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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát:    Bc. Věra Kavková 

Školitel:    Mgr. Miloslav Macháček 

Konzultant:   PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 

Název diplomové práce:  Příprava derivátů tetrazolu s vysokou antimykobakteriální 

aktivitou a základní in vitro hodnocení jejich toxicity 

 

Tuberkulóza je dnes stále jedno z nejvíce ohrožujících a rozšířených infekčních 

onemocnění, jehož následkem umírá více než 1,5 milionu celosvětové populace ročně. 

Jedná se o velmi specifické onemocnění s jedinečnou patogenezí, průběhem 

a komplikovanou léčbou. Mezi nejčastější původce se řadí některý z kmenů komplexu 

Mycobacterium tuberculosis. Samo onemocnění je v dnešní době již lépe 

diagnostikovatelné a s úspěchem léčitelné. Na druhou stranu činí fatální problémy 

u imunosuprimovaných pacientů a osob s HIV nejen v rozvojových zemích. 

Nepřehlédnutelným problémem je dále alarmující nárůst rezistentních kmenů na 

v současnosti standardně užívanou antituberkulotickou léčbu. Z tohoto důvodu je kladen 

důraz na vývoj nových a účinnějších antituberkulotik, které by zkrátily a usnadnily dobu 

léčby, hlavně v rizikových oblastech, a zamezily vzniku a šíření rezistentních kmenů. 

Pracovníci Katedry anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové, Univerzity Karlovy v Praze (FaF UK HK) se rovněž zabývají vývojem nových 

molekul s potenciální antimykobakteriální aktivitou a vykazují velmi slibné výsledky 

u látek, které obsahují tetrazol jako strukturální fragment. Cílem práce bylo přispět do této 

studie syntézou tří nových derivátů 2,5-disubstituovaného tetrazolu a následně provést 

základní in vitro hodnocení jejich cytotoxicity spolu s dalšími pěti látkami z této série.  

Cytotoxicitní experimenty byly prováděny na myší nenádorové fibroblastové 

buněčné linii 3T3 – viabilita byla stanovena pomocí testu vychytávání neutrální červeně 
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na 96-jamkových destičkách. Fluorescenční mikroskopie byla použita k fotografické 

dokumentaci změn buněčné a subcelulární morfologie pomocí fluorescenčních sond 

CellMask Green (cytoplazmatická membrána), Hoechst 33342 (buněčné jádro) 

a MitoTracker Red CMXRos (mitochondrie). Dále byly sledovány změny potenciálu 

vnitřní mitochondriální membrány JC-1 fluorescenční sondou. 

Výsledky této práce prokázaly velmi nízkou vlastní toxicitu u většiny látek až po 

limit jejich rozpustnosti ve vodném prostředí (> 50 µM). Antimykobakteriální aktivita 

(MIC) studovaných látek se pohybuje v nanomolárních koncentracích, což spolu s nízkou 

vlastní cytotoxicitou otevírá nové obzory pro hlubší studium těchto látek a vytváří slibný 

potenciál v boji s touto zákeřnou chorobou. 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate:    Bc. Věra Kavková 

Supervisor:    Mgr. Miloslav Macháček 

Consultant:   PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 

 

Title od diploma thesis:  Synthesis of tetrazole derivatives with high antimycobacterial 

activity and their initial in vitro toxicity assessment 

 

Tuberculosis is still one of the most dangerous and widespread infection diseases 

causing deaths of more than 1.5 million people worldwide each year. 

Tuberculosis is a specific disease with a complicated treatment and unique pathogenesis 

and disease progression. Mycobacterium tuberculosis complex strains represent the most 

common progenitor of tuberculosis. The disease itself is treatable nowadays and its 

diagnosis is very well established. On the other hand it is still causing fatal problems 

especially in immunosuppressant and HIV positive patients not only in developing 

countries. Another unmissable problem is also alarming increase of strains resistant to 

standardly used antituberculosis treatment. Hence in order to eradicate inception and 

spreading of the resistant strains the emphasis is on the development engaged in the 

research for new and more effective antituberculotics which would make treatment of this 

disease easier and faster especially in high-risk regions. 

Scientists at the Department of inorganic and organic chemistry, Faculty of 

Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University in Prague are likewise engaged in the 

development of new molecules with potential antimycobacterial activity and they show 

very promising results with substances containing tetrazole as structural fragment. The aim 

of this work was to contribute into this project with synthesis of three new derivatives of 
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2,5-disubstituted tetrazole and subsequently carrying out basic in vitro evaluation of their 

cytotoxicity together with other substances of this same series. 

Cytotoxicity experiments were assessed on non-tumorous mouse fibroblast cell line 

3T3 and evaluation of cell viability was carried out in 96-wells plates using neutral red 

uptake assay. For the photographic documentation of changes in cellular and subcellular 

morphology fluorescence microscopy was employed using fluorescent probes CellMask 

Green (cytoplasmic membrane), Hoechst 33342 (nucleus) and MitoTracker Red CMXRos 

(mitochondra). Additional changes in mitochondrial inner membrane potential were also 

documented by JC1 fluorescent probe. 

Most substances in this study were proved to have very low inherent toxicity up to 

the limit of their solubility in aqueous media (> 50 µM). Antimycobacterial activity (MIC) 

of these substances is very high (in nanomolar concentrations) which combined with low 

cytotoxicity opens new horizons for deeper study of these substances and makes very 

promising potential in our fight with this malicious disease. 
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WHO světová zdravotnická organizace 

XDR-TB extenzivně rezistentní tuberkulóza  
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ÚVOD 

Tuberkulóza (TBC), dnes primárně známá jako onemocní chudých zemí, působí 

lidstvu problémy již od nepaměti. Přes veškerý pokrok moderní doby, kdy procento 

úmrtnosti výrazně klesá, a přes skutečnost, že téměř ve všech případech může být léčitelná, 

stále zůstává jednou z největších světových hrozeb. Důvodem je epidemiologicky velmi 

alarmující výskyt multirezistentních kmenů (MDR-TB), který se dramaticky šíří. Dalším 

problémem, který se nedávno objevil, je výskyt extrémně rezistentní formy TBC 

(XDR-TB), která je bohužel často již neléčitelná. Nemůžeme pominout také problém 

moderní doby, a to narůstající počty pacientů s onemocněním HIV. Je známo, že 

u pacientů trpící HIV dochází ke koincidenci tuberkulózy mnohem častěji, než u zdravé 

populace respektive u populace s latentní formou tuberkulózy (LTBC) (WHO 2015, 

Tomioka 2014).  

Mezi nejvíce postižené oblasti patří jihovýchodní Asie, západní Tichomoří, Afrika, 

Indie, Indonésie a Čína (Obr. 1).  

 

 

Obr. 1 Odhadovaná incidence TBC v letech 2014, dle WHO (WHO 2015). 
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S ohledem na zvyšující se počet rezistentních kmenů, náročnosti dosavadních 

léčebných režimů a nepředvídatelného problému němé formy LTBI, se vývoj nového 

léčiva a hledání vhodného mechanismu působení, stal velkou výzvou pro mnohé vědecké 

skupiny (Krátký a Vinšová 2010, Ginsberg 2010, Karabanovich et al. 2015). Přednostně 

jsou studovány zcela nové cílové molekuly nebo dochází k modifikacím již známých 

molekul či je pozornost směřována k novým kombinacím již zavedených léčiv (Krátký a 

Vinšová 2010). 
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1 TUBERKULÓZA 

1.1 OBECNÝ PŘEHLED 

Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění. Její celosvětovou incidenci se doposud 

nepodařilo, i přes využití očkovacích vakcín a dosavadní antituberkulotickou (antiTBC) 

léčbu, rapidně snížit (WHO 2015). V České Republice se toto onemocnění příliš 

nevyskytuje (Obr. 2), ale v globálním měřítku postihuje nemalé procento všech věkových 

kategorií a dokáže zasáhnout kterýkoli orgán v těle. Nejvíce postiženou lokalitou bývají 

plíce a původcem je nejčastěji některý z kmenů komplexu Mycobacterium tuberculosis 

(MTBC) (Jílek 1996). 

 

 

Obr. 2  Odhadovaná incidence TBC v ČR na 100000 pro rok 2014. Celkový počet hlášených případů se 

rovná 464 dle informací Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR. Upraveno (ÚZIS ČR 

2015) 

 

Již v roce 1996 světová zdravotnická organizace (WHO) založila globální 

monitorovací a hodnotící systém a stanovila celosvětové cíle, které měly pomoci v boji 

s touto zákeřnou chorobou. Nyní, následkem dvacetiletého vývoje se podařilo snížit 
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mortalitu o 47 % a zachránit přes 43 miliónů životů. Doposud je však zaznamenán stálý 

nárůst nových případů, který ale s velkou pravděpodobností odpovídá nepřetržitému 

zlepšování systému pro záchyt tohoto onemocnění. Jistou vyjímkou je zvyšující se počet 

úmrtí u  HIV pozitivní populace a pacientů v rozvojových zemích trpících chudobou 

(WHO 2015). U pacientů s HIV je aktivní TBC jednou z nejčastějších oportuních infekcí 

a také hlavní příčinou úmrtí (Nahid a Daley 2006). Dle WHO umírá bez adekvátní léčby 

asi 45 % HIV negativních a téměř všichni HIV pozitivní pacienti. WHO tedy stanovuje 

další cíle, které by do roku 2030 měly snížit úmrtnost minimálně o 90 % (ve srovnání 

k roku 2015) a incidenci nových případů až o 80 % (WHO 2015). 

 

1.2 PATOGENEZE  

Mikroorganismus se do těla dostává skrze pacienta s aktivní formou TBC a to 

inhalací vykašlaných kapének (plicní TBC) obsahující částice o velikosti Ø 1-5 µm 

s vysoce infekčním agens (Ahmad 2011). Následkem špatných hygienických podmínek se 

mikroorganismus do těla dostává také přes zažívací systém nebo otevřené rány 

(mimoplicní TBC). Projde-li mikroorganismus skrze fyziologické bariéry hostitele, může 

se s ohledem na stav imunitního systému projevit ve formě aktivního onemocnění nebo se 

dostat do latentního stádia a setrvat jako klinicky němé (Mačák 2012). Je dokázáno, že 

LTBI trpí přibližně jedna třetina světové populace, přičemž riziko přechodu ve formu 

aktivní je asi 10 %. Tento přechod vzniká s vyšší pravděpodobností u osob s oslabeným 

nebo plně poškozeným imunitním systémem. Jedná se převážně o populaci nakaženou 

virem HIV, populaci trpící diabetem, chronickým stresem, malnutricí, nebo také 

u populace užívající tabák či žijící ve slabých sociálních podmínkách (WHO 2015).  

Bezprostředně po vniknutí miktoorganismu do těla hostitele dochází k jeho množení 

a rozvoji primární TBC. Aktivují se makrofágy a spuštěním buněčné imunity nastupuje 

lokální zánětlivá reakce (uvolnění mediátorů zánětu). V řetězové reakci se aktivují buněčné 

ochranné mechanismy a vytváří se specifická ložiska tzv. granulomy. Malé granulomy 

mohou být imunitními mechanismy zničeny, velké se opouzdřují a posléze mohou 

kalcifikovat. V opuzdřené formě jsou mykobakterie pro imunitní systém nepřístupné 

a přežívají klinicky němé až do doby reaktivace nebo reinfekce (postprimární TBC) 
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(Ptáková 2011, Zatloukal 2001). U pacientů s oslabeným imunitním systémem makrofágy 

fagocytují infekční agens, ale lytickými mechanismy již nejsou schopny jej odstranit. 

Fagocytované mykobakterie zabraňují dozrávání fagosomů a jejich spojení s lyzosomy 

uvnitř makrofágu. Tím dochází k jejich zavlečení do spádových lymfatických uzlin, kde 

společně s infikovanými specifickými ložisky vytvářejí tzv. primární komplex. 

