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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 



 

 

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. 

 

 


