostředí toluenu po 

dobu 24 hodin a teplotě varu reakční směsi s výtěžkem 75 % (Schéma 10). 

 

Schéma 10 

 

I v tomto případě nevedla reakcí thiolu 10 s epichlorhydrinem syntéza ke kýženému 

produktu (Schéma 11), pouze v jediném případě byla izolována zřejmě látka 11, která 

pravděpodobně vznikla přesmykem výchozí sloučeniny, ale pouze v nízkém výtěžku (5 %) a 

kterou se nepovedlo v příštích pokusech izolovat znovu.  

 

 

Schéma 11 

 

 

 

3.5. Syntéza hydrochloridů 

 

Všechny připravené deriváty byly před biologickým testováním převedeny na své 

hydrochloridy. Příslušná látka byla rozpuštěna ve směsi THF/MeOH (3:1) při teplotě 0 °C a 

poté byl pomalu přikapán roztok 2,0 M HCl v diethylethteru (1,2 ekv.). Vysrážený produkt 

byl odfiltrován, promyt diethyletherem a vysušen. 

 

 

 



29 
 

3.6. Biologické hodnocení syntetizovaných derivátů 

Tab. 3: Bronchodilatační aktivita připravených látek 

Kód látky Vzorec ED50 (μmol/l) 

4a-HCl 

 

86,38 

4b-HCl 

 

258,70 

4c-HCl 

 

128,22 

4e-HCl 

 

1,50 

9a-HCl 

 

NT 

9b-HCl 

 

76,18 

9d-HCl 

 

NT 

9e-HCl 

 

6,67 
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Připravené látky byly testovány pro svou bronchodilatační aktivitu metodou izolované 

trachey potkana na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové. Jako srovnávací standard byl použit theofylin. Z časových důvodů bylo zatím 

otestováno šest z osmi zadaných látek. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab.3). 

Z výsledků vyplývá, že látky s cyklohexylaminovým kruhem vykazují aktivitu, která se rovná 

nejaktivnějším doposud syntetizovaným derivátům vasicinonu (viz kap 1.3).  
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4. ZÁVĚR 

 

Během diplomové práce se mi podařilo připravit 8 derivátů, které na tříuhlíkatém 

spojovacím fragmentu 3-(piperidin-1-yl)propylu nesly v poloze 2 hydroxylovou skupinu. Dvě 

z těchto látek byly již v minulosti popsány v rámci výzkumu potenciálních antimalarik.  

Reakční sekvence byly úspěšné pouze při alkylaci chinazolinonů a chinoxalinonů 

pomocí racemického epichlorhydrinu a následné reakci s dusíkatým nukleofilem.  

Uvedený skelet se u reakcí za mnou prováděných alkylačních podmínek ocitnul pouze 

na atomu dusíku v poloze 3 chinazolinonu, resp. v poloze 1 chinoxalinonu a nikoliv na atomu 

kyslíku, což je ve shodě s předešlými výsledky.20 Ovšem podobná reakční sekvence se 

sirnými analogy těchto heterocyklů i přes opakované pokusy selhala. 

Všechny připravené látky byly ihned po převedení na hydrochloridy testovány na 

izolované trachee potkana, přičemž bronchodilatační aktivita připravených látek byla 

srovnatelná s předlohovými strukturami, s výjimkou cyklohexylaminového nukleofilu, jenž 

vykazoval hodnoty biologické aktivity o řád vyšší.  
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1. Obecné experimentální postupy 

 

Použité výchozí látky byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich a byly použity bez 

přečištění. Měření IČ spekter všech látek bylo provedeno na přístroji NICOLET 6700 FT-IR. 