Lymfatickými cestami se mohou dále šířit do krevního řečiště, respektive do celého 

organismu a v různých místech, nejen v plicích, pak vytvářejí sekundární granulomy, které 

ve svém centru nekrotizují nebo-li kaseifikují (Ptáková 2011). V této fázi, následkem 

kaseifikace, vzniká v plicním parenchymu plicní kaverna, která představuje ideální 

prostředí pro množení mykobakterií. Následkem vykašlávání se mikroorganismy dostávají 

opět do prostředí, kde za příznivých podmínek infikují dalšího hostitele (Zatloukal 2001). 

Zajímavostí je, že v průběhu jednoho roku od propuknutí aktivní formy, kdy jsou 

příznaky bagatelizovány nebo je zanedbaná primární peče, je pacient schopen nakazit 

10-15 osob, s nimiž je v úzkém kontaktu (WHO 2015). 

 Mycobacterium tuberculosis 1.2.1

M. tuberculosis byl poprvé objeven a popsán v letech 1882 Robertem Kochem 

(Kochův bacil). Jde o vysoce významný lidský patogen, rodu Mycobacterium, čeledi 

Mycobacteriaceae, řádu Actinomycetales, třídy Actinobacteria a kmene Actinobacteria. 

Název rodu odráží zdánlivou podobnost plísním, což je dáno velmi pomalým růstem 

a vzhledem kolonií. Generační doba odpovídá 18-24 hodinám a k inhibici dochází za 

použití antiTBC látek (s výjimkou u rezistentních kmenů) (Bednář 1996, Votava 2014).  

Mezi zásadní vlastnosti mykobakterií patří vysoká odolnost proti vyschnutí, chladu, 

změně pH, ale také proti jiným fyzikálním a chemickým vlivům. Mykobakterie jsou 

aerobní, nepohyblivé, nesporulující, acidorezistentní (obtížně barvitelné organickými 

barvivy, odolné vůči barvení kyselinami, alkalickými látkami a alkoholy) tyčinky 

variabilního tvaru. Acidorezistence spolu s vysokým obsahem lipidů v buněčné stěně jsou 

velmi specifickými vlastnostmi těchto mikroorganismů. Buněčná stěna obsahuje mastné 

kyseliny (MK) a dále odvozené estery, ketony a alkoholy. Jako specifické MK se považují 

dlouhé, větvené řetězce mykolových kyselin, které tvoří vnější obal mykobakterie 

(Bednář 1996, Votava 2014). Bakteriální stěna obsahuje také typické toxické glykolipidy 
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tzv. cord-factor (trehalóza 6,6′-dimykolát, TDM), které hrají důležitou roli v patogenezi 

TBC (rozvoji granulomatózního zánětu) (Yamagami et al. 2001). Další výjimečnou 

vlastností je schopnost vyvolat onemocnění (virulence). Hydrofobní mykobakteriální 

povrch je totiž lyzosomálními enzymy velmi spatně narušován a proto dokáží přežít 

v nepřátelském prostředí makrofágů, kde intracelulárně parazitují a množí se (Pieters 2008, 

Obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3  TBC: Uvnitř neaktivovaných makrofágů (v centru granulomu) dochází k množení mykobakterií. 

U zdravého imunitního systému se spouští imunitní reakce a pomocné T-lymfocyty (cytokin 

dependentní T-lymfocyty) aktivují alveolárnín makrofágy (na okraji granulomu). Aktivované 

makrofágy jsou schopné pohltit a přenést fagocytovaný mikroorganismus do lyzosomů, kde dochází 

k jeho usmrcení. V případě poškození nebo snížení funkce imunitního systému, dojde k pomnožení 

mykobakterií a k šíření TBC (Pieters 2008). 

  



 

19 

 

 Komplex Mycobacterium tuberculosis 1.2.2

Rod Mykobakterium zahrnuje více než 50 druhů mykobakterií, které jsou ve světě 

zastoupeny ve velmi hojném počtu. MTBC je však komplex zahrnující menší počet 

geneticky velmi blízce příbuzných patogenních druhů mykobakterií, které byly 

charakterizovány sekvenováním DNA. Jednotlivě se tyto druhy liší svou epidemiologií, ale 

souhrnně se všechny mohou podílet na vzniku TBC (Ahmad 2011). Mezi zástupce řadíme 

M. tuberculosis jako hlavního původce TBC u lidí a zvířat, které jsou s lidmi v úzkém 

kontaktu. M. bovis, jenž se vyskytuje u domácích a divokých zvířat. M. africanum jako 

typického původce onemocnění u africké populace. M. microti, M. pinnipedii, M. caprae, 

a také M. canetti jsou pak dalšími z členů MTBC (Frothingham 1994). 

Zajímavostí je, že další studie potvrzují nálezy nových druhů mykobakterií u mnoha 

savců, které jsou geneticky velmi blízké kmenům MTBC a mohou tak teoreticky být 

budoucí hrozbou i pro člověka (Coscolla et al. 2013). 
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2 FARMAKOTERAPIE TBC 

2.1 TERAPIE OBECNĚ 

TBC je dnes již léčitelné onemocnění, ale účinná antiTBC léčba je velmi náročná 

a komplikovaná (Tab. 2). Vyžaduje přesnou a včasnou diagnostiku, screening na lékovou 

rezistenci a HIV. Dále vyžaduje striktní izolaci infekčního pacienta, aby se zabránilo šíření 

TBC v okruhu jeho blízkého okolí (WHO 2015). 

Jedná se o plně kontrolovanou, kombinovanou, dvoufázovou terapii užívání antiTBC 

léčiv. Minimální doba terapie je 6 měsíců, ale vše se odvíjí od rozsahu onemocnění, 

epidemiologie výskytu a individuální lékové tolerance. Terapií kombinovanou se rozumí 

čtyř až pětikombinace léků/2-3měsíce v první fázi léčby (tzv. iniciální fázi) a dvoj až 

trojkombinace/4-8 měsíců ve druhé fázi léčby (tzv. pokračovací fázi). Cílem je co nejvíce 

snížit počet mykobakterií, sterilizovat ložisko a zabránit vzniku rezistentních mutant. Tyto 

plně kontrolované režimy, označované jako DOTS (Directly Observed Treatment Short-

Course), jsou mezinárodně dodržované strategické postupy pro kontrolu TBC (Bártů 2008, 

Votava 2014). 

 

Tab. 1 Rozdělení antiTBC léčiv do skupin. Upraveno (Zumla, Raviglione, et al., 2013). 

 

SKUPINA ZÁSTUPCI ZKRATKA 

 

PRVNÍ LINIE 

 (per os) 

- Isoniazid 

- Rifampin/Rifampicin 

- Ethambutol 

- Pyrazinamid 

- INH 

- RIF 

- EMB 

- PZA 

 

DRUHÁ LINIE  

(parenterální) 

 

- Kanamycin 

- Amikacin 

- Capreomycin 

- KM 

- AMK 

- CM 

 

FLUOROCHINOLONY 

- Levofloxacin 

- Moxifloxacin 

- Gatifloxacin 

- Ofloxacin 

- LFX 

- MFX  

- GFX  

- OFX 
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DRUHÁ LINIE (per os) 

bakteriostatické 

 

 

- Ethionamid 

- Prothionamid 

- Cycloserin 

- Terizidon 

- Para-aminosalicyová 

kyselina 

- ETO  

- PTO 

- CS 

- TRD 

- PAS 

 

 

PÁTÁ SKUPINA 

- Clofazimin 

- Linezolid 

- Amoxicillin/Clavulana 

- Imipenem/Cilastin 

- Clarithromycin 

- CFZ  

- LZD 

- AMX/CLV 

- IPM/CLN  

- CLR 

 Antituberkulotika 1. linie 2.1.1

Preparáty první linie (Tab. 1, Obr. 4) jsou dnes užívány prakticky pouze k léčbě 

TBC, pro zachování jejich citlivosti ke kmenům M. tuberculosis (Bártů 2008). Všechna 

uvedená léčiva s sebou nesou rizika v podobě nežádoucích účinků. Hlavní příčinou těchto 

projevů je dlouhodobé užívání a kombinovaná léčba, která je nezbytná a dokonce přísně 

stanovená WHO. Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky řadíme hepatotoxicitu způsobenou 

INH, RIF, PZA a neuropatii při užití IHN. Zánět očního nervu a oční poruchy mohou být 

projevem užívání EMB (Bártů 2008). 

 

Obr. 4 Chemická struktura antituberkulotik 1. linie. 

 Isoniazid  Pyrazinamide   Ethambutol 

Rifampin 
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 Antituberkulotika 2. linie 2.1.2

Do skupiny antituberkulotik druhé linie (Tab. 1) jsou řazena léčiva, která 

v porovnání s antituberkulotiky první linie vykazují menší účinnost, větší toxicitu a horší 

dostupnost, a to hlavně v rozvojových zemích. Jedná se o preparáty užívané výlučně 

v případech, kdy standardní léčebné režimy nemohou být použity z důvodu rezistence nebo 

intolerance (Bártů 2008). 

 Rezistentní formy TBC 2.1.3

Od doby, kdy se začaly užívat první léky účinné v terapii TBC, se objevily 

v návaznosti také první případy rezistence. Důvodem jsou přirozeně se vyskytující 

mutantní formy mykobakterií s vrozenou schopností odolávat antiTBC terapii. Další 

příčinou vzniku rezistence je nepřiměřený lékový režim, neodpovídající dávky, 

nekontrolovaná léčba, intolerance vůči preparátům a přerušování nebo předčasné ukončení 

léčby. Novodobě se na vzniku rezistence velkou měrou podílí také migrace obyvatel (Bártů 

2008, WHO 2015). 

Vytvoří-li se rezistence pouze na jeden antiTBC přípravek, hovoříme 

o monorezistenci. Při vzniku rezistence na 2 a více přípravků, vyjma INH a RIF, jde 

o polyrezistenci. TBC způsobená rezistentním kmenem, která neodpovídá na konvenční 

léčbu první linie (INH a RIF) se nazývá multirezistentní (Bártů 2008). Multiléková 

rezistence v roce 2014 vznikla odhadem ve 480 000 případech a byla detekovaná pouze 

u 128 000 z nich. Z celkového počtu došlo k úmrtí téměř u 40 % případů. Důvodem je 

komplikovaná léčba, která je spojená s vysokým rizikem nesnášenlivosti a vážnými 

toxickými účinky. Standardní lékový režim bývá složený z kombinace léků první i druhé 

linie. Nejčastěji PZA a čtyři léky druhé linie určené individuálně každému pacientovi. 

Kombinace by měla zahrnout fluorochinolony (MFX/LFX) a ETO/PTO, je-li to možné. 

V případě prvotního výskytu MDR-TB je léčba odhadována na nejméně 20 měsíců 

a v případě opakovaného výskytu MDR-TB se prodlužuje až na 30 měsíců. I v průběhu 

léčby je nutné kontrolovat citlivost kmene, zda nedošlo k rozšíření rezistence (Zumla et al. 

2013). 



 

23 

 

Od roku 2006 se setkáváme s mnohem závažnější formou rezistence, která se poprvé 

objevila v Jižní Africe. Rezistentní kmen ještě méně odpovídá na dostupnou terapii. Je 

nejenom multirezistentní na INH a RIF, ale ještě rezistentní na fluorochinolonové ATB 

a současně minimálně na jedno ze tří parenterálních ATB (capreomycin, kanamycin 

a amikacin). Hovoříme o extenzivní/extrémní lékové rezistenci (XDR-TB), která je 

terapeuticky a epidemiologicky mnohem komplikovanější formou a odhadem tvoří 4-19% 

z onemocnění MDR-TB (Kapp 2007). 

