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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra  farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Kandidát   Mgr. Hana Leblochová 

Konzultant   doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. 

Název rigorózní práce Příprava a testování biskvartérních pyridiniových 

reaktivátorů acetylcholinesterasy 

 

V rámci této rigorózní práce bylo připraveno 21 nových potenciálních 

biskvartérních pyridiniových reaktivátorů acetylcholinesterasy a in vitro byla stanovena 

jejich reaktivační aktivita na dichlorvosem a paraoxonem inhibovaném enzymu. Jako 

referenční sloučeniny byly použity pralidoxim (2-PAM), obidoxim, asoxim (HI-6), 

trimedoxim (TMB-4), methoxim (MMC-4), K027 a K203, u nichž je známo, že částečně 

reaktivují paraoxonem i dichlorvosem inhibovanou AChE. Experimentální data ukazují, 

že při zkoušení potenciálních reaktivátorů na hAChE inhibované dichlorvosem bylo 

schopno dosáhnout reaktivačních parametrů doporučených pro testování in vivo 

6 sloučenin a na hAChE inhibované paraoxonem 8 sloučenin. Velmi nadějnými 

potenciálními reaktivátory AChE se jevily sloučeniny (9), (19), (20) a (21). 

 Tyto sloučeniny vykazovaly dostatečnou schopnost reaktivovat hAChE 

inhibovanou oběma pesticidy. Pro nově připravené sloučeniny byly na základě in vitro 

výsledků odvozeny vztahy mezi jejich strukturou a aktivitou. Výrazně vyšší reaktivační 

schopnost u AChE inhibované oběma pesticidy měly sloučeniny s oximovou skupinou 

v poloze 2 a 4  na pyridiniovém jádře, s 1,4-fenyldimethylenylovým nebo 1,3-fenyl 

dimethylenylovým spojovacím řetězcem a sloučeniny s ethoxykarbonylovou skupinu 

v poloze 3 nebo 4 na pyridiniovém jádře.



ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of  Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Candidate Mgr. Hana Leblochová 

Consultant Assoc. Prof. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. 

Title of Thesis  Preparation and testing of bisquarternary pyridinium 

reactivators of acetylcholinesterase 

 

Within this rigorous thesis, 21 new potential bisquarternary pyridinium AChE 

reactivators were prepared and their reactivation abilities on dichlorvos and paraoxon 

inhibited AChE were determined in vitro. Pralidoxime (2-PAM), obidoxime, asoxime 

(HI-6), trimedoxime (TMB-4), methoxime (MMC), K027 and K203 were used as 

reference compounds as they are known to be able to partially reactivate paraoxon and 

dichlorvos inhibited AChE. The experimental data showed that 6 compounds were able 

to achieve reactivation parameters recommended for in vivo testing on dichlorvos 

inhibited hAChE and 8 compounds on paraoxon inhibited hAChE. The compounds 

(9), (19), (20) and (21) seem to be very promising reactivators since they were able to 

reactivate hAChE inhibited by both pesticides.  

 

Based on in vitro results the structure activity relationships for newly prepared 

compounds were determined. Compounds having an oxime group in the 2- and 4- position 

to the pyridinium ring, the 1,4-phenyldimethylenyl or 1,3-phenyldimethylenyl connecting 

chain, and compounds having ethoxykarbonyl group in the position 3 or 4 on the 

pyridinium ring demonstrated markedly higher reactivation potential to the AChE 

inhibited by both pesticides.
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Seznam zkratek 

ACh acetylcholin 

AChE acetylcholinesterasa 

CAT cholinacetyltransferasa 

CNS centrální nervová soustava 

DMF dimethylformamid 

EA elementární analýza 

Faf UK Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy  
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IAChE inhibitory acetylcholinesterasy 

mAChR muskarinové acetylcholinové receptory 

MeCN methylkyanid (acetonitril) 

MS hmotnostní spektrometrie  

nAChR nikotinové acetylcholinové receptory 

NMR nukleární magnetická rezonance 

NPL nervově paralytické látky 
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PON-1 
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periferní anionické/aromatické místo 

SD směrodatná odchylka 

Ser serin 

TLC chromatografie na tenké vrstvě  

T. t. teplota tání 
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1 Úvod 

Organofosforové inhibitory (OFI) jsou uměle vytvořené, vysoce toxické látky 

s rychlým nástupem účinku a průnikem do organismu. OFI ireverzibilně inhibují enzym 

acetylcholinesterasu (AChE), což vede k nahromadění acetylcholinu (ACh) a nadměrné 

stimulaci nervových receptorů. Pokud není činnost AChE rychle obnovena, dochází 

k cholinergní krizi končící až smrtí následkem respiračního či srdečního selhání [1].  

Nejširšího použití dosáhly tyto látky v zemědělství jako pesticidy, např. paraoxon, 

parathion, chlorpyrifos či metathion, uplatnění našly také v humánní či veterinární 

medicíně, a v neposlední řadě ve vojenství jako nervově paralytické látky (NPL), např. 

sarin, cyklosarin, tabun, soman, VX [2]. Časté intoxikace spojené s jejich širokým 

použitím/zneužitím po celém světě vedly k hledání vhodných antidot [3]. 

Reaktivátory acetylcholinesterasy hrají klíčovou roli v terapii otrav OFI, 

k nejúčinnějším patří oximy, jež jsou díky své silné nukleofilitě schopny štěpit vazbu 

mezi OFI a AChE; řadíme sem, např. pralidoxim (2-PAM), obidoxim, trimedoxim, 

asoxim (HI-6) a methoxim [4]. Zatímco první NPL byla vyrobena už v první polovině 

20. století, stále není k dispozici reaktivátor schopný působit proti všem typům OFI [5]. 

V současné době se výzkum nezaměřuje jenom na nalezení univerzálního reaktivátoru, 

ale také na syntézu nových sloučenin bez náboje s dostatečnou penetrací 

přes hematoencefalickou bariéru, bioscavengery a v neposlední řadě léčba „stárnoucí“ 

vazby AChE [6]. 

2 Cíl práce 

Cílem této práce je syntéza nových biskvartérních pyridiniových sloučenin jako 

potenciálních reaktivátorů acetylcholinesterasy. Návrh struktury nových sloučenin byl 

vytvořen na základě poznatků získaných z literatury tak, aby byla zachována a pokud 

možno zlepšena reaktivační schopnost. Dalším cílem této práce je in vitro testování všech 

navržených a připravených sloučenin na vybraných druzích OFI a následné vyhodnocení 

vztahů mezi strukturou a reaktivitou připravených sloučenin. 
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3 Teoretická část 

3.1 Acetylcholin a jeho účinky 
Acetylcholin (ACh) je jedním z nejdůležitějších neurotransmiterů na všech 

pregangliových vláknech sympatiku, na všech pregangliových i postgangliových 

vláknech parasympatiku, na neuromuskulární ploténce v kosterním svalstvu 

a v neposlední řadě je acetylcholinem zprostředkováno i uvolňování adrenalinu z dřeně 

nadledvin. Důležitou roli hraje i v některých oblastech centrální nervové soustavy (CNS).  

 

CH3

N
+

CH3

CH3 O

O

CH3

 

Obrázek 1. Struktura kationtu acetylcholinu. 

 

ACh je syntetizován v cytoplazmě neuronů acetylací exogenně podávaného 

cholinu pomocí acetyl-koenzymu A a velmi specifickým enzymem 

cholinacetyltransferasou (CAT). V cholinergních nervových zakončeních je skladován 

především v zásobních vezikulech, kde po depolarizaci membrány akčním potenciálem 

dojde k destabilizaci zásobních vezikulů, jejich splynutí se synaptickou membránou 

a uvolnění ACh k cholinergním receptorům na postsynaptické membráně cílových tkání. 

Účinek ACh, a tím i přenos nervového impulsu, je ukončen rychlou hydrolýzou pomocí 

acetylcholinesterasy (AChE). 

Existují dva základní typy acetylcholinových receptorů, nikotinové 

a muskarinové, pojmenované podle přírodních alkaloidů nikotinu a muskarinu, jež 

po navázání na daný receptor napodobují účinky ACh. Široké spektrum účinků ACh je 

dáno heterogenitou těchto receptorů, kdy rozlišujeme dva podtypy nikotinových a pět 

podtypů muskarinových receptorů [7, 8]. 
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3.1.1 Nikotinové receptory (nAChR) 
Podle lokalizace dělíme nikotinové receptory na dva podtypy: nikotinové 

receptory muskulární (NM-receptory), jež jsou umístěny na neuromuskulárních spojeních 

(nervosvalové ploténce) a na nikotinové receptory neuronální (NN-receptory), nacházející 

se ve vegetativních gangliích sympatiku a parasympatiku, další nAChR jsou i v mozku. 

Každý z těchto receptorů je selektivně blokován jinými antagonisty [7]. 

nAChR jsou ionotropní receptory, tedy receptory spřažené s iontovým kanálem, 

které se skládají z pěti identických (homopentamer) nebo z pěti různorodých 

(heteropentamer) polypeptidových řetězců [9], obklopujících transmembránový pór, 

specificky propustný pro kationty Na+, Ca2+ a K+. Nikotinové receptory se liší díky 

různým variantám α, β, γ, δ a případně ε podjednotek, kdy NN-receptory jsou složeny z α, 

β podjednotek jednoho druhu, zatímco NM-receptory se skládají ze dvou podjednotek α1, 

jedné β1, γ, δ [10]. 