NMR spektra všech syntetizovaných derivátů byla měřena v roztocích CDCl3 a CD3OD při 

laboratorní teplotě na přístroji VARIAN MERCURY – Vx BB 300, který pracuje při 300 

MHz pro 1H a při 75 MHz pro 13C nebo na přístroji VARIAN VNMR S500 (při frekvenci 500 

MHz pro 1H a 125 MHz pro 13C). Chemické posuny se měřily jako hodnoty δ v ppm  (parts 

per million) a nepřímo byly vztaženy ke standardu tetramethylsilanu pomocí zbytkového 

signálu rozpouštědla. Data jsou prezentována v tomto pořadí: chemický posun, integrovaná 

intenzita, multiplicita a interakční konstanty (Hz). Všechna přiřazení kromě látky 11 byla 

provedena na základě 1D experimentů. Průběh reakcí a výsledná čistota produktů byla 

kontrolována pomocí tenkovrstvé chromatografie na aluminiových deskách Silica gel 60 F254 

(Merck). Detekce byla provedena pod UV lampou. Použitý silikagel (Silikagel 60, 230-240 

mesh) pro sloupcovou chromatografii byl zakoupen od firmy E. Merck. 

 

5.2. Experimentální postupy použité při biologickém hodnocení 

 

Při testování byla k hodnocení bronchodilatační aktivity látek použita modifikovaná in 

vitro metodika dle Castillo a de Beera.11 Testování probíhalo na izolované trachee samců 

potkana kmene Wistar. Trachea byla podélně rozdělena na čtyři části. Poté byly jednotlivé 

části přeneseny do nádoby naplněné Krebs-Henseleitovým roztokem (živný roztok o pH 7,8, 

ve složení (mM): NaCl 116,3; KCl 4,7; CaCl2 2,5; MgSO4 1,2; KH2PO4 1,2; NaHCO3 25,0; 

glukóza 11,1) a následně byly upevněny pomocí provázku jedním koncem k fritě zásobující 

živný roztok pneumoxidem a druhým na izotonický převodník spojený s registračním 

zařízením (zapisovačem).  

Aparatura byla již dříve kalibrována pomocí dvou závaží o hmotnostech 1 a 2 g. 

Preparáty byly zatíženy nejdříve na 2 g. Stabilizace trvala 30 min., přičemž každých 10 min 

byl živný roztok vyměněn. Po 30 min. bylo sníženo zatížení na 1 g. Preparát byl zcela 

připraven ve chvíli, stabilizace křivky, fázi plató.  
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Do lázní naplněných živným roztokem byl přidán karbachol v koncentraci 10-5 M, 

který tracheu kontrahoval. Po dosažení maximální kontrakce byl proveden výplach trachey 

živným roztokem a na 10 min byla ponechána možnost vlastní relaxace. S další dávkou 

karbacholu o stejné koncentraci (10-5 M) se trachea opět kontrahovala. Následovalo 

kumulativní přidávání vodného roztoku testované látky se vzrůstajícími koncentracemi. Další 

dávka testované látky se přidala pokaždé, když se stabilizovala odpověď hladkého svalstva 

průdušnice na předcházející koncentraci. V konečné fázi experimentu byl přidán theofylin 

v koncentraci 3x10-3 M, čímž došlo k maximální relaxaci hladkého svalstva. Relaxace 

navozené jednotlivými dávkami testované látky byly porovnány s touto maximální relaxací 

navozenou theofylinem a výsledek byl vyjádřen v procentech. V tomto experimentu theofylin 

sloužil jako pozitivní kontrola (koncentrace 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 2,5x10-4, 5x10-4, 7,5x10-4 a 

10-3 M). 

Získané hodnoty byly zadány do programu GraphPad Prism 5, kde na osu X byl 

nanesen log koncentrace testované látky a na osu Y bylo zaneseno procentuální relaxace 

tkáně. Metodou nelineární regrese byla získána DRC křivka a z ní byla odečtena hodnota 

ED50 (dávka látky vyvolávající polovinu maximální odpovědi). Výsledky jsou vyjádřeny jako 

ED50 ± SEM pro každou testovanou látku. ED50±SEM pro theofylin, používaný jako standard, 

je 500 ±43 μmol/l.21 
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5.3. Syntéza 3-(oxiran-2-ylmethyl)-3,4-dihydrochinazolin-4-onu 