Zatímco MDR-TB je obtížná a nákladná pro léčbu, XDR-TB je v rozvojových 

zemích a endemických oblastech téměř neléčitelná a pro HIV pozitivní pacienty až z 98 % 

smrtelná (Zumla et al. 2013). 
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Tab. 2 Doporučení pro léčbu TBC dle formy onemocnění. Upraveno (Zumla et al. 2013) 

FORMA INFEKCE DOPORUČENÝ REŽÍM POZNÁMKY 

AKTIVNÍ FORMA TBC   

- Nově diagnostikované  

případy 

Iniciální fáze - INH, RIF, EHM a 

PYR po dobu 2 měsíců. 

Pokračovací fáze - INH a RIF po 

dobu 4 měsíců. 

Suplementace pyridoxinem je 

doporučovaná jako prevence 

neuropatií způsobené dlouhodobým 

užíváním INH 

- Multirezistentní případy 
Kombinace 4 léčiv druhé linie 

zahrnující fluorochinolony, 

parenterální činidla, 

ethionamid/prothionamid 

a cykloserin/kyselina acetylsalicylová 

Počáteční léčba založená na 

epidemiologických vzorech nemoci 

až do doby stanovení lékové 

citlivosti. 

LATENTNÍ FORMA TBC   

 
INH v dávce 300 mg/den po dobu 

minimálně 6-9 měsíců 

U pacientů HIV pozitivních je 

doporučená doba léčby 9 měsíců 

a více.  

V regionech s epidemickým 

výskytem TBC je pacientům HIV 

pozitivním doporučeno užívání po 

dobu 36 měsíců 

 
INH v dávce 900 mg + RIF 900mg/1* 

týdně po dobu 3 měsíců 

(kontrolovaná terapie) 

U lidí převážně HIV negativních je 

prokázána stejná účinnost jako u 

terapie INH/ 9 měsíců 

 
RIF v dávce 600 mg/den po dobu 

4 měsíců 

Efektivní léčba u osob se silikózou 

plic. 

 
INH v dávce 300 mg + RIF 

600mg/den  po dobu 3 měsíců 

(kontrolovaná terapie) 

Vhodnou alternativou u HIV 

pozitivních pacientů 

 
INH v dávce 900 mg + RIF 600mg/2* 

týdně po dobu 3 měsíců 

(kontrolovaná terapie) 

Vhodnou alternativou u HIV 

pozitivních pacientů 
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2.2 POTENCIÁLNÍ LÉČIVA 

Značného pokroku bylo dosaženo v průběhu poslední dekády, při vývoji nových 

léčiv a samotné léčby. Variace látek (Obr. 5) jako jsou deriváty fluorochinolonů 

(Moxfloxacin, DC-159a), rifampicinu (rifapentin), oxazolidinonu (linezolid, 

sutezolid/PNU-100480), diarylchinolinu (TMC-207/bedachilin), nitroimidazopyranu 

(PA-824), nitromidazolu (TBA-354; OPC67683), diaminu (SQ109) a benzothiazinu 

(BTZO43) jsou vyvíjeny ve snaze bojovat proti této nemoci (Tandon a Nath 2016). Část 

nových preparátů se dostala až do II. / III. fáze klinické studie a dnes jsou schváleny pro 

užití v doplňkové terapii, především u MDR-TB. Nicméně, dosavadní léčba se stále opírá 

o standardní 6-ti měsíční režim užívání léků první linie: IHN; RIF; PZA a EMB.  

 

 

 

Obr. 5. Přehled nových a účelových antiTBC preparátů pro rok 2015.  

Již existuje 8 léčiv v klinické fázi testování pro léčbu lékově citlivé TBC, MDR-TB a LTBC. Poprvé 

po 6 letech vstoupil do fáze I klinické studie kandidát TBA-354. Upraveno (WHO 2015). 
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Definice klinických studií: 
 

Fáze I: jedná se o malou studii (20-80 zdravých dobrovolníků), ve které je cílem 

vyhodnotit bezpečnost užívání nového preparátu. Testuje se rozsah dávkování 

a nežádoucí účinky.  

Fáze II: jedná se o střední studii (100-300 jedinců s onemocněním), ve které je cílem 

posoudit účinnost nového léčiva a dále zhodnotit jeho bezpečnost.  

Fáze III: jedná se o velkou studii (1000-3000 pacientů s onemocněním), ve které je 

cílem shromáždit další informace o účinnosti a bezpečnosti v různých populacích 

a bezpečnost kombinace s jinými léčivy.  

Probíhající klinické studie mohou odhalit silné i slabé stránky každého z preparátu, 

včetně jeho vedlejších účinků a toxického působení. Klinické fáze II a III mohou/nemusí 

být řízeny ve srovnání s jinou léčbou (placebo) a být zaslepené (participant/výzkumný 

pracovník nejsou obeznámeni o přijímané látce) nebo dvojitě zaslepené (participant ani 

výzkumný pracovník není obeznámen o přijímané látce), popřípadě také open-label 

(participant i výzkumný pracovník přesně ví, o jakou přijímanou látku se jedná). Vše je 

nastaveno tak, aby rozdíly výsledků byly oproti standardní léčbě jasně patrné (Wong et al. 

2013). 

Nároky na ideální antiTBC terapii jsou velké. V první řadě by se mělo jednat o vyšší 

účinnost léčiv, zkrácení celkové doby léčby a zachovaní cenové dostupnosti. Zdlouhavé 

terapeutické režimy jsou nejčastějšími faktory, jejichž následkem samotná léčba selhává. 

Zkrácení terapeutického režimu by s sebou mělo přinést výhody v podobě nižší toxicity, 

lepší snášenlivosti a jen velmi nízkého rizika rozvoje více rezistentních kmenů. Daná látka 

by dále měla specificky napadat výhradně kmeny M. tuberculosis a přitom nepoškozovat 

buňky lidského organismu. Z chemického hlediska by se mělo jednat o látku, která je 

dostatečně rozpustná ve vodném prostředí a tím schopna pohybu a distribuci v krevním 

řečišti. Měla by procházet skrze imunologickou bariéru, zároveň být dostatečně lipofilní 

pro průchod skrze buněčnou stěnu mykobakterií a cíleně působit uvnitř hostitelské buňky 

(Christophe et al. 2009). Finální léčiva by měla být vhodná pro terapii MDR-TB, XDT-TB, 

LTBI, ale také pro pacienty s HIV v antiretrovirální terapii (Ginsberg 2010). Zajistit 

splnění těchto požadavků u jedné látky je velice obtížné, a často dochází k tomu, že jsou 
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studie jinak nadějně vyhlížejících látek předčasně ukončeny v důsledku neplnění těchto 

kritérií. 

 

 TMC207 (Bedachilin) 2.2.1

Bedachilin (Obr. 6) patří do skupiny diarylchinolinů. V klinických a laboratorních 

studiích in vitro prokázal své bakteriocidní a sterilizační vlastnosti vůči senzitivním 

a rezistentním kmenům. Jeho jedinečným mechanismem účinku je specifická inhibice 

protonové pumpy mykobakteriální ATP-syntázy, díky které dojde k narušení 

energetického procesu, snížení pH a nerovnováze v organismu (Wong et al. 2013, WGND 

2014, Diacon et al. 2009). Bedachilin byl jako první preparát po 40 letech schválen FDA 

v roce 2012 a v roce 2013 se stal součástí kombinované terapie u dospělých pacientů trpící 

MDR-TB. Jeho bezpečnost a účinnost v režimu krátké MDR-TB léčby (6-9 měsíců) je 

dnes v III. fázi klinické studie a je podáván v případě, nejsou-li k dispozici jiné léčebné 

alternativy (WHO/STB Expert Group Meeting 2013, WHO 2015, WHO 2013). 

Souhrn klinických studií (Fourie 2013) udává, že zařazení bedachilinu ke standardní 

antiTBC léčbě MDR-TB, prokázal statisticky významný léčebný účinek v dřívější 

konverzi sputa v porovnání s případy, kdy byly podány pouze samostatná antiTBC 

v základním režimu. Dále však poukázal na jisté nežádoucí účinky (Mahajan 2013) 

a objevilo se také neobjasněné zvýšení úmrtnosti u participantů užívajících tento přípravek 

(Wong et al. 2013).  

 
 

Obr. 6   Chemická struktura TMC207 (Bedachilin). 
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 OPC-67683 (Delamanid) 2.2.2

Delamanid (Obr. 7) je nitro-dihydro-imidazooxazol patřící do skupiny 

metronidazolových derivátů, který inhibuje biosyntézu mykolových kyselin 

(methoxymykolová a ketomykolová kyselina) a tím narušuje buněčnou stěnu 

mykobakterií. Funguje jako proléčivo a jeho aktivita je namířena proti replikující, ale 

i nereplikující se formě mykobakterií (Lynch a Szumowski 2015). Svým účinkem vykazuje 

silnou in vitro a také in vivo antiTBC aktivitu proti rezistentním kmenům. V klinických 

studiích se v kombinaci s léčivy základního režimu prokázal jako velmi užitečný doplněk 

pro pacienty s MDR-TB (Blair a Scott 2015).  

 

 

Obr. 7 Chemická struktura OPC-67683 (Delamanid). 

 

Podmíněná registrace tohoto proléčiva byla schválená FDA roku 2013 a v roce 2014 

schválen pro použití v rámci kombinovaného režimu u dospělých pacientů při léčbě 

MDR-TB a to v případech, kdy efektivní léčebné režimy, nemohou být použity z důvodu 

rezistence nebo intolerance. V současné době se nachází v III. fázi klinických studií (WHO 

2015) a je prodáván pod názvem Deltyba™. Mimo studie léčebného režimu je delamanid 

také testován pro využití v léčbě dětské TBC (6-18 let). Tato klinická studie se nachází 

v I. fázi a její ukončení je předpokládáno na rok 2017 (Lynch a Szumowski 2015). 

 

 PA-824 (Pretomanid) 2.2.3

Pretomanid (Obr. 8) je nitroimidazo-oxazin patřící do metronidazolových derivátů ze 

skupiny nitroimidazopyranů. Jeho baktericidní aktivita je namířena proti replikující, ale 

i nereplikující se formě mykobakterií. Pretomanid je proléčivo, které pro svou přeměnu na 
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aktivní formu potřebuje mykobakteriální deazaflavin(F420)-dependentní nitroreduktázu, 

známou též jako Ddn (Rv3547). Jeho mechanismus účinku spočívá v narušení syntézy 

ketomykolátu (zásadní složky buněčné stěny mykobakterií). Dále působí jako donor oxidu 

dusnatého, který toxicky narušuje buněčné dýchání uvnitř mikroorganismu. Do klinické 

studie vstoupil v roce 2005. Postupem času se ukázalo, že v kombinaci pretomanidu, 

moxifloxacinu a pyrazinamidu (PaMZ) se jeví jako silnější nebo minimálně stejně silný 

jako kombinace léčiv INH, RIF, PZA a streptomycinu. Dnes se již nachází v III. fázi 

klinických studií (Wong et al. 2013). 

 

Obr. 8 Chemická struktura PA-824 (Pretomanid). 

 

 SQ-109 2.2.4

SQ-109 (Obr. 9) je analog EMB a nachází se ve II. fázi klinických studií. 

Mechanismus účinku spočívá v narušení mykobakteriálního MnpL3 transportéru, který 

slouží pro transport kyseliny mykolové do buněčné stěny mykobakterií. Jeho baktericidní 

aktivita byla prokázána u všech kmenů M. tuberculosis, včetně MDR-TB a XDR-TB 

kmenů. Výhodou této látky je prokázaný synergický účinek s RIF a INH, který by do 

budoucna mohl výrazně přispět ke zkrácení doby léčby. Cílem klinického programu 

SQ-109 je zajistit užitečnost tohoto léčiva jak u multirezistentních, tak u senzitivních 

kmenů TBC a tím zamezit vzniku fenotypové rezistence u některých kmenů MDR-TB. Do 

budoucna je hlavním cílem nahrazení EMB v současném standardním léčebném režimu 

právě preparátem SQ-109 (Sacksteder et al. 2012). 
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Obr. 9 Chemická struktura SQ-109. 