Po navázání ACh dochází ke konformační změně proteinu, otevření kanálu 

a vstupu kationtů do buněk podle svého elektrochemického gradientu, čímž nastane 

depolarizace membrány a šíření akčního potenciálu [11]. 

Nejdůležitější úlohu zastávají nAChR při přenosu signálu mezi buňkami svalu 

a nervu a v signalizaci mezi neurony, jsou ale zapojeny i v několika centrálních funkcích 

zahrnujících např. samovolné pohyby, paměť a pozornost, úzkost, spánek a bdění [9]. 

3.1.2 Muskarinové receptory (mAChR) 
Muskarinové receptory se vyskytují v efektorových orgánech inervovaných 

parasympatikem (hladké svaly, srdce, žlázy) a v CNS. Podle lokalizace se tyto receptory 

dělí na pět podtypů (M1-5). M1 receptory, nazývané také nervové, se nachází v nervových 

a enterochromafinních buňkách žaludku, kde zvyšují žaludeční sekreci. M2 receptory se 

vyskytují převážně v srdci, proto se také někdy nazývají srdeční či kardiální, a aktivací 

těchto receptorů dochází k inhibici srdeční činnosti. V neposlední řadě je nutno zmínit 

M3 receptory, neboli žlázové, lokalizované v hladkých svalech, endokrinních žlázách 

(slinné, bronchiální, potní) či endotelu cév, kdy po navázání agonisty na tento podtyp 

receptoru dochází ke zvýšení tonu hladké svaloviny či ke stimulaci žlázové sekrece. 

M4 a M5 receptory zůstávají předmětem výzkumu [7, 12]. 

mAChR patří k receptorům spřaženým s G-proteinem. Tento transmembránový 

receptorový protein sedmkrát prostupuje lipidovou dvojvrstvu buněčné membrány a má 

vně buňky velkou doménu vázající ligandy. G-protein je složen ze tří podjednotek 
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α, β a γ, kdy na α-podjednotku je za klidového stavu navázán guanosindifosfát (GDP). 

Aktivací receptoru extracelulární signální molekulou (ligandem) dojde ke změně 

konformace receptorového proteinu, což umožní G-proteinu spojit se s receptorem 

a α-podjednotka může vyměnit svůj GDP za GTP (guanosintrifosfát). Tím dojde 

k rozpadu G-proteinu na komplex β-γ a aktivovanou podjednotku α, jež se může difuzí 

dostat do styku se svým cílovým proteinem a aktivovat ho [11,12]. 

 

3.2 Acetylcholinesterasa 
Acetylcholinesterasa (AChE) patří do rodiny serinových hydrolas, její základní 

biologickou úlohou je ukončení přenosu nervového impulsu na synapsích cholinergních 

neuronů rychlou hydrolýzou ACh na acetát a cholin [6].Tento enzym je přítomen u všech 

obratlovců i bezobratlých. Byl izolován z různých tkání savců, ptáků, ryb či hmyzu [13]. 

3.2.1 Struktura acetylcholinesterasy 

Monomerní AChE má molekulovou hmotnost asi 60 000 daltonů a skládá se 

z dvanácti centrálních β-skládaných listů vzájemně propojených 14 α-helixy. Tento 

α/β protein obsahuje 537 aminokyselin, kde Asp1 tvoří N-konec a Cys537 představuje 

C-konec. V molekule AChE bylo objeveno několik hlavních domén, jež hrají hlavní roli 

při hydrolýze ACh. K těmto doménám patří: katalytické aktivní místo, aromatická 

štěrbina a vnější anionické/aromatické místo [14, 15]. 

 

Obrázek 2. 3D struktura acetylcholinesterasy. Fialově je znázorněno katalytické aktivní místo 

s navázaným acetylcholinem (převzato z literatury [13]). 
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Katalytické aktivní místo AChE se skládá ze dvou podjednotek: esteratické 

a anionické. V esteratickém centru zastává důležitou úlohu aminokyselina serin (Ser), 

resp. její hydroxylová skupina, společně s histidinem (His) a glutaminem (Glu). Toto 

centrum se strukturou podobá jiným serinovým hydrolasam. V anionickém místě má 

velký význam karboxylová skupina Glu, dále také aminokyseliny tryptofan (Trp) 

a fenylalanin (Phe) [13, 16]. Celé katalytické aktivní místo leží v blízkosti aromatické 

štěrbiny. Při upevňování substrátu do této aromatické štěrbiny a do aktivního místa, 

napomáhá periferní anionické/aromatické místo [14]. 

3.2.2 Hydrolýza acetylcholinu 

Molekula ACh je působením elektrostatických sil mezi pozitivně nabitým 

dusíkem ACh a záporně nabitým anionickým místem přivedena do aktivního místa 

AChE. Nukleofilní atak hydroxylovou skupinou Ser v esteratickém místě vede 

k acetylaci enzymu, čímž dochází k dočasnému vytvoření kovalentní vazby mezi 

substrátem a enzymem. Tato reakce je katalyzována imidazolovou částí His 

a hydroxylovou částí Tyr (Schéma 1). Deacetylace AChE pak nastává spontánně a velmi 

rychle, v řádech milisekund, kdy dochází k uvolnění acetátu a obnovení aktivního místa 

enzymu [17]. Již během acetylace enzymu dochází k uvolnění cholinu, který je poté 

zpětně vychytáván do nervových zakončení, kde slouží k nové syntéze ACh [7]. 

 

 

Schéma 1. Hydrolýza acetylcholinu (převzato z lieratury [6]). 
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3.3 Inhibice acetylcholinesterasy 
Inhibitory acetylcholinesterasy (IAChE) vyvolávají své účinky blokádou 

v katalytickém aktivním místě enzymu (inhibice může probíhat samostatně jak 

v esteratickém centru, tak i na anionickém místě). Inhibicí AChE dochází k hromadění 

endogenního ACh na všech receptorech parasympatiku (muskulárních a neuronálních 

nAChR a mAChR), a tedy k jeho protrahovanému působení [6]. Ke stimulaci efektorů 

parasympatiku nedochází přímou vazbou inhibitorů na receptor, proto se látky s tímto 

mechanismem účinku řadí mezi nepřímo působící parasympatomimetika. Jednotlivé 

IAChE se liší fyzikálně-chemickými vlastnostmi a chemickou strukturou, na které závisí 

délka trvání účinku a schopnost stimulace určitého typu cholinergních receptorů [7]. 

Základní dělení IAChE je v závislosti na délce trvání jejich účinku, a to do dvou 

skupin, na terapeuticky využitelné reverzibilní inhibitory AChE a ireverzibilní inhibitory 

AChE, které jsou významné spíše z toxikologického hlediska. 

3.3.1 Revezibilní inhibitory AChE 

Reverzibilní inhibitory AChE se dají dále rozdělit na neacylující (krátkodobě 

účinné) a acylující (střednědobě účinné). Tyto inhibitory jsou samy substrátem AChE, to 

znamená, že kompetují s ACh o vazebné místo v katalytickém aktivním místě enzymu, a 

krátkodobě se mohou kovalentně vázat na enzym. Takto vzniklá vazba je pevnější, 

a proto i její spontánní hydrolýza na volný enzym netrvá několik milisekund, jako je tomu 

a navázaného ACh, ale 30 minut až 6 hodin. Mezi neacylující (krátkodobě účinné) 

inhibitory se řadí edrofonium, jenž účinkuje především na nervosvalové ploténce. 

Pro  svůj krátký poločas se využívá také k diagnóze myasthenia gravis (tzv. edrofoniový 

test) [7, 18]. Acylující (střednědobě účinné) inhibitory AChE jsou estery kyseliny 

karbamové a obsahují ve své molekule terciární nebo kvartérní dusík. Patří sem 

fysostigmin, alkaloid ze semen kalabarového bobu keře Physostigma venenosum, který 

jakožto terciární amin proniká hematoencefalickou bariérou do CNS. Pro svou vysokou 

toxicitu, je vyhrazen pro lokální použití při léčbě glaukomu ve formě očních kapek 

v 0.25–0.5% vodném roztoku. Dále je v praxi používán neostigmin, synteticky připravená 

látka s kvartérním dusíkem používaná pro léčbu pooperační atonie střev a močového 

měchýře, našel uplatnění i v terapii mysthenia gravis či jako antidotum periferních 

myorelaxancií kurarového typu. Další látka pyridostigmin je pro svůj delší poločas a 

pomalejší nástup účinku vhodná pro dlouhodobější terapii, zejména myasthenia gravis, 

jinak je její využití podobné jako u neostigminu. Praktické uplatnění našly také zdvojené 
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analogy demekarium a distigmin. Pro úplnost je nutno zmínit další karbamátové 

inhibitory s terciárním dusíkem, donepezil, rivastigmin a galantamin, které pro své 

centrální působení našly uplatnění v terapii Alzheimerovy nemoci [12,18]. 
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Obrázek 3. Chemická struktura vybraných reverzibilních inhibitorů acetylcholinesterasy.  

 

3.3.2 Ireverzibilní inhibitory AChE  

Organofosforové inhibitory (OFI) se řadí mezi ireverzibilní inhibitory AChE [19]. 