 

Sumární vzorec: C11H10N2O2 

Molekulová hmotnost: 202,21 

 

Schéma přípravy:  

 

 

 

Postup přípravy:  

3,4-Dihydrochinazolin-4-on (1, 438,0 mg; 3,0 mmol) byl za laboratorní teploty 

rozpuštěn v  DMF (5 ml). Následně byl přidán hydrid sodný (0,132 g; 3,3 mmol) a reakční 

směs byla míchána po dobu dvaceti minut. Dále byl přidán racemický epichlorhydrin  

(2, 0,391 ml, 5,0 mmol) a reakční směs byla míchána po dobu 4 hodin při teplotě 120 ℃.  

Po ochlazení bylo odpařeno rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie s použitím gradientové eluce (EtOAc - EtOAc:MeOH 9:1). 

 

Výtěžek reakce: 42 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka, t.t. v literatuře:22 80-82 °C. 

1HNMR: (500 MHz, CDCl3): δ 8.18-8.22 (1H, m, Ar), 7.96 (1H, s, H2), 7.71-7.59  

(2H, m, Ar), 7.43-7.37 (1H, m, Ar), 4.48 (1H, dd, J1 = 0.9 Hz, J2 = 7.0 Hz, N-CH2A),  

3.79 (1H, dd, J1 = 1.4 Hz, J2 = 7.0 Hz, N-CH2B), 3.32-3.28 (1H, m, CH), 2.80-2.77  

(1H, m, OCH2A), 2.55-2.52 (1H, m, OCH2B). 13CNMR: (125 MHz, CDCl3): δ 160.8, 147.8, 

146.4, 134.1, 127.3, 127.1, 126.4, 121.5, 49.4, 47.4, 45.2. 
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5.4. Syntéza 3-[2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propyl]-3,4-dihydrochinazolin-4-onu 

 

Sumární vzorec: C16H21N3O2 

Molekulová hmotnost: 287,36 

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

K 3-(oxiran-2-ylmethyl)-3,4-dihydrochinazolin-4-onu (3, 157,8 mg; 0,79 mmol) byl 

přidán piperidin (0,47 ml; 4,71 mmol) a destilovaná voda (2 ml). Směs byla za stálého 

míchání a laboratorní teplotě ponechána reagovat po dobu 20 hodin. Poté bylo odpařeno 

rozpouštědlo a byla provedena sloupcová chromatografie s použitím gradientové eluce 

(EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 43 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka, t.t. dihydrochloridu v literatuře:23 205-207 °C. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.32 (1H, s, H2), 7.91-7.87 (1H, m, Ar), 7.71-7.69  

(1H, m, Ar), 7.59-7.55 (1H, m, Ar), 7.38-7.33 (1H, m, Ar), 4.86-4.82 (1H, m, CH), 4.56-4.47 

(1H, m, N-CH2A), 4.30-4.25 (1H, m, N-CH2B), 3.68-3.58 (2H, m, CH2), 3.25-3.15  

(4H, m, 2xCH2), 1.78-1.41 (6H, m, 3xCH2). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 155.7, 149.4, 

133.6, 132.8, 131.4, 130.4, 124.2, 115.4, 70.2, 67.2, 65.4, 46.7, 22.0, 20.9. IČ: 3293, 2929, 

2799, 2778, 1664, 1612, 1476, 1453, 1368, 1325, 1296, 1263, 1236, 1107, 1049 cm-1. 
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5.5. Syntéza 3-[2-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]-3,4-dihydrochinazolin-4-onu 

 

Sumární vzorec: C15H19N3O2 

Molekulová hmotnost: 273,34 

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

Směs 3-(oxiran-2-ylmethyl)-3,4-dihydrochinazolin-4-onu (3, 320,1 mg; 1,59 mmol), 

pyrrolidinu (0,393 ml; 4,76 mmol) a destilované vody (3,2 ml) se za stálého míchání  

a při laboratorní teplotě nechala reagovat po dobu 24 hodin. Následně bylo odpařeno 

rozpouštědlo a byla provedena sloupcová chromatografie. Jako mobilní fáze byla použita 

gradientová eluce (EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 41 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.30 (1H, s, H2), 8.29-8.24 (1H, m, Ar), 7.84-7.80 (1H, m, 