 

 TBA-354 2.2.5

TBA-354 (Obr. 10) ze třídy nitroimidazolů (stejně jako pretomanid a delamanid) 

jako nový antiTBC preparát vstoupil v roce 2014 do I. fáze klinických studií s vidinou 

vyšší účinnosti, lepší rozpustnosti, delším poločasem rozpadu a v ideálním případě také 

širším spektrem účinku (Denny 2015).  

 

Obr. 10 Chemická struktura TBA-354. 

 

Studie snášenlivosti a farmakokinetiky vzestupných dávek tohoto přípravku 

u zdravých dobrovolníků odhalily vedlejší účinky již na počátku kohortové studie. Na 

základě těchto informací bylo v březnu 2016 TB Aliancí oznámeno zastavení klinického 

programu pro tento preparát. Od roku 2009 se jednalo o prvního kandidáta pro přesun do 

klinické fáze I. Jeho vysazení podtrhuje nedostatek dalších klinických kandidátů (TB 

Alliance 2016). 
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3 TETRAZOLY 

3.1 OBECNÝ ÚVOD 

První historická zmínka o syntéze sloučeniny obsahující tetrazolový cyklus se datuje 

ke konci 19. století. Od této doby se dalo do pochodu mnoho studií zabývající se 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi těchto sloučenin a nespočet publikací zabývající se 

přípravou tetrazolů bylo publikováno (Myznikov et al. 2007). WHO a FDA prohlásili 

strukturu tetrazolového cyklu jako velmi důležitou strukturální jednotku a je úspěšně 

užíván ke konstrukci léčiv v 21. století (Ostrovskii et al. 2012).  

 

 

Obr. 11  1H-Tetrazol 

 

Tetrazoly jsou významnou skupinou sloučenin obsahující ve své struktuře čtyři 

atomy dusíku uzavřené v pětičlenném heterocyklickém kruhu (Obr. 11). Jejich vývoj byl 

z velké části propojen s širokou škálou užití v medicíně, biochemii, agrikultuře, 

fotografickém průmyslu, chemii trhavin aj. (Sadlej-Sosnowska 2001, Frija et al. 2010). 

Mohou se objevovat v různých tautomerních formách nebo také ve formě kationtu či 

aniontu (Ostrovskii et al. 2012). V přírodě se deriváty tetrazolu běžně nevyskytují a jelikož 

nepodléhají biologickému rozkladu, je možné tetrazoly použít jako isosterní náhrady 

různých funkčních skupin, především derivátů karboxylových kyselin, k vývoji biologicky 

aktivních látek (Myznikov et al. 2007). Jedná se o mimořádně stabilní látky v kyselém 

i zásaditém prostředí, které dobře odolávají redoxním reakcím (Himo et al. 2003). Velmi 

důležitou roli tetrazolu v lékařské chemii představuje jeho schopnost chovat se jako 

metabolicky stabilní bioekvivalent (bioisoster) karboxylových kyselin, což u mnoha látek 

podmiňuje jejich léčivý charakter (Myznikov et al. 2007). Zabudováním tetrazolového 
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kruhu do molekul organického substrátu získáváme látky s prodlouženým a převážně 

vyšším léčebným účinkem. V klinické praxi se dnes deriváty tetrazolu využívají jako 

antihypertenziva, antialergika, antivirotika, antimykotika, antibiotika, antikonvulziva 

a další význam těchto heterocyklů stále narůstá (Ostrovskii et al. 2012).  

 

   

Obr. 12 Struktura karboxylové kyseliny (nalevo) a tetrazolového cyklu (napravo). 

 

Karboxylové kyseliny (Obr. 12) jsou přítomny prakticky ve všech živých soustavách 

jako ionty nebo jako volné molekuly a podílejí se na metabolických procesech. Fungují 

jako slabé až středně silné kyseliny, což se odvíjí od délky jejich řetězce. Karboxylové 

kyseliny mají hydroxylovou skupinu (-OH) vázanou na acylovou skupinu (R-C=O) a jejich 

funkční deriváty jsou látky, u kterých došlo ke změně uspořádání původní skupiny COOH. 

V důsledku této interakce dochází k významným fyzikálním i chemickým změnám. 

Deriváty karboxylových kyselin se nejčastěji vyskytují ve formě soli vznikající náhradou 

atomu vodíku ve funkční skupině atomem kovu a dále pak také halogenidy, anhydridy, 

estery a amidy nahrazením hydroxylové skupiny (Reusch 2013). 

 

3.2 ANTI-TBC AKTIVNÍ LÁTEK NA BÁZI TETRAZOLU 

Již v roce 1993 se na půdě FaF UK HK vytvořila hypotéza o antimykobakteriální 

aktivitě derivátů tetrazolu a byla otestovaná série bis(1-aryl-1H-tetrazol-5-yl)disulfidů. 

Výsledky této studie potvrdily nízkou až střední antimykobakteriální aktivitu in vitro proti 

M. tuberculosis, M. kansassi, M. avium a M. fortuitum vyjádřenou jako MIC. V letech 

1994 byla tato studie publikována. U nejaktivnější látky bis(4-chlorofenyltetrazol-5-

yl)disulfidu byla zaznamenána dokonce i vyšší aktivita proti atypickým kmenům 

M. tuberculosis, než u komerčně užívaných antiTBC (Waisser et al. 1994). Vznikla teorie, 



 

33 

 

že tetrazoly mohou potenciálně hrát roli při vývoji nového antiTBC léčiva, a dala tak 

možnost vzniku dalším studiím. Do dnešní doby byla již syntetizována široká škála 

nízkomolekulárních derivátů tetrazolu o strukturální různorodosti, které vykazuji 

signifikantní antiTBC aktivitu. 

V oblasti vývoje nového a funkčního antituberkulotika s širokým spektrem účinku na 

bázi tetrazolu se však stále nepodařilo vyvinout látku splňující veškeré nároky úspěšného 

antiTBC léčiva, a je zapotřebí, aby se této potenciální skupině látek věnovala náležitá 

pozornost. Nadále jsou intenzivně syntetizovány a vyhodnocovány série nových látek, 

které v různých modifikacích kombinují strukturální motivy navázaných substituentů na 

tetrazolový fragment, ve snaze vytvořit takovou látku, která by vykazovala optimální 

antiTBC aktivitu, bezpečnost a příznivou farmakokinetickou a farmakodynamickou 

aktivitu.  

 

3.3 5-SUBSTITUOVANÉ TETRAZOLY 

5-substituované tetrazoly (5-ST) jsou jedny z nejvýznamnějších sloučenin, obsahující 

ve své struktuře tetrazolový fragment. Jedná se o poměrně silné N-kyseliny. Tato vlastnost 

závisí na povaze substituentu v poloze 5 tetrazolového cyklu. Novodobě se stále častěji 

objevují léčiva, ať již zavedena nebo se podrobující klinickým studií, které obsahují právě 

5-ST. Hlavním důvodem této pozornosti a velkého využití 5-ST je fakt, že se jedná 

o ideální bioisoster karboxylových kyselin vykazující podobné biologické vlastnosti díky 

blízkým fyzikálně-chemickým vlastnostem (Sadlej-Sosnowska 2001). Velmi důležitou roli 

ve vzájemné bioisosterii tetrazolu a karboxylových kyselin představuje hodnota pKa, která 

je u obou velmi blízká (Myznikov et al. 2007). 

5-ST se vyskytují ve dvou tautomerních formách a to 1H- a 2H- v závislosti na 

poloze atomu vodíku v poměru téměř 1:1. Tento jev souvisí s komplikacemi při substituci 

tetrazolů, kdy se jako výsledný produkt získává směs dvou isomerů v poloze 1 nebo 2 

tetrazolového cyklu. Stabilnější formou tautomeru je prokázána forma 2H- (Sadlej-

Sosnowska 2001). 
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4 CÍLE PRÁCE  

 Syntéza tří nových 2-substituovaných-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazolů 

s předpokládanou antiTBC aktivitou pod vedením spolupracovníků z Katedry 

anorganické a organické chemie FaF UK HK 

 

 stanovení cytotoxicity u nově syntetizovaných látek na nemaligní buněčné linii 

myších fibroblastů (3T3) 

 

 stanovení cytotoxicity u dalších pěti, již dříve připravených derivátů tetrazolu na 

bázi 2-substituovaného-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazolu a 1-substituovaného-5-

(3,5-dinitrofenylsulfanyl)-1H-tetrazolu na nemaligní buněčné linii myších 

fibroblastů (3T3) 

 

 porovnání hodnot cytotoxicity s referenční látkou isoniazidem 

 

 fotografická dokumentace morfologických změn buněk 3T3 následkem toxického 

působení zkoumaných látek a změn potenciálu vnitřní mitochondriální membrány 



 

35 

 

5 METODICKÁ ČÁST 

5.1 MANIPULAČNÍ VYBAVENÍ PRO PRÁCI S BUNĚČNOU LINIÍ 

- serologické pipety (TTP, Švýcarsko) - jednotlivě balené, sterilní, plastové o objemu 

1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml a 25ml 

- elektronické pipetovací nástavce SwiftPet+ (HTL, Polsko) a BiohitMidi Plus 

(Biohit, Finsko)  

- Pasteaurovy pipety (Brand, Německo) - sterilní, plastové 

- automatické pipety (Eppendorf, Německo) - různého objemu  

- sterilní plastové kultivační nádoby o ploše dna 75 cm
2
 (T75, TTP, Švýcarsko) 

- mikrozkumavky s víčkem (Eppendorf, Německo) - sterilní, plastové o objemu 

0,5 ml, 1,5 ml a 2 ml  

- automatická 8-kanálová mikropipeta e-PET BioHit (BioHit Finsko) - 50-1200 µl  

- sterilní špičky k pipetám (Eppendorf, Německo) - sterilní, plastové o různém 

objemu 

- 96-jamkové mikrotitrační destičky (TTP, Švýcarsko) - sterilní, plastové s plochým 

dnem  

- vaničky s víčkem - sterilní, plastové 

- Bürkerova komůrka (Brand, Německo)  

- sterilní škrabka na buňky (Sigma, Německo)  

- laboratorní sklo (ThermoFisherScientific, Česká Republika) 

- Petriho misky (WillCo Wells, Nizozemí) - sterilní, plastové vhodné pro konfokální 

mikroskopii (tloušťka sklíčka 140 μm)  
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5.2 LÁTKY NEZBYTNÉ PRO KULTIVACI BUNĚK 

- medium pro kultivaci buněk DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s medium; 

Lonza, Belgie) 

- fetální bovinní sérum (Lonza, Belgie) - tepelně inaktivované  

- HEPES pufr (4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid 1M; Sigma, 

Německo) 

- fosfátový pufr (PBS; Sigma, Německo / MP Biomedicals, USA) - tablety  

- trypsin/EDTA (10× koncentrovaný T/E, 0,5% trypsin a 0,02% EDTA; Lonza, 

Belgie)  

- penicilin/streptomycin (100× koncentrovaný roztok P/S, koncentrace 10 000 

jednotek/ml penicilinu a 10 mg/ml streptomycinu; Lonza, Belgie)  

5.3 REAGENCIE A CHEMIKÁLIE 

- peroxid vodíku (3%, Fluka; Sigma, Německo)  

- trypanová modř (0,4%; Sigma, Německo)  

- roztok neurální červeně (NR, 3,3 mg/ml; Sigma, Německo)  

- fixační roztok pro NR (1% roztok CaCl2 v 0,5% formaldehydu; Penta Česká 

Republika)  