Syntéza těchto látek je poměrně snadná a levná, jsou tedy lehce použitelné, přesto je jejich 

význam spíše toxikologický než terapeutický [1]. Celá řada těchto sloučenin se 

celosvětově používá v zemědělství jako pesticidy (např. parathion, chlorpyrifos, 

diazinon). Navzdory tomu, že spousta zemí používání organofosforových pesticidů 

omezila, stále od nich neupustili v rozvojových zemích, právě pro jejich nízkou cenu 

a vysokou efektivitu [20]. Podle epidemiologických studií se odhaduje, že tyto pesticidy 

mají ročně za následek až 1 000 000 otrav a asi 200 000 úmrtí [21]. 

Některé vysoce toxické OFI byly a jsou vyžívané/zneužívané jako bojové 

chemické látky (např. sarin, soman, tabun, VX). V minulosti došlo k několika útokům 

těmito látkami proti vojákům i proti civilistům, např. v roce 1980 v Irácko-Íránské válce, 

roku 1995 při teroristickém útoku v Tokijském metru a naposledy v roce 2013 během 

občanské války v Sýrii [6, 22].  

OFI našly uplatnění také v průmyslu jako plastifikátory nebo látky pro nehořlavé 

úpravy, i když v tomto případě není jejich účinek založen na inhibici AChE [23]. 

 



15 
 

3.3.2.1 Historie 

První syntéza organofosforových sloučenin spadá do poloviny 19. století 

do pařížské laboratoře profesora Wurtze, nutno ovšem podotknout, že první látku 

s přímou vazbou fosfor-uhlík syntetizoval von Hofman roku 1873. Století na to Lange 

a von Krueger získali mnoho organofosforových sloučenin s fungicidními 

a insekticidními vlastnostmi. Na to navázal Schraderův tým mezi léty 1934 a 1944 se 

syntézou přes 2000 organofosfátů, mezi nimiž se objevily i dva dnes velmi známé 

insekticidy paraoxon a parathion. Už na začátku roku 1935 přinutila německá vláda 

Schradera, aby místo hledání nových organofosforových insekticidů začal pracovat 

na objevu a výrobě organofosforových chemických zbraní [24]. Jako první se mu roku 

1936 podařilo objevit tabun a posléze následovaly další, jako sarin, cyklosarin a soman. 

Schraderovým objevem byla také látka DFP (diisopropylfluorfosfát), která dnes slouží 

jako model ke studiu mechanismů přenosu signálu v cholinergních nervových 

zakončeních. Až později roku 1957 byla Tammelinem syntetizována další bojová 

chemická látka VX, jenž byla následně modifikována na ruskou VX (R-VX) a čínskou 

VX (C-VX). Po druhé světové válce se používání organosfosforvých pesticidů rozšířilo 

po celém světě, v současné době je využíváno více než 100 různých organofosforových 

pesticidů, hlavně v zemědělství a zahrádkářství, což s sebou samozřejmě nese i riziko 

intoxikace [24]. Prvním ozbrojeným konfliktem, kdy byly použity organofosforové 

chemické zbraně, byla Irácko-Íránská válka (1980–1988). Nutno zmínit také teroristický 

útok sarinem v Tokijském metru (1995), kdy přišlo o život 12 lidí a tisíce lidí bylo 

intoxikováno. V srpnu 2013 došlo k použití chemických zbraní, pravděpodobně sarinu, 

proti civilistům v Syrské občanské válce [25, 26]. 

3.3.2.2 Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti OFI  

OFI jsou látky odvozené od kyseliny fosforečné nebo fosfonové nebo jejich 

sirných analog, kyseliny thiofosforečné nebo thiofosfonové. Základní chemickou 

strukturu všech OP znázorňuje Obrázek 4, kde místo substituentů R1 a R2 může být vodík, 

alkyl, alkoxy, alkylthio nebo amido skupina, a substituent X může zastoupit halogen, 

kyano, keto, alkylthio nebo zbytek organické či anorganické kyseliny [27]. 

XR
2

R
1

O

P

(S)

 

Obrázek 4. Schraderův vzorec zobrazuje obecnou strukturu organofosforových sloučenin. 
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Reaktivita OFI závisí do značné míry na jejich chemické struktuře, kdy 

se zvyšující se elektrofilitou atomu fosforu stoupá nejen reaktivita, ale i toxicita celé 

sloučeniny [24].  Obecně lze říct, že estery fosfonové kyseliny jsou toxičtější než estery 

kyseliny fosforečné, a také že oxosloučeniny jsou toxičtější než jejich thioanalogy.  

EWG (electron-withdrawing groups), jako například nitro, kyano, halogen, oxo 

skupina ketonu či esteru karboxylové kyseliny, zvyšují reaktivitu atomu fosforu. Toxicita 

substituentů se snižuje v pořadí F > I > CN [18]. Ze substituentů, které naopak snižují 

reaktivitu OFI lze jmenovat hydroxyl nebo karboxyl [24]. 

 

 

Obrázek 5. Příklady vybraných organofosforových pesticidů. 

 

 

Obrázek 6. Příklady vybraných nervově paralytických látek (NPL). 
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Popis fyzikálně-chemických vlastností zde bude omezen na NPL, jež se dělí 

do dvou skupin: 

1) G-látky: bezbarvé, pohyblivé kapaliny podobné vodě bez výraznějšího 

zápachu, relativně dobře rozpustné ve vodě a dobře v organických 

rozpouštědlech. Vyznačují se těkavostí, proto nejběžnější branou vstupu 

do organismu jsou dýchací cesty. Bez ztráty toxicity vydrží ve vnějším 

prostředí 12–24 hodin. Patří sem tabun, sarin, cyklosarin a soman. 

2) V-látky: bezbarvé, viskózní kapaliny bez výraznějšího zápachu, ve vodě jsou 

velmi špatně rozpustné, zato v organických rozpouštědlech a tucích se 

rozpouštějí velmi dobře. Charakteristické jsou velmi nízkou těkavostí, proto 

vydrží ve vodě a ve vnějším prostředí týdny až měsíce. Řadíme sem látku VX 

a její analog VR [1]. 

3.3.2.3 Mechanismus účinku OFI  

Jak už bylo zmíněno dříve, OFI jsou lipofilní látky, jež pronikají do organismu 

všemi bránami vstupu, nejčastěji dýchacími cestami nebo přes kůži. Po vstupu OFI 

do intoxikovaného organismu dochází k jeho resorpci a transportu krevním oběhem 

na cílové místo (cholinergní synapse autonomního, periferního a centrálního nervového 

systému).  Nutno podotknou, že na cílové místo se dostanou asi jen 1–3 % resorbované 

látky, zbylá část reaguje s cholinesterasami (např. butyrylcholinesterasou) a dalšími 

enzymy v plasmě (jejich inhibice nevyvolává žádné klinické příznaky intoxikace) nebo 

podléhá biotransformaci [1].  

Základem toxického účinku OFI je inhibice AChE, kdy dochází k fosforylaci 

nebo fosfonylaci hydroxylové skupiny serinu v katalytickém aktivním místě enzymu 

[3]. Fosforylace/fosfonylace enzymu je analogická acetylaci enzymu acetylcholinem. 

Dochází k vytvoření kovalentní vazby mezi enzymem a OFI za současného odštěpení 

části molekuly OFI (odstupující skupina X). Průběh reakce znázorňuje Schéma 2. 

Na rozdíl od acetylované AChE, je fosforylovaný/fosfonylovaný enzym velmi stabilní 

a jeho regenerace spontánní hydrolýzou je velice pomalá (v rozmezí několika hodin až 

dní) nebo žádná (Schéma 3). Ve většině případů probíhá spontánní 

defosforylace/defosfonylace pomaleji než syntéza enzymu de novo, a proto zde hovoříme 

o ireverzibilní inhibici AChE [8, 28].  
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Schéma 2. Inhibice AChE organofosforovým inhibitorem [29].  

 

Abychom obnovili aktivitu inhibované AChE, je nutné rychlé podání reaktivátorů 

acetylcholinesterasy. Tyto silně nukleofilní sloučeniny musí být podány v co nejkratším 

čase, aby bylo zabráněno přechodu komplexu enzym-OFI do nereaktivovatelné formy, 

kdy se enzym stává odolný vůči reaktivaci a inhibice je plně ireverzibilní. Tento proces 

se nazývá „stárnutí“ enzymu, dochází při něm k dealkylaci navázaného OFI a reakci 

s další aminokyselinou katalytického aktivního místa [30]. Na tento proces má do značné 

míry vliv jak délka kontaktu inhibitoru s enzymem, tak i jeho chemická struktura. 

U různých OFI je rychlost stárnutí komplexu různá. Z NPL nejrychleji dealkyluje AChE 

inhibovaná somanem (v řádu minut), nejpomaleji stárne komplex AChE s látkou VX 

(v řádu dnů) [1, 31].  

Při inhibici lidské AChE G-látkami (sarin, soman, tabun, cyklosarin) nedochází 

k spontánní regeneraci, zatímco inhibicí V-látkami (př. VX) může spontánní regenerace 

nastat, i když velmi pomalu [31].  

 

Schéma 3. Spontánní regenerace a stárnutí AChE (převzato z literatury [32]). 
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3.3.3 Intoxikace organofosforovými inhibitory 

Toxicita OFI závisí do značné míry na dávce a délce expozice. Expozice nízkými 

dávkami OFI jsou doprovázeny neurologickými poruchami, které zahrnují závažné 

extrapyramidové příznaky, úzkost, depresi, ztráty paměti a problémy s učením. 