Ar), 7.69-7.66 (1H, m, Ar), 7.58-7.55 (1H, m, Ar), 4.46-4.42 (1H, m, N-CH2A), 4.15-4.10 

(1H, m, CH), 3.76-3.71 (1H, m, N-CH2B), 3.17-3.12 (2H, m, CH2), 2.72-2.62 (4H, m, 

2xCH2), 1.84-1.77 (4H, m, 2xCH2). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 153.6, 140.8, 139.8, 

126.4, 119.1, 118.5, 118.1, 113.7, 58.9, 51.8, 46.2, 37.3, 15.0. IČ: 3305, 2933, 2852, 2800, 

1655, 1603, 1588, 1464, 1363, 1337, 1305, 1276, 1222, 1159, 1119, 1038 cm-1. 
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5.6. Syntéza 3-[(3-(butylamino)-2-hydroxypropyl)]-3,4-dihydrochinazolin-4-onu 

 

Sumární vzorec: C15H21N3O2 

Molekulová hmotnost: 275,35 

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

Směs 3-(oxiran-2-ylmethyl)-3,4-dihydrochinazolin-4-onu (3, 337,4 mg; 1,68 mmol)  

se spolu s butylaminem (0,60 ml; 10,05 mmol) a destilovanou vodou (3,4 ml) nechali míchat 

při laboratorní teplotě po dobu 17 hodin. Následně bylo odstraněno rozpouštědlo a produkt 

byl přečištěn pomocí sloupcové chromatografie. Jako mobilní fáze byla použita gradientová 

eluce (EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 37 %. t.t. monohydrochloridu v literatuře:23 238-240 °C. 

Charakteristika: oranžová amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.28 (1H, s, H2), 8.28-8.24 (1H, m, Ar), 7.85-7.81 (1H, m, 

Ar), 7.73-7.69 (1H, m, Ar), 7.59-7.54 (1H, m, Ar), 4.34-4.27 (2H, m, CH + N-CH2A), 3.98-

3.93 (1H, m, N-CH2B), 3.13-3.10 (1H, m, CH2A), 2.98-2.92 (3H, m, CH2 + CH2B), 1.46-1.38 

(4H, m, 2xCH2), 0.99-0.94 (3H, m, CH3). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 179.9, 149.8, 

149.2, 135.9, 128.6, 128.0, 127.5, 122.9, 66.1, 51.5, 40.4, 30.7, 23.6, 20.9, 13.9. IČ: 2935, 

2855, 2798, 1651, 1600, 1589, 1469, 1361, 1330 1298, 1271, 1221 cm-1. 
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5.7. Syntéza 3-[3-(cyklohexylamino)-2-hydroxypropyl)]-3,4-dihydrochinazolin-4-onu 

 

Sumární vzorec: C17H23N3O2 

Molekulová hmotnost: 301,39  

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

Výchozí látka, 3-(oxiran-2-ylmethyl)-3,4-dihydrochinazolin-4-on (3, 216,0 mg;  

1,07 mmol), cyklohexylamin (0,74 ml; 6.42 mmol) a destilovaná voda (2 ml) reagovaly za 

stálého míchání při laboratorní teplotě po dobu 20 hodin. Následně bylo odpařeno 

rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí sloupcové chromatografie, s gradientovou elucí 

(EtOAc - EOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 43 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.24 (1H, s, H2), 8.24-8.20 (1H, m, Ar), 7.85-7.80 (1H, m, 

Ar), 7.65-7.61 (1H, m, Ar), 7.57-7.52 (1H, m, Ar), 4.36-4.32 (1H, m, N-CH2A), 4.25-4.20 