- lyzační roztok pro NR (1% roztok ledové kyseliny octové v 50% EtOH; Penta 

Česká Republika) 

- dimetylsulfoxid ≥ 99,9% (DMSO; Sigma, Německo) 

- ethanol absolutní p.a. ≥ 99,9% (Penta, Česká Republika)  

- látka T6498 (připravena ve spolupráci s Mgr. Janem Němečkem) 

- látka VK2 (připravena ve spolupráci s Mgr. Janem Němečkem) 

- látka T6528 (připravena ve spolupráci s Mgr. Janem Němečkem) 

- látka T6303 (Mgr. Jan Němeček, Katedra anorganické a organické chemie FaF UK 

HK) 
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- látka T6479 (Mgr. Jan Němeček, Katedra anorganické a organické chemie FaF UK 

HK) 

- látka T6478 (Mgr. Jan Němeček, Katedra anorganické a organické chemie FaF UK 

HK) 

- látka T6374 (Mgr. Jan Němeček, Katedra anorganické a organické chemie FaF UK 

HK) 

- látka T6306 (Mgr. Jan Němeček, Katedra anorganické a organické chemie FaF UK 

HK) 

- purifikovaná ultračistá voda (Millipore, USA) 

- ADS pufr o pH 7,4 (116 mM NaCl; 5,3 mM KCl; 1,2 mM MgSO4 · 7H2O; 

20 mM HEPES) 

- fluorescenční sonda JC-1 (MolecularProbes, USA)  

- fluorescenční sonda Hoechst 33342 (MolecularProbes, USA)  

- fluorescenční sonda CellMask Green Plasma Membrane Stain (MolecularProbes, 

USA)  

- fluorescenční sonda Mito Tracker Red CMXRos (MolecularProbes, USA)  

5.4 PŘISTROJOVÉ VYBAVENÍ LABORATOŘE 

- analytické váhy Sartotius CP2225D (Sartotius AG; Německo) 

- buněčné inkubátory s termostatem a regulací koncentrace CO2 (Sanyo a Esco) 

- box s laminárním prouděním BioAirTopSafe 1.2 (EuroClone, Itálie) 

- vodní lázeň (Memmert, Německo) 

- třepačka určená k třepání mikrotitračních destiček HeidolphTitramax 100 

(Heidolph Instruments, Německo) 

- laboratorní třepačka vortex IKA MS3 basic (IKA, Německo) 

- mikrocentrifuga Hermle Z 300 
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- multifunkční čtečka mikrotitračních destiček Tecan Infinite M200 PRO (Tecan 

Group Ltd.; Švýcarsko) 

- invertovaný fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse TS100 (Nikon, Japonsko) 

- invertovaný fluorescenční mikroskop Nikon Ti E (Nikon, Japonsko) 

 

5.5 VLATNÍ SYNTÉZA TETRAZOLŮ 

Příprava látek T6498, VK2 a T6528 probíhala ve spolupráci s Mgr. Janem 

Němečkem na Katedře anorganické a organické chemie FaF UK HK (Obr. 13). 

Zbylé látky (T6303, T6479, T6478, T6374 a T6306) byly připraveny Mgr. Janem 

Němečkem na Katedře anorganické a organické chemie FaF UK HK a dodány k dalším 

biologickým experimentům v čisté krystalické formě po ověření jejich struktury a čistoty. 

Struktura připravených látek byla objasněna elementární a strukturní analýzou. Před 

zařazením do experimentů v této práci byly všechny uvedené látky testovány na 

antimikrobiální aktivitu, a to pomocí testu minimální inhibiční koncentrace (MIC; nejnižší 

koncentrace látky, která inhibuje růst mikroorganismu). 

 

 

Obr. 13 5-(3,5-dinitrofenyl)-1H-tetrazol jako základní struktura připravovaných látek  
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 Postup přípravy studované látky T6498 5.5.1

5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(4-nitrobenzyl)-2H-tetrazol 

 

 

Obr. 14 Syntéza 5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(4-nitrobenzyl)-2H-tetrazolu za reakčních podmínek: 

(a) Et3N, 4-nitrobenzylchlorid, CH3CN, reflux, 4 h 

 

Výchozí látka 5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol (Obr. 14; 0,150 g, 0,64 mmol) byl 

rozpuštěn v 10 ml acetonitrilu a poté byl přidán triethylamin (0,088 ml, 0,64 mmol). 

Reakční směs byla míchána 5 minut za laboratorní teploty a na závěr byl přidán  

4-nitrobenzylchlorid (0,098 g, 0,57 mmol). Poté byla reakční směs zahřívána na 90°C po 

dobu 4 hodin. Reakční směs byla v průběhu reakce monitorována pomocí TLC (mob. fáze 

hexan/ethyl-acetát v poměru 3:1). Po ukončení reakce byla reakční směs odpařena. 

Odparek byl rozpuštěn v 20 ml ethyl-acetátu. Ethyl-acetát byl přenesen do dělící nálevky 

a vytřepán s 10% roztokem Na2CO3 (2×15 ml) a 20% roztokem NaCl (1×15 ml). Poté byla 

organická frakce oddělena a vysušena pomocí bezvodého Na2SO4 a nakonec zahuštěna na 

vakuové odparce. Na závěr byl finální produkt přečištěn pomocí sloupcové chromatografie 

(mob. fáze hexan/ethyl-acetát v poměru 3:1).  
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 Postup přípravy studované látky VK2 5.5.2

2-cyklohexyl-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol 

 

 

 

Obr. 15 Syntéza 2-cyklohexyl-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazolu za reakčních podmínek: 

(a) Et3N, bromcyklohexan , CH3CN, reflux, 9 h, 

(b) (b) bromcyklohexan, tetrabutylamonium-bromid (TBAB), NaOH, CH2Cl2/H2O, rt, 24 h 

 

Výchozí 5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol (Obr. 15; 0,150 g, 0,64 mmol) byl 

rozpuštěn v 10 ml vodného roztoku NaOH (0,031 g, 0,77 mmol). Poté byl přidán 

bromcyklohexan (0,07 ml, 0,57 mmol) v 5 ml CH2Cl2 a na zavěr byl přidán 

tetrabutylamonium-bromid (0,021 g, 0,064 mmol) v 5 ml CH2Cl2. Reakční směs byla 

míchána za laboratorní teploty po dobu 24 hodin. Průběh reakce byl monitorován pomocí 

TLC (mob. fáze hexan/ethylacetát v poměru 1:1). 

Za těchto podmínek jsme bohužel nebyli schopni získat cílový produkt a byly 

izolovány pouze výchozí látky. Z tohoto důvodu jsme rozhodli připravit požadovaný 

produkt za podmínek konvenčního ohřevu v acetonitrilu jako u výše zmíněné sloučeniny  

T6498. Ani tato změna podmínek nevedla ke vzniku požadovaného produktu. Ve výsledku 

se nám tuto látku nepodařilo připravit. 
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 Postup přípravy studované látky T6528 5.5.3

5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(3-fluorbenzyl)-2H-tetrazol 

 

 

Obr. 16 Syntéza 5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(3-fluorbenzyl)-2H-tetrazolu za reakčních podmínek:  

(a) Et3N, 3-fluorbenzyl-chlorid, CH3CN, reflux, 4 h 

 

Výchozí 5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazol (Obr. 16; 0,150 g, 0,64 mmol) byl 

rozpuštěn v 10 ml acetonitrilu a poté byl přidán triethylamin (0,088 ml, 0,64 mmol). 

Reakční směs byla míchána 5 minut za laboratorní teploty a na závěr byl přidán 3-

fluorbenzyl-chlorid (0,092 ml, 0,57 mmol). Poté byla reakční směs zahřívána na 90°C po 

dobu 4 hodin. Reakční směs byla v průběhu reakce monitorována pomocí TLC (mob. fáze 

hexan/ethyl-acetát v poměru 6:1). Po ukončení reakce byla reakční směs odpařena. 

Odparek byl rozpuštěn v 20 ml etylacetátu. Ethyl-acetát byl přenesen do dělící nálevky a 

vytřepán s 10% roztokem Na2CO3 (2×15ml) a 20% roztokem NaCl (1×15 ml). Poté byla 

organická frakce oddělena a vysušena pomocí bezvodého Na2SO4 a nakonec zahuštěna na 

vakuové odparce. Na závěr byl finální produkt přečištěn pomocí sloupcové chromatografie 

(mob. fáze hexan/ethyl-acetát v poměru 3:1). 
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 Přehled struktur studovaných látek  5.5.4

 

   

Struktura T6498      Struktura T6528 

 

  

Struktura T6303     Struktura T6479 

 

  

Struktura T6478     Struktura T6374 

 

 

     Struktura T6306 

 

Obr. 17 Chemické struktury studovaných látek. 
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5.6 CYTOTOXICITNÍ EXPERIMENTY IN VITRO 

 Buněčná linie 3T3 5.6.1

Buněčná linie 3T3 byla pro experimentální práci získána z Americké banky 

buněčných kultur (American Type Culture Colleciton, Rockville, MD, USA). Jde o buněčnou 

linii fibroblastů získanou disagregací embrií laboratorních myší kmene Swiss albino. 

O původ této linie se zasloužili vědci George Todaro a Howard Green v roce 1962 

(TODARO a GREEN 1963). Přesto, že nenádorové buněčné kultury mají omezenou 

životnost, kdy po určitém počtu pasáží se mění vlastnosti a nastává tzv. proces stárnutí, 

je dnes tato buněčná linie na poli laboratorních výzkumů široce užívaná.  

 Manipulace s buněčnou linií 3T3 5.6.2

K získání buněčné linie, která je in vitro schopna růstu a proliferace, bylo zapotřebí 

zajistit vyhovující podmínky, kam se mimo jiné řadilo složení kultivačního média, vhodný 

výběr kultivačních nádob a zachování vlastností prostředí ke kultivaci. Stejně jako 

vytvoření vyhovujících podmínek bylo nutné tyto podmínky zachovat po celou dobu 

experimentu, aby byla zajištěna reprodukovatelnost výsledků. 

 Příprava média a kultivace buněk 5.6.3

Médium je prostředí, které do značné míry napodobuje extracelulární tekutinu 

poskytující živiny a vhodné podmínky pro pěstování organismů in vitro. K přípravě 

kultivačního média pro 3T3 buňky bylo použito základní médium DMEM s přidanými 

suplementy: 10% FBS, 1% HEPES pufru a 1% P/S (dále uváděno jen jako SCM; 

serum-containing medium). Jeho příprava, stejně jako veškerá manipulace s buněčnou linií 

probíhala ve sterilním prostředí laminárního boxu. Suplementy a roztoky byly před 

použitím vytemperovány ve vodní lázni na teplotu 37°C. 

Pro samotnou kultivaci byly použity sterilní kultivační lahve T75, ve kterých byla 

buněčná kultura ponechána při teplotě 37°C v inkubátoru s 5% atmosférou CO2 

a konstantní humiditou.  
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 Pasážování 5.6.4

Buněčná kultura se množí přibližně exponenciální řadou a to až do doby, kdy se růst 

začne zpomalovat následkem buněčné kontaktní inhibice. Těsně před začátkem tohoto 

inhibičního růstu (stav ± 80 – 90% konfluence), se provádělo pasážování a to pravidelně 

každé 3-4 dny.   

Pasáž, neboli vytváření subkultur respektive sekundárních kultur, byla zahájena 

sterilním slitím starého média a následným oplachem roztokem PBS (2×5 ml). Poté byl 

přidán trypsin s EDTA (1 ml), se kterým probíhala inkubace při teplotě 37°C asi 5 minut. 