Mechanismus toxicity způsobené nízkými dávkami OFI není dosud objasněn [33]. 

Naopak vystavení organismu vysokým dávkám OFI je spojeno s ireverzibilní inhibicí 

AChE vedoucí k akumulaci ACh v synaptických štěrbinách. Nadměrné dráždění 

cholinergních nervů se manifestuje jako akutní cholinergní krize [34].  

Dále studie naznačují, že akutní i chronické intoxikace OFI narušují redoxní 

aktivitu antioxidačních enzymů (katalasa, superoxiddismutasa, glutathionreduktasa, 

glutathionperoxidasa), dochází k poklesu antioxidantů (glutathion, vitamín C, vitamín E, 

beta-karoten) a vznikají volné radikály způsobující peroxidaci lipidů. Tento tzv. oxidační 

stres je považován za jeden z hlavních mechanismů toxicity OFI [8]. 

3.3.3.1 Akutní cholinergní krize 

Příznaky akutní cholinergní krize jsou důsledkem nadměrné stimulace 

cholinergních neuronů. Nástup těchto příznaků se pohybuje od pár minut po několik 

hodin po expozici OFI. Podle druhu a lokalizace rozeznáváme muskarinové, nikotinové 

a centrální příznaky [35].  

Muskarinové příznaky se vyznačují hypersekrecí žláz (slzení, pocení, 

bronchosekrece, salivace), bronchokonstrikcí (tíha na prsou, dušnost), zvýšenou 

motilitou gastrointestinálního traktu (abdominální diskomfort, průjem, křeče), 

bradykardií a zvracením. Stimulací muskarinových receptorů v oku také dochází k poruše 

akomodace, mióze (sloužící k diagnostice otravy OP). Postiženým je vnímána jako 

rozmazané vidění [36]. 

Nikotinové příznaky jsou dány především nadměrným působením ACh 

na nervosvalové ploténce a charakterizuje je svalová slabost, třes a záškuby přecházející 

až v tonicko-klonické křeče, jež mohou vyústit až v paralýzu kosterního svalstva [1, 37].  

Centrálními příznaky jsou bolesti hlavy, nespavost, závratě, zmatenost. Těžká 

intoxikace může zapříčinit poruchy řeči, křeče, kóma a útlum dechu [36]. 

3.3.3.2 Přechodný syndrom 

Přechodný syndrom nastává 24–96 hodin po prodělání akutní cholinergní krize 

a vyznačuje se svalovou slabostí a obrnou hlavových nervů (stupeň a rozsah postižení se 

u jednotlivých pacientů liší). Problémy s dýcháním mohou přejít až v paralýzu dýchacích 
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svalů a bránice, což bývá častou příčinou úmrtí [35]. Plné zotavení nastává po několika 

týdnech intenzivní plicní ventilace. Přesná patofyziologie tohoto syndromu není známa, 

pravděpodobně je způsobena pozměněnou funkcí a aktivitou nikotinových receptorů [36]. 

Navíc je celkový stav intoxikovaného doprovázen metabolickým rozvratem, především 

v důsledku dlouhodobé hypoxie a acidózy. Několik měsíců po těžké akutní intoxikaci 

mohou přetrvávat neurologické a neuropsychické příznaky charakterizované zvýšenou 

únavou, poruchami spánku, emoční labilitou, úzkostí, depresemi a poruchami paměti, 

učení a koncentrace [1].  

3.3.3.3 Pozdní neurotoxický efekt 

Pozdní neurotoxický efekt je stav, který se manifestuje za několik dnů až týdnů 

po expozici OFI a je charakterizován motorickými a senzorickými poruchami, kdy 

dochází k histologickým změnám v periferních neuronech (degeneraci axonů 

a demyelinizaci). Ovlivněny jsou převážně dlouhé nervy, což způsobuje symetrickou 

slabost svalstva rukou a nohou s různým stupněm poškození senzorických funkcí. 

Předpokládá se, že důležitou roli v tomto procesu hraje inhibice a následná dealkylace 

enzymu, tzv. neurotoxické esterasy, která je přítomna v nervové tkáni [1, 36].  

 

3.4 Terapie otrav organofosforovými inhibitory 
Při terapii otravy OFI je nutno postupovat velmi rychle, jelikož se jedná 

o sloučeniny s vysokou lipofilitou, které se snadno vstřebávají a prostupují 

i přes neporušenou kůži a sliznice [38]. Strategie používané pro snížení akutní toxicity 

OFI zůstaly relativně nezměněny po celá desetiletí a zahrnují: (1) použití 

parasympatolytik (př. atropin), (2) včasné podání reaktivátorů AChE (př. oximové 

reaktivátory), (3) antikonvulzivní terapii (př. diazepam) [4]. Vedle účelné farmakoterapie 

je také nutno urychleně zabránit dalšímu vstřebávání OFI (opuštění zamořených prostoru, 

odstranění zamořeného oděvu, dekontaminace kůže, výplach očí, popřípadě podání 

aktivního uhlí či výplach žaludku do dvou hodin po perorálním pozření sloučeniny). 

Nutná je kontrola všech životních funkcí, především zajištění řízeného dýchání [35]. 

V případech očekávaného rizika intoxikace OFI se přistupuje k profylaktické 

léčbě. V tomto případě jsou podávány reverzibilní inhibitory AChE (př. pyridostigmin), 

které maskují aktivní místo AChE a brání tak ireverzibilní fosforylaci/fosfonylaci. Bývají 

podávány společně s reaktivátory AChE (př. pralidoxim, obidoxim, trimedoxim, 
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methoxim, asoxim) nebo bioscavengery (př. rekombinantní butyrylcholinesterasa, 

paraoxonasa), tyto enzymy inaktivují OF v krevním řečišti a brání jim v jejich toxickém 

účinku vůči AChE [39, 19]. 

3.4.1 Parasympatolytika 

Parasympatolytika (anticholinergika) kompetují s acetylcholinem o vazebná 

místa na cholinergních receptorech a brání tak jejich nadměrné stimulaci. Nejčastěji 

používaným parasympatolytikem je atropin, alkaloid izolovaný z rulíku zlomocného, 

který antagonizuje především muskarinové nežádoucí účinky [40]. Při intoxikaci se 

atropin podává i. m. nebo i. v. 2–4 mg každých 10–30 minut až do projevů předávkování, 

které se nejlépe identifikuje podle rozšířených zornic [1]. Atropin obtížně prochází 

do CNS, proto nikotinové příznaky intoxikace nejsou atropinem prakticky ovlivněny [6]. 

V případě těžkých otrav je proto vedle atropinu možno podávat i jiná parasympatolytika 

s převahou centrálního účinku, nejčastěji je používán benaktyzin (lze použít např. 

i biperiden nebo skopolamin) [1]. 

 

 

Obrázek 7. Struktury nejčastěji používaných parasympatolytik. 

 

3.4.2 Antikonvulziva 

Lékem volby antikonvulzivní terapie, používaným při otravě OFI, je diazepam 

(Obr. 8). Diazepam patří do skupiny benzodiazepinů, které působí na stejných 

receptorech jako neurotransmiter kyselina γ-aminomáselná (GABA) a potencují tak její 

inhibiční účinek v CNS [41]. Hlavním důsledkem účinku benzodiazepinů je 

hyperpolarizace neuronů, jež jsou pak méně náchylné k cholinergně navozené 
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depolarizaci [24]. V konečném důsledku se zabrání generalizovaným tonicko-klonickým 

křečím a následnému poškození CNS. Vedle antikonvulzivního účinku diazepam 

odstraňuje také úzkost a neklid. Z tohoto důvodu je vhodné i jeho preventivní podávání. 

Současné podání diazepamu s atropinem a reaktivátory AChE výrazně snižuje morbiditu 

a mortalitu otravy OF [42].  

 

Obrázek 8. Diazepam je antikonvulzivum první volby při otravě OFI. 

 

3.4.3 Reaktivátory acetylcholinesterasy 

Existují tři způsoby, kterými může být obnovena aktivita AChE: (1) syntéza 

enzymu de novo, (2) spontánní reaktivace (hydrolýza inhibovaného enzymu), 

(3) indukovaná reaktivace [43]. První dva uvedené způsoby jsou velmi pomalé a trvají 

několik dnů až několik desítek dnů [44]. Poslední způsob reaktivace enzymu spočívá 

v urychleném rozkladu komplexu enzym-inhibitor za použití sloučenin s vyšší 

nukleofilitou než voda, např. hydroxylamin, hydroxamové kyseliny a oximy. Tyto 

sloučeniny se nazývají reaktivátory AChE [18]. 

3.4.3.1 Vývoj a přehled používaných reaktivátorů AChE  

První sloučeninou, jež byla schopna reaktivovat AChE inhibovanou OFI in vitro, 

byl hydroxylamin, použitý roku 1951 na obnovu AChE inhibované 

tetraethylpyrofosfátem. V následujících letech spěl vývoj k nalezení specifických antidot 

zaměřených na reaktivaci AChE inhibované nervově paralytickými látkami. Nově 

syntetizované sloučeniny byly strukturně podobné ACh a měly být schopné nukleofilního 

ataku na komplex enzym-OFI [24].  