(1H, m, CH), 3.99-3.94 (1H, m, N-CH2B), 3.06-3.02 (1H, m, CH2A), 2.91-2.83 (2H, m, CH + 

CH2B), 2.10-1.83 (4H, m, 2xCH2), 1.39-1.20 (6H, m, 3xCH2). IČ: 3619, 3244, 2940, 2861, 

1684, 1558, 1457, 1396, 1375, 1242, 1096 cm-1. 
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5.8. Syntéza chinazolin-4-thiolu 

 

Sumární vzorec: C8H6N2S 

Molekulová hmotnost: 162,21  

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

Směs chinazolin-4-olu (1, 0,811 g, 5,0 mmol.) a sulfidu fosforečného (1,0 ekv.) 

v prostředí toluenu (10 ml) byla míchána za varu pod zpětným chladičem po dobu 20 hodin. 

Po ochlazení byla reakční směs vylita na ledovou tříšť a poté byl vysrážený produkt 

extrahován chloroformem (50 ml), organická vrstva byla vysušena (Na2CO3) a rozpouštědlo 

odstraněno na vakuové odparce. Surový produkt byl rekrystalizován v acetonu. 

 

Výtěžek reakce: 80 %. 

Charakteristika: žlutá krystalická látka, NMR spektra byla shodná s údaji v literatuře.24 
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5.9. Syntéza 1-(oxiran-2-ylmethyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu  

 

Sumární vzorec: C11H10N2O2 

Molekulová hmotnost: 202,21 

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

1,2-Dihydrochinoxalin-2-on (7, 438,0 mg; 3,00 mmol) byl za laboratorní teploty 

rozpuštěn v  DMF (5 ml). Následně byl přidán hydrid sodný (132,0 mg; 3,30 mmol) a reakční 

směs byla míchána po dobu dvaceti minut. Poté byl přidán racemický epichlorhydrin (0,391 

ml, 5,00 mmol) a zapnuto zahřívání. Reakční směs byla míchána po dobu 4 hodin a teplotě 

120 ℃. Po ochlazení bylo odpařeno rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie s použitím gradientové eluce (EtOAc - EtOAc:MeOH 9:1). 

 

Výtěžek reakce: 45 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CDCl3): δ 8.29 (1H, s, H3), 7.89-7.86 (1H, m, Ar), 7.61-7.57 (1H, m, 

Ar), 7.53-7.50 (1H, m, Ar), 7.37-7.33 (1H, m, Ar), 4.85 (1H, dd, J1 = 0.8 Hz, J2 = 7.5 Hz,  

N-CH2A), 4.06 (1H, dd, J1 = 1.6 Hz, J2 = 7.4 Hz, N-CH2B), 3.33-3.28 (1H, m, CH), 2.86-2.83  

(1H, m, OCH2A), 2.74-2.71 (1H, m, OCH2B). 13CNMR: (125 MHz, CDCl3): δ 154.9, 149.8, 

133.5, 132.8, 131.1, 130.5, 124.0, 114.6, 49.7, 45.2, 43.8. 
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5.10. Syntéza 1-[2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propyl]-1,2-dihydrochinoxalin -2-onu 

 

Sumární vzorec: C16H21N3O2 

Molekulová hmotnost: 287,36 

 

Schéma přípravy: 

 

 

Postup přípravy:  

K 1-(oxiran-2-ylmethyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu (8, 323,0 mg; 1,61 mmol) byl 

přidán piperidin (0,95 ml; 9,63 mmol) a destilovaná voda (3,1 ml). Směs byla za stálého 

míchání a laboratorní teplotě ponechána reagovat na 24 hodin. Poté bylo odpařeno 

rozpouštědlo a byla provedena sloupcová chromatografie s použitím gradientové eluce 

(EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 37 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.21 (1H, s, H3), 7.85-7.82 (1H, m, Ar), 7.79-7.76  

(1H, m, Ar), 7.68-7.63 (1H, m, Ar), 7.41-7.37 (1H, m, Ar), 4.44-4.40 (1H, m, N-CH2A),  