Trypsin za tuto dobu štěpí extracelulární proteiny a způsobuje, že buňky adherované na 

dno kultivační nádoby se stávají suspenzní. Po mikroskopické kontrole bylo přidáno 

čerstvé médium SCM (9 ml) pro inaktivaci zbylého trypsinu. Po důkladné resuspendaci se 

přenesl potřebný objem do nové kultivační nádoby s již připraveným čerstvým SCM 

médiem. Objem byl zvolen dle aktuální míry konfluence a pasážovacího poměru předchozí 

pasáže. Kultivační nádoba byla uložena v inkubátoru na další 3-4 dny. 

 Stanovení počtu živých buněk 5.6.5

Stanovování počtu živých buněk se provádělo mikroskopicky pomocí Bürkerovy 

komůrky a trypanové modří. Trypanová modř je barvivo, které difunduje skrze 

plasmatickou membránu do intracelulárního prostoru buňky. Živé buňky toto barvivo 

aktivně transportují ven a jsou mikroskopicky zaznamenány jako bezbarvé „zářící“ 

sférické útvary na světle modrém pozadí.  

Do mikrozkumavky byla napipetovaná trypanová modř (100 µl; 0,4%) a důkladně 

resuspendovaná buněčná suspenze (100 µl) získaná pasážováním. Tato směs se po 

5 minutové inkubaci při pokojové teplotě promíchala a nanesla na Bürkerovu komůrku 

v množství 10 µl na každou stranu. Na obou stranách komůrky byl zaznamenán počet 

živých buněk a přepočítán na počet buněk v 1 ml buněčné suspenze. 
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 Příprava experimentu 5.6.6

Z látek dodaných v krystalické formě (T6498, VK2, T6528, T6303, T6479, T6478, 

T6374 a T6306) byly vytvořeny zásobní roztoky o koncentraci 200 mM rozpuštěním 

v bezvodém DMSO. Takto vytvořené zásobní roztoky byly dále skladovány 

v mikrozkumavkách při teplotě 4-8°C. V den experimentu byl zásobní roztok ředěn na 

pracovní roztoky o požadovaných koncentracích. Pro stanovení cytotoxicity u vybraných 

látek byly použity pracovní roztoky v rozsahu 1-1000 µM. 

Před použitím byl zásobní roztok vytemperován na pokojovou teplotu 

a homogenizován za použití vortexu. K vytvoření pracovních roztoků bylo použito 

předehřáté médium SCM (37°C). 

 Nasazování buněk a studovaných látek 5.6.7

Pasážováním získaná buněčná suspenze byla v plastové vaničce naředěna SCM na 

koncentraci 10 000 buněk/ml. Důkladně promíchaná směs byla pomocí elektronické 

multikanálové pipety pipetovaná na 96-jamkovou destičku po  100 µl/jamka (přibližně 

1000 buněk na jamku) a ponechána 24 hodin v inkubátoru při 37°C. Po ukončení inkubace 

následovalo nasazení studovaných látek na mikrotitrační destičku. Ta obsahovala pozitivní 

kontrolu (buňky, u nichž došlo pouze k výměně média), negativní kontrolu (buňky 

usmrceny letální dávkou H2O2 - 200 μM) a studované látky v pracovních koncentracích. 

Inkubace s látkami probíhala 72 hodin. Po uplynutí doby inkubace, bylo provedeno 

hodnocení viability buněk pomocí testu vychytávání neutrální červeně (dále jen NR). 

 Stanovení viability buněk pomocí testu vychytávání neutrální 5.6.8

červeně 

Viabilita neboli životaschopnost je definovaná jako stanovení poměru živých 

a mrtvých buněk v populaci. Toto stanovení je nedílnou součástí při určování 

cytotoxického účinku určitých látek, při práci s buněčnými kulturami.  

Test vychytávání neutrální červeně (NR) je založen na schopnosti slabě kationtového 

barviva NR difundovat přes buněčnou membránu a hromadit se intracelulárně v kyselém 

prostředí lyzosomů. (Mladĕnka et al. 2009) U poškozených buněk nedochází 
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k intracelulárnímu hromadění, nýbrž k samovolnému úniku ven z buňky. Proto jsme 

schopni spektrofotometrickým měřením prokázat obsah barviva, který je přímo úměrný 

počtu živých buněk (Repetto et al. 2008). 

Po 72 hodinové inkubaci bylo do každé jamky přidáno 100 µl pracovního roztok NR 

v médiu (80 µg/ml) – výsledná koncentrace NR byla 40 µg/ml. Inkubace probíhala 

2 hodiny při 37˚C a následně buňky byly 15 min fixovány ve 100 µl fixačního roztoku (1% 

roztok CaCl2 v 0,5% formaldehydu) při pokojové teplotě. Po odstranění fixačního roztoku 

následoval oplach jamek v PBS (2×100 µl) a 30 minutová inkubace ve 200 µl lyzačního 

roztoku (1% roztok ledové kyseliny octové v roztoku 50% ethanolu) na deskové třepačče 

při pokojové teplotě. 

Vyhodnocení experimentu proběhlo spektrofotometrickým měřením optické denzity 

na multifunkční čtečce mikrotitračních destiček Tecan Infinite 200M při vlnové délce 

540 nm. Viabilita byla vyjádřena jako procenta neovlivněné kontroly (100%). 

 Vyhodnocení dat 5.6.9

Výsledky experimentu byly zpracovány pomocí programu Microsoft Office Excel 

2007 (Microsoft Corporation, USA). Následné grafické zpracování, statistická analýza 

a výpočty hodnot IC50 byly provedeny pomocí softwaru GraphPad Prism verze 6.04 

(GraphPad Software, USA). Statistická analýza proběhla metodou one-way ANOVA 

s Bonferroniho post hoc testem. Výsledky byly porovnány s kontrolou a průměry byly 

považovány za statisticky významné, pokud *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. Data 

v grafech jsou uvedeny jako průměry se směrodatnou odchylkou. Všechny experimenty 

byly provedeny minimálně ve třech opakováních (n ≥ 3). 
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5.7 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE 

Fotografická dokumentace byla zhotovena za účelem studia buněčné morfologie 

a změn buněk následkem toxického působení zkoumaných látek. Pro tyto účely byl použit 

invertovaný epifluorescenční mikroskop Nikon Ti E (Nikon, Japan) s chlazenou sCMOS 

kamerou Andor Zyla 5.5 (Andor Technology, Spojené Království) a LED fluorescenčním 

zdrojem (CoolLED pE-300white, CoolLED Ltd., Spojené Království). K vizualizaci 

jednotlivých buněčných kompartmentů (jádra, mitochondrie, buněčná membrána) byly 

použity specifické fluorescenční sondy. 

Po 24 hodinové inkubaci se zkoumanými látkami, bylo buňkám odebráno médium a ty 

pak dvakrát opláchnuty ADS pufrem obsahujícím 1 mM CaCl2 a 1 g/1 glukosy. Následovala 

inkubace 30 min (v temnu) s fluorescenční sondou JC-1 nebo 15 min (v temnu) 

s fluorescenčními sondami 2 μg/ml Hoechst 33342, 0,5× koncentrovaný CellMask Green 

a 0,5 μM MitoTracker Red CMXRos. Buňky byly poté opět dvakrát důkladně opláchnuty ADS 

pufrem obsahujícím vápník a glukózu. Fotografie byly pořízeny s použitím fluorescenčních 

filtrů pro kanály DAPI, FITC a Cy3. 

 Mitochondriální barvení ve fluorescenční mikroskopii 5.7.1

Fluorescenční sonda JC-1 je kationické barvivo kumulující se v místech s vysokým 

elektrickým potenciálem, respektive v mitochondriích s nepoškozeným potenciálem vnitřní 

membrány. Zde ve vysokých koncentracích dimerizuje a dochází k tvorbě tzv.  

JC-1 agregátů, jež fluoreskují červeně. Pokud je narušen membránový potenciál, 

respektive je-li poškozena mitochondriální membrána, dojde k úniku barviva volně do 

cytoplazmy. V cytoplazmě nedochází k vytvoření dimerů a sonda fluoreskuje jasně zeleně. 

Díky těmto vlastnostem je také vhodná k vizualizaci brzké fáze apoptózy (Ankarcrona et 

al. 1995). 

Fluorescenční sonda MitoTracker Red CMXRos pasivně difunduje přes 

plazmatickou membránu a hromadí se v aktivních mitochondriích, kde emituje červené 

barvivo. Tato sonda není závislá na membránovém potenciálu a je tedy vhodná ke studiu 

morfologie těchto organel. 
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 Nukleární barvení ve fluorescenční mikroskopii 5.7.2

Pro vizualizaci buněčných jader byla použita fluorescenční sonda Hoechst 33342, 

což je modrá fluorescenční sonda, která prostupuje buněčnou membránou a váže se 

v místech obsahujících nukleové kyseliny. Vlastností této sondy je identifikovat jadernou 

strukturu a různé fáze apoptózy. Apoptické buňky mají kondenzovanější jaderný chromatin 

(pyknotická jádra), který se díky kondenzaci barví sondou intenzivněji než chromatin 

buněk kontrolních. 

 Barvení plazmatické membrány ve fluorescenční mikroskopii 5.7.3

K vizualizaci plazmatické membrány byla zvolena fluorescenční sonda CellMask
TM

 Green 

Plasma Membrane Stain. Jde o amfipatické molekuly, které jsou díky své negativně nabité 

hydrofilní části schopny „ukotvení“ v plazmatické membráně. Tímto je umožněné 

uniformní označení plazmatické membrány u téměř všech typů buněk (Thermo Fisher 

Scientific 2014). 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 VÝSLEDKY VLASTNÍ SYNTÉZY TETRAZOLŮ 

 5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(4-nitrobenzyl)-2H-tetrazol 6.1.1

 

 

 

Označení: T6498 

Sumární vzorec: C14H9N7O6 

Vzhled: žlutobílá krystalická látka 

Teplota tání: 168-169°C  

Výtěžek reakce: 55 % 

1
H NMR (500 MHz, Aceton):  

δ 9,20 (d, J = 2,1 Hz, 2H), 9,06 (t, J = 2,1 Hz, 1H), 8,30 (d, J = 8,7 Hz, 2H), 7,82 (d, 

J = 8,7 Hz, 2H), 6,30 (s, 2H). 

13
C NMR (126 MHz, Aceton): 

δ 163,08, 150,16, 149,19, 141,57, 131,35, 130,70, 127,06, 124,84, 120,76, 56,82.  

Vypočtené hodnoty CHN analýzy:  C, 45,29; H, 2,44; N, 26,41. 

Naměřené hodnoty CHN analýzy:  C, 44,98; H, 2,27; N, 26,17. 
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 5-(3,5-dinitrofenyl)-2-(3-fluorbenzyl)-2H-tetrazol 6.1.2

 

 

 

Označení: T6528 

Sumární vzorec: C14H9FN6O4 

Vzhled: bílá krystalická látka 

Teplota tání: 145-148°C 

Výtěžek reakce: 26 % 

1
H NMR (500 MHz, Aceton):  

δ 9,20 (d, J = 2,1 Hz, 2H), 9,05 (t, J = 2,1 Hz, 1H), 7,53 – 7,45 (m, 1H), 7,38 – 7,35 

(m, 1H), 7,34 – 7,30 (m, 1H), 7,20 – 7,15 (m, 1H), 6,12 (s, 2H). 

13
C NMR (126 MHz, Aceton): 

δ 163,66 (d, J = 245,3 Hz), 162,93, 150,14, 137,14 (d, J = 7,8 Hz), 131,85 (d, J = 

8,3 Hz), 131,47, 127,06, 125,45 (d, J = 3,1 Hz), 120,66, 116,58 (d, J = 21,1 Hz), 

116,32 (d, J = 22,7 Hz), 57,10 

Vypočtené hodnoty CHN analýzy:  C, 48,84; H, 2,64; N, 24,41. 