Praktický význam našly především oximy s kvartérním dusíkem v molekule. 

Jejich základní struktura je velmi podobná, liší se v počtu pyridiniových kruhů 

(monokvartérní a biskvartérní oximy) a polohou oximové skupiny. Jejich reaktivační 

schopnost závisí na chemické struktuře a koncentraci v cílové tkáni [45]. 
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Mezi nejpoužívanější monokvartérní oximové reaktivátory se řadí pralidoxim (2-PAM). 

Byl syntetizován Walsonem a Ginsburgem roku 1955 v USA. První uplatnění našel roku 

1956 při otravě parathionem v Japonsku [33]. Byla u něj zjištěna až milionkrát větší 

reaktivační účinnost než u hydroxylaminu. Pralidoxim patří mezi nejčastěji používané 

reaktivátory a vyrábí se ve formě 4 solí (chlorid, mesilát, jodid a methylsulfát [46, 6]. 

Pralidoxim efektivně reaktivuje AChE inhibovanou sarinem a VX, ovšem na reaktivaci 

AChE inhibované tabunem a somanem je jeho účinnost slabá [19]. 

Další vývoj šel cestou biskvartérních oximových reaktivátorů, jejich výhodou je, 

že  mohou interagovat se dvěma anionovými centry AChE, a tak lépe rozkládají komplex 

enzym-OFI [18]. Hlavními zástupci jsou obidoxim (Toxogonin®), trimedoxim (TMB-4), 

methoxim (MMC-4) a asoxim (HI-6) [47]. Trimedoxin a asoxim jsou už v několika 

zemích vyhrazeny pro armádní použití ve formě autoinjektorů a pravděpodobně nahradí 

současně používané reaktivátory pralidoxim a obidoxim [37]. Trimedoxin vykazuje 

účinnost vůči tabunu, sarinu a VX. Asoxim je první látka schopná reaktivovat AChE 

inhibovanou somanem a je účinný také proti sarinu, cyklosarinu a VX, ne však 

proti tabunu [19]. Jeho nevýhodou je špatná stabilita ve vodném roztoku, což se elegantně 

vyřešilo dvoukomorovým autoinjektorem [37]. V současné době je tedy asoxim  

považován za optimální lék volby v případě zasaženi NPL [1]. 

Účinnost uvedených reaktivátorů je omezena rychlostí stárnutí inhibovaného 

enzymu, použitou dávkou reaktivátoru a množstvím OFI [35]. Je nutno zmínit, že žádný 

z dosud známých reaktivátorů není schopen uspokojivě reaktivovat AChE inhibovanou 

všemi typy OFI, obzvláště pokud se jedná o tabun a soman [26]. Proto byla vyslovena 

myšlenka o použití kombinace dvou reaktivátorů (př. asoxim a trimedoxim) pro rozšíření 

spektra účinnosti [45]. Také stále pokračuje výzkum nových potenciálních reaktivátorů. 

Za posledních 60 let bylo systematicky syntetizováno několik tisíc pyridiniových oximů. 

Nejslibnější výsledky prokázaly tzv. K-oximy (př. K027 s účinností při otravách pesticidy 

nebo K203 s reaktivační schopností na AChE inhibované cyprofosem a tabunem) [25]. 
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Obrázek 9. Zástupci reaktivátorů AChE.  

 

3.4.3.2 Strukturní prvky reaktivátorů AChE ovlivňující jejich biologickou 

aktivitu 

Existuje pět důležitých strukturních prvků, které ovlivňují afinitu reaktivátorů 

vůči AChE inhibované OFI: 

(1) Přítomnost kvartérního dusíku v molekule reaktivátoru – umožňuje interakce 

molekuly reaktivátoru v aktivním místě enzymu. Nevýhodou je nízký průnik 

kvartérní molekuly přes hematoencefalickou bariéru (HEB), kdy u monokvartérního 

pralidoximu je to přibližně 10 % vůči plazmatické koncentraci. U biskvartérních 

sloučenin je tato penetrace výrazně snížena a pohybuje se v řádu procent. 

(2) Přítomnost oximové skupiny – oximová funkční skupina (–CH=NOH) v lidském těle 

disociuje na oximátový anion (–CH=NO−), který je silným nukleofilem a má 

schopnost rozštěpit vazbu mezi enzymem a navázaným OFI. Pro reaktivační účinek 

je tato funkční skupina nezbytná. 

(3) Pozice oximové skupiny – efektivnější reaktivace byla nalezena u sloučenin majících 

oximovou skupinu v poloze 2 a 4 (než v poloze 3) na kvartérním pyridiniovém jádře. 

Důvodem jsou hodnoty pKa (asi 7.5–8.5), které při pH lidské plazmy (7.4) umožňují 

vznik oximátového anionu ve vyšší míře pro oximové skupiny v poloze 2 a 4. 
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(4) Počet oximových skupin – jedna molekula reaktivátoru AChE může obsahovat 

jednu, dvě, tři nebo čtyři oximové skupiny na jednom, dvou nebo třech pyridiniových 

jádrech. Dosud nejvýhodnější se jeví jedna nebo dvě oximové funkční skupiny 

na dvou pyridiniových jádrech. 

(5) Délka a tvar spojovacího řetězce mezi pyridiniovými jádry – u biskvartérních 

sloučenin je důležitým strukturním faktorem spojovací řetězec. Dosud se 

pro reaktivaci většiny OFI osvědčil spojovací řetězec v délce 3–4 atomů s jedním 

heteroatomem nebo násobnou vazbou [48]. 

3.4.3.3 Nekvartérní reaktivátory AChE 

Velkým nedostatkem pyridiniových oximů je omezený účinek v CNS, protože 

stále přítomný náboj limituje jejich přestup přes hematoencefalickou bariéru (HEB). 

Například u monokvartérního pralidoximu prostupuje přes HEB asi 10 % podané dávky, 

u biskvartérních sloučenin jsou to jen přibližně 1–3 % z podané dávky [19]. Když 

uvážíme, že nervová tkáň je hlavním působištěm OFI, může vést tato nedostatečná 

neuroprotekce k chronickým neurologickým komplikacím (př. bolesti hlavy, deprese, 

ztráta koncentrace) a případně až k odumření neuronů [49]. V minulosti bylo zvažováno 

několik strategií, jak docílit lepší prostupnosti reaktivátorů přes HEB. Příkladem může 

být použití nanočástic, osmotické otevření těsných spojů v HEB hyperosmotickým 

manitolem, inhibice efluxních pump nebo třeba přímá injekce reaktivátoru do mozku. 

Dalším směrem bylo zavedení nových strukturních prvků do molekuly reaktivátoru, které 

by reaktivátoru usnadnily přestup přes HEB, př. zvýšením lipofility začleněním atomu 

fluoru, navázáním např. cukerné složky umožňující usnadněný prostup skrze glukozový 

transportér nebo syntézou nekvartérních reaktivátorů [6, 39]. V neposlední řadě se 

výzkum dále zabírá hledáním a testováním sloučenin s jinou, účinnější nukleofilní 

skupinou, jež by nahradily dnes používané oximy [15]. 

V posledních letech se vývoj nových potenciálních reaktivátorů ubírá především 

cestou nekvartérních reaktivátorů. Pro racionální vyhledávání nových účinných struktur 

se využívá „in silico“ screening vycházející ze znalostí 3D struktury AChE [50]. 

Dříve syntetizované nekvartérní reaktivátory se znovu dostaly do popředí právě 

díky jejich schopnosti překonat HEB [6]. Monoisonitrosoaceton (MINA) 

a diacetylmonooxim (DAM) sice vykazují lepší dostupnost CNS, ale v porovnání 

s pralidoximem a dalšími kvartérními oximy mají výrazně nižší účinek na periferii. 

Současně se začalo testovat proléčivo pralidoximu (pro-2-PAM), které by bylo 
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po prostupu přes HEB oxidoxáno na účinný kvartérní oxim. I tento přístup se setkal 

s několika limity zahrnující problémy se syntézou a nestabilitu v důsledku autooxidace 

[50].  

 

Obrázek 10. Struktury terciárních oximů monoisonitrosoacetonu (MINA) a diacetylmonooximu 

(DAM). 

 

Syntéza lipofilních amidinových oximů se inspirovala molekulou 2-PAM, kde 

silně bazická amidinová skupina dodává pseudopozitivní náboj, který napodobuje 

kvartérní centrum pyridiniových oximů a je zodpovědná za účinnou vazbu na AChE 

inhibovanou OFI (Schéma 4). Amidiniové oximy se svou účinností reaktivovat OFI 

inhibované AChE blíží pralidoximu [49].  

Schéma 4. Strukturní analýza molekuly pralidoximu, která vedla k syntéze amidiniových oximů 

[49]. 

 

Jedním z posledních úspěšných objevů byla syntéza 2-hydroxy-3-pyridin 

aldoximů a amidoximů. Pro zlepšení afinity k AChE byl do molekuly reaktivátoru přidán 

ligand př. fenyltetraisochinolin. Tyto sloučeniny vykazovaly zvýšený reaktivační 

potenciál na OFI inhibované AChE [26]. 

amidinový oxim 
(sůl) 

pralidoxim amidinový oxim 
(volná báze) 
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Obrázek 11. Struktury aldoximových a amidoximových reaktivátorů AChE. 