4.38-4.33 (1H, m, N-CH2B), 4.26-4.21 (1H, m, CH), 2.59-2.41 (6H, m, 3xCH2), 1.60-1.38 

(6H, m, 3xCH2). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 157.2, 150.7, 134.9, 134.5, 132.2, 131.1, 

125.0, 116.7, 67.1, 64.3, 56.2, 48.1, 26.8, 25.1. IČ: 2948, 1708, 1659, 1612, 1581, 1558, 

1483, 1455, 1396, 1304, 1260, 1152, 1112 cm-1. 
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5.11. Syntéza 1-[2-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propy]-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu 

 

Sumární vzorec: C15H19N3O2 

Molekulová hmotnost: 273,34 

 

Schéma přípravy: 

 

 

Postup přípravy: 

Směs 1-(oxiran-2-ylmethyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu (8, 128,0 mg; 0,63 mmol), 

pyrrolidinu (0,16 ml; 1,89 mmol) a destilované vody (1,3 ml) se za stálého míchání nechala 

reagovat po dobu 20 hodin a laboratorní teplotě. Následně bylo odpařeno rozpouštědlo a byla 

provedena sloupcová chromatografie. Jako mobilní fáze byla použita gradientová eluce 

(EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 27 %. 

Charakteristika: žlutá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.21 (1H, s, H3), 7.85-7.82 (1H, m, Ar), 7.78-7.75  

(1H, m, Ar), 7.64-7.61 (1H, m, Ar), 7.40-7.37 (1H, m, Ar), 4.45-4.41 (1H, m, N-CH2A),  

4.38-4.34 (1H, m, N-CH2B), 4.27-4.20 (1H, m, CH), 2.83-2.64 (6H, m, 3xCH2), 1.83-1.79 

(4H, m, 2xCH2). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 157.2, 150.7, 134.9, 134.6, 132.2, 131.1, 

125.0, 116.7, 68.4, 61.1, 55.6, 47.9, 24.2. IČ: 3255, 2960, 1652, 1604, 1589, 1558, 1463, 

1392, 1311, 1110 cm-1. 
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5.12. Syntéza.1-[3-(butylamino)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu 

 

Sumární vzorec: C15H21N3O2 

Molekulová hmotnost: 275,35 

 

Schéma přípravy: 

 

 

Postup přípravy:  

Směs 1-(oxiran-2-ylmethyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu (8, 166,0 mg; 0,83 mmol), 

butylaminu (0,50 ml; 2,48 mmol) a destilované vody (1,9 ml) byla míchána při laboratorní 

teplotě po dobu 24 hodin. Poté bylo odstraněno rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí 

sloupcové chromatografie. Jako mobilní fáze byla použita gradientová eluce (EtOAc - 

EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 39 %. 

Charakteristika: žlutá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.23 (1H, s, H3), 7.86-7.83 (1H, m, Ar), 7.78-7.75  

(1H, m, Ar), 7.69-7.62 (1H, m, Ar), 7.40-7.36 (1H, m, Ar), 4.42-4.36 (2H, m, N-CH2),  

 4.19-4.15 (1H, m, CH), 2.91-2.78 (4H, m, 2xCH2), 1.53-1.39 (4H, m, 2xCH2), 0.95-0.90  

(3H, m, CH3). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 158.5, 149.8, 135.4, 135.1, 130.6, 129.0, 

125.5, 116.1, 66.5, 51.2, 47.6, 33.4, 23.1, 20.7, 14.0. IČ: 2929, 2851, 2800, 1655, 1602, 1587, 

1460, 1369, 1291, 1258, 1110 cm-1. 
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5.13. Syntéza.1-[3-(cyklohexylamino)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydrochinoxalin-2-onu 

 

Sumární vzorec: C17H23N3O2 

Molekulová hmotnost: 301,39 

 

Schéma přípravy: 

 

 

Postup přípravy: 

Výchozí látka, 1-(oxiran-2-ylmethyl)-1,2-dihydrochinoxalin-2-on (8, 145,0 mg;  

0,72 mmol), cyklohexylamin (0,50 ml; 4,32 mmol] a destilovaná voda (1,70 ml) reagovaly  

za stálého míchání při laboratorní teplotě po dobu 20 hodin. Následně bylo odpařeno 

rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí sloupcové chromatografie, s gradientovou elucí 

(EtOAc - EtOAc:MeOH 1:1). 