Naměřené hodnoty CHN analýzy:  C, 48,97; H, 2,80; N, 24,49. 
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6.2 ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ AKTIVITA  

Nově syntetizované tetrazolové deriváty byly studovány pro jejich 

antimykobakteriální aktivitu (Tab. 3). Koncentrace MIC (μmol/l) byla stanovena na 

Oddělení bakteriologie a mykologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Jako 

referenční látka byl zvolen isoniazid (INH). 

 

Tab. 3 Antimykobakteriální aktivita in vitro studovaných látek vyjádřená jako hodnoty MIC v μmol/l. 

 

Označení 

látky 

 

M. tuberculosis 

My 331/88 

 

M. avium 

My 330/88 

 

M. kansasii 

My 235/80 

 

M. kansasii 

My 6509/96 

Inkubace 14/21 dnů 14/21 dnů 7/14/21 dnů 7/14/21dnů 

T6498  1 / 1 4 / 4 0,5 / 1 / 2 2 / 4 / 4 

T6528  1 / 1 8 / 16 1 / 2 / 2 0,5 / 1 / 2 

T6303  0,5 / 1 8 / 8 1 / 2 / 2 1 / 2 / 2 

T6479  0,03 / 0,03 4 / 8 0,125 / 0,125 / 0,25 0,06 / 0,06 / 0,125 

T6478  0,125 / 0,125 8 / 16 0,5 / 1 / 1 0,25 / 0,5 / 0,5 

T6374  1 / 2 32 / 62,5 8 / 8 / 16 2 / 4 /4 

T6306  1 / 1 32 / 32 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 

INH 0,5 / 1 > 250 / > 250 > 250 / > 250 / > 250 4 / 4 / 8 

 

Hodnocení antimykobakteriální aktivity bylo provedeno na kmenech Mycobacterium 

tuberculosis My 331/88, Mycobacterium avium My 330/88, Mycobacterium kansasii 

My 235/80 a Mycobacterium kansasii My 6509/96. Použité kmeny byly získány z České 

národní sbírky typových kultur (ČNSTK), s výjimkou kmene M.kansasii My 6509/96, 

který je klinickým izolátem. Antimikrobiální aktivita látek byla testovaná na Šulově půdě. 

Látky byly rozpuštěny v DMSO a na půdu naneseny v koncentracích 1000, 500, 250, 125, 

62, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.06 a 0.03 μmol/l. Hodnota minimální inhibiční 

koncentrace byla zjišťována po inkubaci při teplotě 37°C po 7/14/21 dnech. Výsledné 

hodnoty jsou vyjádřeny v μmol/l.  



 

52 

 

6.3 VLASTNÍ CYTOTOXICITA STUDOVANÝCH LÁTEK 

 Referenční látka isoniazid 6.3.1

Látka INH byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. INH nebyl schopen indukovat významný pokles viability ani při 

maximální použité koncentraci (1000 μM). Stanovení střední hodnoty inhibiční 

koncentrace tedy nebylo možné (IC50 > 1000 μM). Naměřené hodnoty jsou graficky 

zpracovány a znázorněny v následujícím grafu (Obr. 18). 

 

 

 

Obr. 18 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s referenční látkou 

INH. Počet opakování n=4, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001 
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 Látka T6498  6.3.2

Látka T6498 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Stanovení střední hodnoty inhibiční koncentrace nebylo možné, protože 

látka se neukázala být za daných experimentálních podmínek toxická až do jejího limitu 

rozpustnosti ve vodném prostředí IC50 > 50 μM. Rozpustnost byla zjištěna 

mikroskopickým nálezem mikrokrystalů látky v kultivačním médiu. Hodnoty jsou graficky 

znázorněny v následujícím grafu (Obr. 19). 

 

 

 

Obr. 19 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou T6498. Počet 

opakování n=4, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6528 6.3.3

Látka T6528 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Stanovení střední hodnoty inhibiční koncentrace nebylo možné, protože 

látka se neukázala být za daných experimentálních podmínek toxická až do jejího limitu 

rozpustnosti ve vodném prostředí IC50 > 50 μM. Hodnoty jsou graficky znázorněny 

v následujícím grafu (Obr. 20). 

 

 

 

Obr. 20 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou T6528. Počet 

opakování n=3, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6303  6.3.4

Látka T6303 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Stanovení střední hodnoty inhibiční koncentrace nebylo možné, protože 

látka se neukázala být za daných experimentálních podmínek toxická až do jejího limitu 

rozpustnosti ve vodném prostředí IC50 > 50 μM. Hodnoty jsou graficky znázorněny 

v následujícím grafu (Obr. 21). 

 

 

 

Obr. 21 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou T6303. Počet 

opakování n=3, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6479 6.3.5

Látka T6479 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Stanovení střední hodnoty inhibiční koncentrace nebylo možné, protože 

látka se neukázala být za daných experimentálních podmínek toxická až do jejího limitu 

rozpustnosti ve vodném prostředí IC50 > 50 μM. Hodnoty jsou graficky znázorněny 

v následujícím grafu. (Obr. 22). 

 

 

 

Obr. 22 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou T6479. Počet 

opakování n=4, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6478  6.3.6

Látka T6478 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Stanovení střední hodnoty inhibiční koncentrace nebylo možné, protože 

látka se neukázala být za daných experimentálních podmínek toxická až do jejího limitu 

rozpustnosti ve vodném prostředí IC50 > 50 μM. Hodnoty jsou graficky znázorněny 

v následujícím grafu (Obr. 23). 

 

 

 

Obr. 23 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou T6479. Počet 

opakování n=3, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6374 6.3.7

Látka T6374 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Tento derivát tetrazolu projevil koncentračně závislý pokles viability – 

střední inhibiční koncentrace odpovídá hodnotě IC50 = 27 ± 5 μM. Hodnoty jsou graficky 

znázorněny v následujícím grafu (Obr. 24). 

 

 

 

Obr. 24 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou 

T6479 – IC50 = 27,06 ± 4,83 μM. Počet opakování n=6, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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 Látka T6306  6.3.8

Látka T6306 byla hodnocena v rozsahu koncentrací 1μM až 1000 μM na nenádorové 

buněčné linii 3T3. Podobně jako u předchozí látky došlo k cytotoxickým projevům 

studovaného derivátu. Zjištěná střední hodnota inhibiční koncentrace odpovídá 

IC50 = 27 ± 6 μM. Hodnoty jsou graficky znázorněny v následujícím grafu (Obr. 25). 

 

 

 

Obr. 25 Viabilita buněk 3T3 hodnocená pomocí testu vychytávání NR po inkubaci (72h.) s látkou 

T6479 – IC50 = 27,40 ± 5,57 μM. Počet opakování n=6, *p<0.05, **p<0.01 a ***p<0.001. 
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6.4 VÝSLEDKY – FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE  

Fotografická dokumentace pořízena invertovaným fluorescenčním mikroskopem 

Nikon Eclipse Ti E, potvrzuje cytotoxické působení studovaných látek in vitro na buněčné 

linii 3T3 po inkubaci 72 hodin. Pro experiment byly použity koncentrace IC50 získané 

stanovením viability buněk nebo koncentrace odpovídající maximu rozpustnosti u látek, 

které neprojevily cytotoxické působení. Jako pozitivní kontrola (vždy snímek A) byly 

použity buňky neobsahující testované látky. Jako negativní kontrola (vždy snímek B) byly 

použity buňky usmrcené letální dávkou H2O2 (200 µM). 

 Potenciál vnitřní mitochondriální membrány 6.4.1

Pomocí specifického červeného signálu fluorescenční sondy JC-1 (viz. kap. 5.7), 

byly pořízeny snímky, které vizualizují probíhající změny potenciálu mitochondriální 

membrány po inkubaci se studovanými látkami.  

Buňky pozitivní kontroly (Obr. 26 A) nevykazují mitochondriální změny – je možné 

pozorovat nepoškozené mitochondrie s charakteristickým vřetenovitým tvarem vykazující 

červený fluorescenční signál JC-1 dimerů. U buněk usmrcených letální dávkou H2O2 

(Obr. 26 B), u kterých následkem porušení potenciálu vnitřní mitochondriální membrány 

dochází k vymizení červeného signálu, naopak převažuje signál zelený, který značí 

přítomnost JC-1 monomerů v cytoplazmě buněk. Snímky C (T6498), D (T6528), 

E (T6303), F (T6479), G (T6478) a H (INH) reprezentují buňky obsahující studované látky 

o maximální koncentraci, která je ve vodném prostředí kultivačního média rozpustná 

(50 μM, v případě INH je to maximální studovaná koncentrace – tj. 1000 μM). Buňky 

nejeví známky cytotoxického působení. Viditelný červený fluorescenční signál vydávaný 

sondou, která v mitochondriích vytváří agregáty, potvrzuje, že vlivem působení 

studovaných látek nedošlo k poškození potenciálu mitochondriální membrány. Tento 

výsledek dobře koreluje s kvantitativními výsledky cytotoxicitních experimentů. Snímky 

I a J reprezentují buňky obsahující studované látky T6374 a T6306 (vždy s koncentrací 

odpovídající jejich hodnotě IC50), které způsobují viditelný pokles červeného 

fluorescenčního signálu (Obr. 26, šipky č.2) a zároveň nárůst zeleného signálu 

(cytoplazmatická fluorescence monomerů JC-1) uvolňovaný z mitochondrií následkem 
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depolarizace jejich vnitřní membrány (Obr. 26, šipky č.1). I tyto výsledky dobře korelují 

s výsledky cytotoxicitních experimentů. 
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Obr. 26 Fluorescenční barvení sondou JC-1 u buněčné linie 3T3 při zvětšení 400×.  

A: kontrolní buňky, B: usmrcené buňky letální dávkou H2O2 (200 μM), C (T6498, 50 μM), D (T6528, 50 μM), 

E (T6303, 50 μM), F (T6479, 50 μM), G (T6478, 50 μM), H (INH, 1000 μM), I (T6374, 27 μM ), 

J (T6306,  27 μM): buňky obsahující studované látky. Přítomnost zeleného fluorescenčního signálu sondy 

v monomerním stavu svědčí o poškození potenciálu vnitřní mitochondriální membrány. Měřítko odpovídá 

50 μm. Šipky označují morfologické změny diskutované v textu. 
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 Morfologické změny 6.4.2

Pomocí specifických signálů fluorescenčních sond (viz. kap. 5.7) byly pořízeny 

mikrofotografie, díky nimž jsme byli schopni vizualizovat změny ve struktuře 

mitochondrií (Mitotracker Red CMXRos; červený signál), jader (Hoechst 33342; modrý 

signál) a změny na buněčné membráné (CellMask Green; zelený signál) následkem 

působení studovaných látek.  