 

Z uvedených příkladů nekvartérních reaktivátorů lze souhrnně vyvodit strukturní 

požadavky zodpovídající za účinek. Nekvartérní reaktivátory AChE se skládají z vysoce 

nukleofilní části (př. aldoxim), zodpovědné za reaktivaci AChE, a z ligandu, který vazbou 

na vnější anionické místo zvyšuje afinitu k enzymu. Tyto sloučeniny musí mít vyvážené 

fyzikálně-chemické vlastnosti a být schopny prostoupit přes HEB. Většina dosud 

syntetizovaných sloučenin nedosahuje reaktivační účinnosti biskvartérních reaktivátorů 

AChE. Navzdory tomuto tvrzení se jedná o velmi slibnou oblast výzkumu nových 

sloučenin schopných reaktivovat OFI inhibovanou AChE [19]. 

 

3.5 Farmakologická profylaxe 
K farmakologické profylaxi se uchyluje v situacích, kdy je předpokládaná 

expozice a tudíž hrozící riziko intoxikace OFI. K tomuto účelu se podávají reverzibilní 

inhibitory karbamátového typu (př. pyridostigmin), parasympatolytika 

(př. trihexyfenidyl, benaktyzin), možno použít i reaktivátory (př. asoxim) nebo případně 

i bioscavengery [39]. 

3.5.1 Reverzibilní inhibitory AChE, parasympatolytika a oximy 

V současnosti je, jakožto účelné profylaktické antidotum, podáván pyridostigmin, 

jehož účinek spočívá v ochraně aktivních center AChE před ireverzibilní fosforylací OFI. 

Velkou nevýhodou použití pyridostigminu je, že nepřechází přes HEB a tudíž neochrání 

CNS před působením OFI. Z tohoto důvodu je vhodné jej kombinovat s anticholinergně 

působícími látkami, které pomáhají zajistit efektivní neuroprotekci [51]. Příkladem může 

být český originální lék PANPAL. Jedná se o tablety s obsahem pyridostigminu, 
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trihexyfenidylu a benaktyzinu, které slouží vojákům Armády České Republiky jako 

prevence otrav NPL. V České Republice byl také vyvinut a je dostupný k použití 

profylaktický lék TRANSANT s obsahem HI-6 ve formě transdermální náplasti [52]. 

3.5.2 Bioscavengery 

Novějším, dalo by se říci alternativním, přístupem k prevenci otrav OFI je použití 

bioscavengerů. Jedná se o enzymy se schopností degradovat molekulu OFI v krevním 

řečišti, tedy ještě dříve, než se stihne kovalentně navázat na AChE [53]. Enzymatická 

profylaxe podaná několik hodin před expozicí OFI může zabránit propuknutí akutní 

cholinergní krize [4]. V lidském těle (v kůži, v tkáních, v krvi) se přirozeně vyskytuje 

nespočet endogenních enzymů a proteinů schopných reagovat s nízkými dávkami OFI 

a neutralizovat jejich účinek. Při vyšší expozici však není jejich účinek dostatečný, proto 

je nutné jejich exogenní podání [51]. Ideálně by měly bioscavengery ochránit 

proti expozicí pěti LD50 a být účinné proti širokému spektru OFI. Bioscavengery lze 

rozdělit na stechiometrické, pseudokatalytické a katalytické [39]. 

3.5.2.1 Stechiometrické scavengery 

Stechiometrické scavengery jsou specifické enzymy, u kterých je jedna molekula 

enzymu schopna vyvázat jednu molekulu OFI. Nejvíce prozkoumanou látkou je lidská 

butyrylcholinesterasa (hBuChE). Používá se vysoce čištěná hBuChE izolovaná z krevní 

plasmy, kterou je možno podat injekčně (i. v. nebo i. m.). Je stabilní, nevyvolává 

nežádoucí účinky a přetrvává v krevním řečišti několik dní [53]. Pro dostatečný účinek 

jsou potřebné vysoké dávky hBuChE. Nevýhodou jsou ale omezené zdroje lidské plasmy 

potřebné pro izolaci hBuChE, proto se produkce v posledním desetiletí zaměřila 

na rekombinantní hBuChE. Rekombinantní hBuChE je ale v krvi velmi rychle 

rozkládána, aby se její biologický poločas prodloužil alespoň na několik hodin, musí být 

upravena, např. pegylací nebo fúzí na lidský sérový albumin [39]. Dalším limitujícím 

faktorem při použití vysokých dávek hBuChE je ekonomická náročnost, tento problém 

může být vyřešen podáním pseudokatalytických nebo katalytických scavengerů [43]. 
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Schéma 5. Mechanismus působení stechiometrických scavengerů (hBuChE) [51]. 

 

3.5.2.2 Pseudokatalytické scavengery 

Omezením podávání samostatných stechiometrických scavengerů (hBuChE) je, 

že jedna molekula enzymu reaguje s jednou molekulou OFI, takto vzniklý komplex 

hBuChE-OFI se pak stává odpadem [51]. Atraktivní přístup spočívá v obnovení 

fosforylované hBuChE použitím vhodného reaktivátoru [54]. Bohužel reaktivace 

současně dostupnými oximy je příliš pomalá, tyto jsou vyvinuty pro reaktivaci hAChE. 

Z tohoto důvodu je výhodnější použití hAChE jakožto enzymové komponenty 

v kombinaci s účinnými oximovými reaktivátory AChE [53] nebo současné podání 

hBuChE s poslední generací nově vyvinutých reaktivátorů BuChE [51].

 

Schéma 6. Mechanismus působení pseudokatalytických scavengerů [51]. 

 

3.5.2.3 Katalytické scavengery 

Katalytické scavengery jsou enzymy se schopností hydrolyzovat OFI v krevním 

řečišti [53]. Malé množství katalytických scavengerů poskytuje lepší ochranu než velké 

množství finančně nákladných stechiometrických scavengerů [39]. Nyní se výzkum točí 
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okolo několika typů enzymů, jmenovitě mutagenní cholinesterasy, lidské paraoxonasy 1 

(PON-1), bakteriální fosfotriesterasy, případně dalších savčích enzymů [53]. 

Asi před dvaceti lety vznikla myšlenka pozměnit cholinesterasy tak, aby byly 

schopny rozkládat OFI. Od té doby už vzniklo více než 60 mutantních hAChE a hBuChE 

[39]. Nejslibnějším enzymem pro praktické použití je lidská paraoxonasa 1 (PON-1). 

PON-1 je produkována v játrech a v krvi se váže na HDL, což umožňuje modulovat její 

hladinu v krvi podáním hypolipidemik a polyfenolů [55]. PON-1 obsahuje ve svém 

aktivním centru Ca2+, které jí zajišťují její promiskuitní působení (laktonasa, arylesterasa, 

fosfotriesterasa) [51]. Přirozeně se vyskytující PON-1 je schopná v přijatelné míře 

hydrolyzovat chlorpyrifos a diazoxon, ale její profylaktická účinnost proti paraoxonu 

a G-látkám je považována za nedostatečnou. Proto se výzkum zaměřuje na hledání 

rekombinantních variant s rozšířeným spektrem účinku o paraoxon a G-látky [4]. 

Vedle PON-1 se objektem zájmu staly fosfotriesterasy, které jsou považovány 

za potenciální katalytické scavengery, např. fosfotriesterasa izolovaná z olihně nebo 

bakteriální fosfotriesterasy [39]. V neposlední řadě stojí za zmínku jaterní enzym 

karboxylesterasa 1, lidská prolidasa (z erytrocytů nebo jater) nebo SMP-30 (senescence 

marker protein 30) [51]. 

 

Schéma 7. Mechanismus působení katalytických scavengerů [51]. 
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4 Experimentální část 

4.1 Chemická syntéza 

4.1.1 Obecná syntetická část 

Rozpouštědla (aceton, DMF, MeCN) a chemikálie analytické čistoty byly 

zakoupeny od firem Fluka a Sigma-Aldrich a použity bez dalšího přečištění. Reakce byly 

monitorovány pomocí TLC (desky DC-Alufolien Cellulose F, Merck, Německo) 

s použitím mobilní fáze n-butanol–kyselina octová–voda v poměru 5:1:2 a detekovány 

Dragendorffovým činidlem. Teploty tání syntetizovaných sloučenin byly měřeny 

na bodotávku PHMK 05 (VEB Kombinat Nagema, Radebeul) a nebyly korigovány. 

NMR spektra byla měřena na Varian Gemini 300 (lH 300 MHz, l3C 75 MHz, Palo 

Alto CA, USA). Chemické posuny pro 1H i 13C spektra jsou uvedeny v jednotkách ppm 

(δ) v poměru k signálu rozpouštědla DMSO (δ 2.50 pro 1H; δ 39.43 pro 13C). Signály jsou 

uvedeny jako s (sing1et), d (dublet), t (triplet), kvartet (q) a m (multiplet). 

Elementární analýza pro nově syntetizované sloučeniny byla provedena 

na přístroji EA 1110 CHNS instrument (CE Instruments, Milano, Italy). 