 

Výtěžek reakce: 43 %. 

Charakteristika: žlutá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CD3OD): δ 8.21 (1H, s, H3), 7.85-7.82 (1H, m, Ar), 7.77-7.75  

(1H, m, Ar), 7.67-7.63 (1H, m, Ar), 7.40-7.36 (1H, m, Ar), 4.39-4.36 (2H, m, N-CH2),  

 4.18-4.14 (1H, m, CH), 2.90-2.79 (2H, m, CH2), 2.57-2.50 (1H, m, CH), 1.93-1.64 (6H, m, 

3xCH2), 1.37-1.15 (4H, m, 2xCH2). 13CNMR: (125 MHz, CD3OD): δ 157.2, 150.7, 135.0, 

134.4, 132.3, 131.1, 125.1, 116.7, 68.8, 58.1, 50.9, 47.5, 33.5, 27.0, 25.7. IČ: 3625, 3249, 

2935, 2860, 1674, 1549, 1450, 1388, 1371, 1248, 1097 cm-1. 
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5.14. Syntéza chinoxalin-2-thiolu 

 

Sumární vzorec: C8H6N2S 

Molekulová hmotnost: 162,21  

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

Směs chinoxalin-2-olu (7, 0,811 g, 5,0 mmol.) a sulfidu fosforečného (1,0 ekv.) 

v prostředí toluenu (10 ml) byla míchána za varu pod zpětným chladičem po dobu 24 hodin. 

Po ochlazení byla reakční směs vylita na ledovou tříšť a poté byl vysrážený produkt 

extrahován chloroformem (50 ml), organická vrstva byla vysušena (Na2CO3) a rozpouštědlo 

odstraněno na vakuové odparce. Surový produkt byl rekrystalizován v acetonu. 

 

Výtěžek reakce: 75 %. 

Charakteristika: žlutá krystalická látka, NMR spektra byla shodná s údaji v literatuře.25 
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5.15. Syntéza 2-(thietan-3-yloxy)chinazolinu 

 

Sumární vzorec: C11H10N2OS 

Molekulová hmotnost: 218,27 

 

Schéma přípravy:  

 

 

Postup přípravy:  

1,2-Dihydrochinoxalin-2-thion (10, 654,8 mg; 3,00 mmol) byl za laboratorní teploty 

rozpuštěn v  DMF (5 ml). Následně byl přidán hydrid sodný (132,0 mg; 3,30 mmol) a reakční 

směs byla míchána po dobu dvaceti minut. Poté byl přidán racemický epichlorhydrin (0,391 

ml, 5,00 mmol) a zapnuto zahřívání. Reakční směs byla míchána po dobu 4 hodin a teplotě 

120 ℃. Po ochlazení bylo odpařeno rozpouštědlo a produkt byl přečištěn pomocí sloupcové 

chromatografie s použitím EtOAc jako mobilní fáze. 

 

Výtěžek reakce: 5 %. 

Charakteristika: nažloutlá amorfní látka. 

1HNMR: (500 MHz, CDCl3): δ 8.42 (1H, s, Ar), 8.05-8.02 (1H, m, Ar), 7.82-7.80 (1H, m, 

Ar), 7.69-7.65 (1H, m, Ar), 7.60-7.56 (1H, m, Ar), 6.06-6.01 (1H, m, CH), 3.68-3.64 (2H, m, 

CH2), 3.59-3.55 (1H, m, CH2). 13CNMR: (125 MHz, CDCl3): δ 155.4, 140.1, 139.1, 130.3, 

129.0, 127.3, 126.9, 70.0, 35.5, 30.9. 
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