Buňky pozitivní kontroly (Obr. 27 A) neobsahují patrné morfologické změny – jádra 

mají typický tvar s chromatinem bez patrných změn, mitochondrie jsou vřetenovité až 

vláknité bez známek fragmentace. Buněčná membrána není narušena a udržuje tak stabilitu 

buňky. Obr. 27 B reprezentuje buňky podléhající buněčné smrti následkem podání letální 

dávky H2O2 (200 μM). Je viditelně poškozená cytoplazmatická membrána (šipky č.1); 

dochází k jejímu oddělení od cytoskeletu a působením hydrostatického tlaku cytoplasmy se 

vytvářejí balónovité struktury (tzv. bleby). Jaderný chromatin je kondenzovaný a zaniká 

jeho specifická struktura (šipky č.3). Intenzita červeného mitochondriálního signálu ve 

formě typických vláknitých struktur mizí a stává se difúzní (šipky č.2). Dochází 

k morfologické destabilitě buňky, což nasvědčuje probíhající buněčné smrti. Snímky 

C (T6498), D (T6528), E (T6303), F (T6479), G (T6478) a H (INH) reprezentují buňky 

obsahující studované látky, u kterých není patrná známka cytotoxicity ani u nejvyšší 

koncentrace rozpustné v kultivačním médiu (50 μM, v případě INH je to maximální 

studovaná koncentrace – tj. 1000 μM), což odpovídá výsledkům cytotoxicitních 

experimentů. Nejsou patrné významné rozdíly od buněk pozitivní kontroly. Mitochondrie 

vykazují jasný červený signál a charakteristický tvar. Jádra jsou beze změn ve tvaru 

i struktuře jaderného chromatinu. Tvar buněk a rozložení signálu značené membrány také 

odpovídá neovlivněným buňkám pozitivní kontroly. Snímky I a J reprezentují buňky 

obsahující studované látky T6374 a T6306 v koncentraci odpovídající hodnotám IC50. Jsou 

patrné významné morfologické změny. Došlo ke kontrakci buněk a k jejich částečnému 

zakulacení (šipky č.1). U mitochondrií se snižuje intenzita červeného signálu, vytrácí se 

vláknitá struktura a zkracují se (šipky č.2). Na cytoplazmatické membráně jsou u některých 

buněk patrné bleby (šipky č.3). 
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Obr. 27 Fluorescenční barvení sondou CellMask Green Plasma Membrane Stain (zelená, cytoplazmatická membrána), 

Hoechst 33342 (modrá, jádra) a MitoTracker Red CMXRos (červená, mitochondrie) buněčné linie 3T3 při 

zvětšení 400×. A: pozitivní kontrola, B: buňky usmrcené letální dávkou H2O2 (200 μM), C (T6498, 50 μM), 

D (T6528, 50 μM), E (T6303, 50 μM), F (T6479, 50 μM), G (T6478, 50 μM), H (INH, 1000 μM), 

I (T6374, 27 μM), J (T6306,  27 μM): buňky obsahující studované látky. Měřítko odpovídá 50 μm. Šipky 

označují morfologické změny diskutované v textu. 
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7 ZÁVĚRY 

 

 Podařilo se nám syntetizovat látky T6498 a T6528 v čisté krystalické formě 

a prokázat jejich antimykobakteriální aktivitu. Látku VK2 jsme nebyli schopni 

získat ani po úpravě experimentálních podmínek syntézy, a proto nemohla být 

zařazena do dalších biologických experimentů. 

 Nově syntetizované látky T6498 a T6528 se za daných experimentálních podmínek 

neprokázaly být toxické až do jejich limitu rozpustnosti ve vodném prostředí  

(IC50 > 50 μM). 

 In vitro experimenty byly rozšířeny o další látky připravené Mgr. Janem 

Němečkem na Katedře anorganické a organické chemie FaF UK HK. Cytotoxicitní 

experimenty ukázaly absenci toxicity u látek T6303, T6479 a T6478 až do limitu 

jejich rozpustnosti ve vodném prostředí (IC50 > 50 μM). Látky T6374 a T6306 

prokázaly koncentračně závislý pokles životaschopnosti buněk. Střední inhibiční 

koncentrace u látky T6374 odpovídá hodnotě IC50 = 27 ± 5 μM a u látky T6306 

odpovídá hodnotě IC50 = 27 ± 6 μM. 

 Výsledky cytotoxicitních experimentů s referenční látkou INH nám v našem 

experimentálním uspořádání neumožnily určit jeho střední hodnotu inhibiční 

koncentrace. INH nebyl schopen indukovat statisticky významný pokles 

životaschopnosti ani při maximální použité koncentraci (IC50 > 1000 μM). 

Významný rozdíl v toxicitě látek je tedy patrný pouze u látek T6374 a T6306, které 

jako jediné byly tento negativní efekt schopné indukovat. 

 Fotografická dokumentace za použití specifických fluorescenčních sond 

vizualizovala změny potenciálu vnitřní mitochondriální membrány a nález 

morfologických změn pouze u látek T6374 a T6306, což je v souladu 

s cytotoxicitními experimenty. 
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8 DISKUZE 

 

Tato práce je zaměřená na syntézu a základní in vitro hodnocení cytotoxicity 

derivátů tetrazolu s potenciální antimykobakteriální aktivitou. Je obecně známo, že chemie 

tetrazolu zaznamenala v posledních desetiletí zásadní rozvoj. Ten je úzce spojen s využitím 

tetrazolu ve farmaceutické chemii jako isosterní náhrady karboxylových kyselin v látkách 

s potenciálním medicinálním využitím, ale také u již do praxe zavedených léčiv (Myznikov 

et al. 2007). Rozvoj tetrazolu dnes celosvětově nabízí mnoho sloučenin, které vykazují 

jistou antimykobakteriální aktivitu.  

Na základě již stanovených výsledků je nutné dále optimalizovat struktury a nalézat 

nové cílové molekuly s co možná nejvýhodnějšími vlastnostmi (Gualano et al. 2016), což 

bylo i snahou této práce. Zaměřili jsme se na syntézu tří nových 2-substituovaných-5-(3,5-

dinitrofenyl)-2H-tetrazolů, u kterých díky znalosti vztahů mezi strukturou 

a antimykobakteriální účinností bylo možno předpokládat antimykobakteriální aktivitu.  

V literatuře není publikováno mnoho výsledků jiných tetrazolových struktur 

obsahující 3,5-dinitrofenylový fragment, které by byly studovány na antiTBC aktivitu. 

Studie Karabanovich et al. (2014) uvádí ve své publikaci skupinu látek s vysokým 

antimykobakteriálním účinkem. Jde o 1-substitutuované-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-

1H-tetrazoly a jejich bioisosterní kyslíkové a selenové analogy. MIC u těchto látek dosáhla 

1 µM (0,36 - 0,44 mg/ml) proti kmenu Mycobacterium tuberculosis CNCTC My 331/ 88 

a 0.25 - 1 µM u šesti klinicky izolovaných MDR-TB kmenů. Jde o vysoce specifické 

sloučeniny, jelikož u nich nebyla prokázána účinnost proti jiným kmenům bakterií a hub. 

Dále tyto sloučeniny vykázaly relativně nízkou vlastní toxicitu na skupině čtyř savčích 

buněčných linií, která odpovídá IC50 > 30 µM. Výsledky studie poukazují na důležitost 

3,5-dinitrofenylového fragmentu ve struktuře studovaných látek v souladu s vysokou 

antimykobakteriální aktivitou a podněcuje k dalším studiím a optimalizaci této struktury. 

Výsledky dalších studií (Kocí et al. 2002, Klimešová et al. 2009) již dříve poukázaly 

na významnost 3,5-dinitrofenylového fragmentu ve struktuře látek s potenciální 

antimykobakteriální aktivitou. Christophe et al. (2009) ve své studii vyvinul rychlý 

fenotypový test (High Content Assay) založený na použití fluorescenční mikroskopie ke 
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sledování intracelulárního růstu M. tuberculosis v makrofázích. Pomocí tohoto testu 

studoval účinnost sloučenin, které dokáží intracelulárně zabíjet kmeny M. tuberculosis, bez 

ovlivnění životaschopnosti hostitelských makrofágů. Zde se také potvrdila zvyšující se 

antimykobakteriální aktivita látek nesoucí dvě nitro skupiny ve své struktuře. 

Karabanovich et al. (2015) se ve své další studii zaměřili na 1,5 a 2,5 isomery 

tetrazolu a jejich antiTBC účinnost, selektivitu a toxicitu. Se svou skupinou připravila 

řadu 1- a 2-alkyl-5-benzylsulfanyl-2H-tetrazolů a jejich selenových analogů s různými 

substitucemi nitroskupin. U připravených 1- a 2-alkyl-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-2H-

tetrazol derivátů, byla prokázána velmi vysoká antimykobakteriální aktivita MIC, a sice 

1 µM (0,37 -0,46 µg/µl) proti kmenu Mycobacterium tuberculosis CNCTC My 331/88. 

2-alkyl-isomery prokázaly dokonce vyšší antimykobakteriální aktivitu a nižší cytotoxicitu 

in vitro ve srovnání s 1-alkyl-izomery. Dále bylo zjištěno, že isosterní nahrazení atomu síry 

atomem selenu nebo kyslíku, nemá signifikantní vliv na antimykobakteriální aktivitu. Byl 

prokázán také vysoce selektivní účinek derivátů, jelikož se neprokázala jejich aktivita proti 

jiným bakteriím nebo houbám. Tyto závěry navádí k další optimalizaci 2-alkylového 

řetězce pro zlepšení farmakokinetických vlastností a úpravy cytotoxicitního působení  

2-alkyl-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-2H-tetrazolu, který byl vybrán jako hlavní 

sloučenina z této série. 

U námi studovaných látek (T6528, T6498) byla in vitro stanovena 

antimykobakteriální aktivita jako hodnota MIC a vlastní cytotoxicita pomoci testu 

vychytávání neutrální červeně na myší nenádorové fibroblastové buněčné linii (3T3) po 

inkubaci 72 hodin se studovanou látkou. Studie byla dále obohacena o stanovení 

cytotoxicity dalších pěti strukturně velmi blízkých látek, které byly již dříve připraveny 

Mgr. Janem Němečkem na Katedře anorganické a organické chemie FaF UK HK. Tyto 

látky na bázi 2-substituovaného-5-(3,5-dinitrofenyl)-2H-tetrazolu (T6478, T6479, T6303) 

a 1-substituovaného-5-(3,5-dinitrofenylsulfanyl)-1H-tetrazolu (T6306, T6374) byly také 

podrobeny studii za výše uvedených podmínek. 

Výsledky ukázaly rovněž vynikající antimykobakteriální aktivitu in vitro. MIC 

těchto látek odpovídá 0,03-2 µM proti kmenu Mycobacterium tuberculosis My 331/88, což 

potvrdilo dřívější domněnku o jejich potenciální aktivitě. Jako nejúčinnější se prokázala 

sloučenina T6479 s MIC 0,03 µM proti kmenu Mycobacterium tuberculosis My 331/88, 
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což je vyšší účinnost než u standardně užívaného léčiva isoniazidu. Hodnota MIC 

isoniazidu odpovídala 0,5-1 µM. Hodnocení vlastní cytotoxicity studovaných látek na 

nenádorové myší fibroblastové buněčné linii (3T3) ukázalo absenci toxicity u látek T6498, 

T6528, T6303, T6479 a T6478 až do limitu jejich rozpustnosti ve vodném prostředí  

(IC50 > 50 μM). Látka T6479, u které se projevila nejvýznamnější antimykobakteriální 

aktivita, byla vybrána jako hlavní sloučenina z této série a její toxicita byla dále studovaná 

na buněčné linii lidských keratinocytů (HaCaT). I tyto experimenty prokázaly nízkou 

cytotoxicitu této látky a to až do limitu její rozpustnosti ve vodném prostředí  

(IC50 > 50 μM). Oproti tomu, u látky T6374 a T6306 došlo k významnému cytotoxickému 

účinku, který se projevil jako pokles životaschopnosti buněk. Střední inhibiční koncentrace 

látky T6374 odpovídá hodnotě IC50 = 27 ± 5 μM a u látky T6306 odpovídá hodnotě 

IC50 = 27 ± 6 μM. Je velmi důležité zmínit, že právě tyto dvě látky obsahují na rozdíl od 

ostatních studovaných látek ve své molekule atom síry. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o strukturně velmi blízké látky a tomu, že atom síry je prakticky jediným rozdílem v jejich 

struktuře, je možné se domnívat, že právě její přítomnost může mít za následek projev 

zvýšené toxicity u těchto dvou látek. 

Testované látky T6498, T6528, T6303, T6478, v čele s látkou T6479, u kterých se 

prokázala velmi slibná antimykobakteriální aktivita spolu s nízkou cytotoxicitou, má 

zásadní význam pro nadcházející optimalizaci těchto struktur s cílem nalézt látku s co 

možná nejvýhodnějšími vlastnostmi pro další studium a poodkrýt tak část ještě dlouhé 

cesty k vytvoření účinných antituberkulotik. 
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