ESI-MS spektra byla měřena s použitím vysokotlaké kapalinové chromatografie 

a hmotnostní spektrometrie. HP1100 HPLC systém byl dodán z Agilent Technologies 

(Waldbronn, Německo). Skládala se z vakuového zplynovače G1322A, kvartérní pumpy 

G1311A, autosampleru G1313A a kvadrupólového hmotnostního spektrometru 

MSD1456 VL vybaveného zdrojem elektrospray-ionizace. Dusík pro hmotnostní 

spektrometr byl získán z dusíkového generátoru Whatman 75–720. Data byla odečtena 

v pozitivním iontovém módu s ESI sondou o napětí 4000 V. Tlak rozprašovaného plynu 

byl ustaven na 35 psig. Teplota sušícího plynu byla 335 DC a průtok 13 l/min. 
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4.1.2 Příprava monokvartérních solí 

Monokvartérní soli byly připraveny stejným způsobem jako ve dříve 

zveřejněných diplomových pracích [29, 32]. Analytická data se shodují s dříve 

publikovanými monokvartérními sloučeninami. 

Odpovídající hydroxyiminomethylpyridin (1.0 g; 8.2 mmol) byl rozpuštěn 

v acetonu (100 ml) a byl přidán odpovídající dibromxylen (10.8 g; 40.9 mmol). Směs 

byla zahřívána při teplotě varu acetonu po dobu 8 hodin a poté ochlazena na laboratorní 

teplotu. Surový produkt byl odfiltrován za sníženého tlaku a rekrystalován v MeCN 

(Schéma 8). 

 

 

Schéma 8. Obecná příprava monokvartérních solí. 
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4.1.3 Příprava biskvartérních solí 

4.1.3.1 Příprava biskvartérních solí s 2,7-naftyldimethylenovým spojovacím 

řetězcem 

Odpovídající hydroxyiminomethylpyridin (0.2 g; 1.6 mmol) byl rozpuštěn v DMF 

(5 ml) společně s  2,7-bis(brommethyl)naftalenem (0.23 g; 0.7 mmol). Směs byla 

zahřívána při 70°C po dobu 7,5–8 hodin a poté ochlazena na laboratorní teplotu. 

K reakční směsi byl přidán nadbytek acetonu (50 ml) a byla uchována v chladicím boxu 

(4 °C) přes noc. Surový pevný produkt byl dekantován, kapalná část reakční směsi odlita, 

surový produkt převrstven MeCN (10 ml) a ponechán při laboratorní teplotě přes noc. 

Surový produkt byl filtrován za sníženého tlaku a rekrystalizován z MeCN (Schéma 9). 

 

 

Schéma 9. Příprava biskvartérních solí s 2,7-naftyldimethylenovým spojovacím řetězcem. 
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4.1.3.2 Příprava biskvartérních solí s xylenovým spojovacím řetězcem 

Odpovídající monokvartérní sůl (0.5 g; 1.3 mmol) byla rozpuštěna v DMF (10 ml) 

společně s odpovídajícím ethylpyridinkarboxylátem (0.29 ml; 1.9 mmol). Směs byla 

zahřívána při 70 °C po dobu 8–108 hodin a poté ochlazena na laboratorní teplotu. 

K reakční směsi byl přidán nadbytek acetonu (80 ml) a byla uchována v chladicím boxu 

(4 °C) přes noc. Surový produkt byl dekantován, kapalná část reakční směsi odlita, surový 

produkt převrstven MeCN (20 ml) a ponechán při laboratorní teplotě přes noc. Surový 

produkt byl filtrován za sníženého tlaku a rekrystalován z MeCN (Schéma 10). 

 

N

HON

Br
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Schéma 10. Příprava biskvartérních solí s xylenovým spojovacím řetězcem. 
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4.1.3.3 Připravené biskvartérní soli 

 

1,1′-[naftalen-2,7-diylbis(methylen)]bis{[2-(hydroxyimino)methyl]pyridin-1-ium}-

dibromid  

(1) 

 

 

 

Doba reakce: 8 hod. 

Výtěžek: 51 % 

T. t.: 190–192 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.25 (d, 2H, J = 6.2 Hz), 8.75 (s, 2H), 8.66 

(m, 2H), 8.45 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 8.27–8.18 (m, 2H), 8.02 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.72 

(s, 2H), 7.46 (d, 2H, J = 6.8 Hz), 6.27 (s, 4H). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 147.19, 146.51, 145.99, 141.35, 132.50, 132.36, 

132.21, 128.90, 127.93, 126.37, 126.06, 125.61, 60.28. 

ESI-MS: m/z 397.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C24H21N4O2]
2+ 397.17). 

EA: vypočítáno 51.63 % C, 3.97 % H, 10.04 % N; nalezeno 51.99 % C, 4.28 % H, 9.72 

% N. 

  



36 
 

1,1′-[naftalen-2,7-diylbis(methylen)]bis{[3-(hydroxyimino)methyl]pyridin-1-ium}-

dibromid  

(2) 

 

 

 

Doba reakce: 8 hod. 

Výtěžek: 68 % 

T. t.: 201–203 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.48 (s, 2H), 9.26 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.76 

(d, 2H, J = 8.1 Hz), 8.37 (s, 2H), 8.24–8.18 (m, 2H), 8.15 (s, 2H), 8.04 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 

7.73 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 6.12 (s, 4H). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 144.50, 143.25, 142.41, 142.01, 133.71, 132.83, 

132.37, 132.31, 128.93, 128.76, 128.46, 126.99, 63.29. 

ESI-MS: m/z 397.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C24H21N4O2]
2+ 397.17). 

EA: vypočítáno 51.63 % C, 3.97 % H, 10.04 % N; nalezeno 51.71 % C, 4.25 % H, 9.68 

% N. 

  



37 
 

1,1′-[naftalen-2,7-diylbis(methylen)]bis{[4-(hydroxyimino)methyl]pyridin-1-ium}-

dibromid  

(3) 

 

 

 

Doba reakce: 7.5 hod. 

Výtěžek: 87 % 

T. t.: 175–177 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.23 (d, 4H, J = 6.1 Hz), 8.44 (s, 2H), 8.27 

(d, 4H, J = 5.9 Hz), 8.12 (s, 2H), 8.04 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.70 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.05 

(s, 4H). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 162.23, 148.77, 145.09, 132.76, 132.65, 132.36, 

128.95, 128.52, 126.88, 124.35, 62.59. 

ESI-MS: m/z 397.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C24H21N4O2]
2+ 397.17). 

EA: vypočítáno 51.63 % C, 3.97 % H, 10.04 % N; nalezeno 51.17 % C, 4.22 % H, 9.64 

% N. 

  



38 
 

1-({3-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-(hydroxyimino)methyl] 

pyridin-1-ium-dibromid 

(4) 

 

 

 

Doba reakce: 28.5 hod. 

Výtěžek: 6 % 

T. t.: rozkl. 180 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.71 (s, 1H), 9.35 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.10 (d, 

1H, J = 6.0 Hz), 9.02 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.78–8.65 (m, 2H), 8.64–8.54 (m, 1H), 8.34–

8.35 (m, 1H), 8.31–8.17 (m, 1H), 7.52–7.38 (m, 2H), 7.28 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 6.63 (d, 

1H, J = 7.0 Hz), 6.35 (s, 2H), 6.29 (s, 2H), 4.46 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 7.0 

Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.53, 148.32, 147.70, 146.29, 146.24, 146.05, 

145.86, 141.27, 132.37, 131.51, 130.31, 130.12, 129.56, 129.33, 128.89, 128.14, 126.36, 

126.00, 62.66, 60.47, 13.94. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.06 % C, 4.15 % H, 7.51 % 

N. 

  



39 
 

1-({2-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

 (5) 

 

 

 

Doba reakce: 18 hod. 

Výtěžek: 12 % 

T. t.:164–166 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.38 (d, 2H, J = 5.9 Hz), 9.05 (d, 1H, J = 6.2 

Hz), 8.76–8.64(m, 2H), 8.63–8.54 (m, 3H), 8.27–8.19 (m, 1H), 7.52–7.38 (m, 2H), 7.30 

(d, 1H, J = 7.0 Hz), 6.61 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 6.34 (s, 2H), 6.29 (s, 2H), 4.47 (q, 2H, J = 

7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.96, 147.72, 146.75, 146.27, 146.13, 144.40, 

141.28, 132.61, 131.37, 130.21, 129.73, 129.31, 128.15, 127.63, 126.18, 126.03, 63.00, 

60.59, 13.86. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.70 % C, 4.53 % H, 7.44 % 

N. 

  



40 
 

1-({3-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium 

(6) 

 

 

 

Doba reakce: 27.5 hod 

Výtěžek: 51 % 

T. t.: 205–207 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.78 (s, 1H), 9.39 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.28 (d, 

1H, J = 6.0 Hz), 9.03 (d, 1H, J = 7.4 Hz), 8.72–8.59 (m, 2H), 8.44 (d, 1H, J = 7.5 Hz), 

8.36–8.28 (m, 1H), 8.27–8.18 (m, 1H), 7.63–7.44 (m, 3H), 7.30 (d, 1H, J = 7.4 Hz), 6.14 

(s, 2H), 6.02 (s, 2H), 4.46 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.39 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.45, 147.82, 147.09, 146.54, 145.98, 145.62, 

141.30, 134.90, 134.86, 130.26, 130.01, 129.20, 128.76, 128.10, 127.89, 127.70, 126.09, 

62.77, 62.62, 59.93, 13.94. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.78 % C, 4.03 % H, 7.48 % 

N. 

  



41 
 

1-({3-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(7) 

 

 

 

Doba reakce: 13.5 hod. 

Výtěžek: 27 % 

T. t.: 187–189 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.42 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 9.29 (d, 1H, J = 6.0 

Hz), 8.70–8.62 (m, 2H), 8.54 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.42 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 8.27–8.19 (m, 

1H), 7.61–7.45 (m, 3H), 7.30 (d, 1H, J = 7.5 Hz), 6.13 (s, 2H), 6.00 (s, 2H), 4.44 (q, 2H, 

J = 7.0 Hz), 1.36 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.88, 147.08, 146.55, 146.28, 146.01, 144.26, 

141.39, 134.89, 134.83, 130.06, 129.29, 128.23, 127.93, 127.51, 126.14, 62.93, 59.94, 

13.84. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.70 % C, 4.38 % H, 7.46 % 

N. 

  



42 
 

1-({4-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(8) 

 

 

 

Doba reakce: 15.5 hod 

Výtěžek: 31 % 

T. t.: 189–191 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.79 (s, 1H), 9.41 (d, 1H, J = 6.1 Hz), 9.28 (d, 

1H, J = 6.0 Hz), 9.00 28 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.73 (s, 1H), 8.68–8.60 (m, 1H), 8.43 (d, 1H, 

J = 8.0 Hz), 8.35–8.27 (m, 1H), 8.25–8.16 (m, 1H), 7.62 (d, 2H, J = 7.6 Hz), 7.35 (d, 2H, 

J = 7.6 Hz), 6.15 (s, 2H), 6.03 (s, 2H), 4.43 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.36 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.47, 147.83, 147.08, 146.45, 145.96, 145.92, 

145.57, 145.53, 141.30, 134.98, 134.58, 130.36, 129.55, 128.76, 127.98, 127.90, 126.03, 

62.59, 59.70, 57.31, 13.93. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.76 % C, 4.41 % H, 7.50 % 

N. 

  



43 
 

1-({4-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-2-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(9) 

 

 

 

Doba reakce: 98 hod. 

Výtěžek: 17 % 

T. t.: 198–200 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.65–9.35 (m, 2H), 9.32–9.22 (m, 2H), 8.79–

8.38 (m, 3H), 8.27–8.13 (m, 2H), 7.80–7.52 (m, 2H), 7.44–7.27 (m, 2H), 6.14 (s, 2H), 

6.03 (s, 2H), 4.42 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.36 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.83, 157.84, 147.05, 146.28, 145.95, 144.28, 

135.07, 129.64, 128.01, 127.52, 69.78, 62.87, 13.79. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.11 % C, 4.68 % H, 7.74 % 

N. 

  



44 
 

1-({2-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(10) 

 

 

 

Doba reakce: 23 hod. 

Výtěžek: 52 % 

T. t.: nestanovena (polotekutá) 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.69 (s, 1H), 9.36–9.29 (m, 2H), 9.13 (d, 1H, 

J = 6.0 Hz), 9.10–9.06 (m, 1H), 8.85–8.80 (m, 1H), 8.43–8.34 (m, 2H), 8.27–8.21 (m, 

1H), 7.55–7.48 (m, 2H), 7.37–7.29 (m, 1H), 7.22–7.18 (m, 1H), 6.33 (s, 2H), 6.24 (s, 2H), 

4.44 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.37 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.49, 148.19, 146.31, 145.89, 144.72, 143.20, 

142.62, 142.15, 133.75, 132.78, 132.50, 132.19, 130.30, 130.14, 130.00, 129.25, 128.88, 

128.55, 62.67, 60.46, 48.50, 13.95. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.04 % C, 4.15 % H, 7.61 % 

N. 

  



45 
 

1-({2-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(11) 

 

 

 

Doba reakce: 18 hod. 

Výtěžek: 66 % 

T. t.: 152–154 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.39–9.31 (m, 3H), 9.13 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 

8.82 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.57 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.41 (s, 1H), 8.29–8.21 (m, 1H), 7.56–

7.48 (m, 2H), 7.34–7.29 (m, 1H), 7.27–7.21 (m, 1H), 6.32 (s, 2H), 6.23 (s, 2H), 4.46 (q, 

2H, J = 7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.90, 146.69, 144.75, 144.44, 143.20, 142.63, 

142.19, 133.76, 132.56, 132.44, 130.13, 129.78, 129.53, 128.55, 127.57, 62.98, 60.55, 

60.35, 13.84. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.71 % C, 4.55 % H, 7.86 % 

N. 

  



46 
 

1-({3-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(12) 

 

 

 

Doba reakce: 27.5 hod 

Výtěžek: 37 % 

T. t.: nestanovena (polotekutá) 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.76 (s, 1H), 9.44 (s, 1H), 9.41 (d, 1H, J = 6.0 

Hz), 9.19 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.06–9.00 (m, 1H), 8.80–8.75 (m, 1H), 8.38 (s, 1H), 8.35–

8.29 (m, 1H), 8.24–8.17 (m, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.63–7.50 (m, 3H), 6.03 (s, 2H), 5.94 (s, 

2H), 4.45 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.49, 147.96, 146.06, 145.60, 144.51, 143.18, 

142.48, 141.94, 134.85, 134.83, 133.71, 130.28, 129.98, 129.65, 129.60, 129.23, 128.74, 

128.46, 62.89, 62.62, 55.92, 13.94. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.85 % C, 4.43 % H, 7.96 % 

N. 

  



47 
 

1-({3-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(13) 

 

 

 

Doba reakce: 8 hod. 

Výtěžek: 27 % 

T. t.: nestanovena (polotekutá) 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.47–9.41 (m, 3H), 9.20 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 

8.77 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.54 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.39 (s, 1H), 8.24–8.17 (m, 1H), 7.79 

(s, 1H), 7.63–7.49 (m, 3H), 6.03 (s, 2H), 5.94 (s, 2H), 4.44 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.36 (t, 

3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.88, 146.41, 144.51, 144.27, 143.17, 142.49, 

141.93, 134.83, 134.76, 133.71, 130.01, 129.74, 129.66, 129.40, 128.46, 127.49, 62.93, 

13.81. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.73 % C, 4.39 % H, 7.87 % 

N. 

  



48 
 

1-({4-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(14) 

 

 

 

Doba reakce: 15.5 hod 

Výtěžek: 73 % 

T. t.: 204–206 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.80 (s, 1H), 9.46 (s, 1H), 9.41 (d, 1H, J = 6.0 

Hz), 9.22 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.00 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.75 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.36 (s, 

1H), 8.34–8.27 (m, 1H), 8.23–8.16 (m, 1H), 7.66 (s, 4H), 6.03 (s, 2H), 5.94 (s, 2H), 4.44 

(q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.37 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.49, 147.85, 145.99, 145.58, 144.41, 143.20, 

142.37, 142.33, 142.03, 135.14, 133.74, 130.37, 129.60, 129.58, 128.77, 128.50, 62.73, 

62.60, 13.93. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.67 % C, 4.56 % H, 7.38 % 

N. 

  



49 
 

1-({4-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-3-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(15) 

 

 

 

Doba reakce:10 hod. 

Výtěžek: 38 % 

T. t.: 195–197 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.48–9.41 (m, 3H), 9.21 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 

8.74 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.53 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.36 (s, 1H), 8.22–8.16 (m, 1H), 7.65 

(s, 4H), 6.03 (s, 2H), 5.94 (s, 2H), 4.43 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.35 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.86, 146.32, 144.40, 144.29, 143.20, 142.33, 

142.04, 135.20, 135.05, 133.74, 129.63, 128.50, 127.56, 62.89, 13.82. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.38 % C, 4.61 % H, 7.60 % 

N. 

  



50 
 

1-({2-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(16) 

 

 

 

Doba reakce: 81 hod. 

Výtěžek: 17 % 

T. t.: 140–142 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.68 (s, 1H), 9.31 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.13–9.06 

(m, 3H), 8.49 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.39–8.35 (m, 1H), 8.31 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 7.54–7.47 

(m, 2H), 7.31 (d, 1H, J = 7.1 Hz), 7.19 (d, 1H, J = 7.1 Hz), 6.31 (s, 2H), 6.18 (s, 2H), 4.45 

(q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.47, 148.99, 148.17, 146.29, 145.85, 145.32, 

145.29, 145.02, 132.69, 132.67, 132.47, 130.30, 130.02, 129.98, 129.77, 129.55, 129.21, 

128.86, 124.34, 62.64, 60.42, 13.93. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.05 % C, 4.40 % H, 7.58 % 

N. 

  



51 
 

1-({2-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(17) 

 

 

 

Doba reakce: 13.5 hod 

Výtěžek: 63 % 

T. t.: 226–227 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.34 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 9.10 (d, 2H, J = 6.0 

Hz), 8.57 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.49 (s, 1H), 8.30 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 7.56–7.47 (m, 2H), 

7.31–7.20 (m, 2H), 6.31 (s, 2H), 6.17 (s, 2H), 4.46 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.38 (t, 3H, J = 

7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.89, 149.00, 146.66, 145.32, 145.03, 144.41, 

132.75, 132.44, 130.15, 130.04, 129.67, 129.61, 127.58, 124.36, 62.98, 60.53, 59.62, 

13.84. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.77 % C, 4.45 % H, 7.85 % 

N. 

  



52 
 

1-({3-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(18) 

 

 

 

Doba reakce: 33.5 hod. 

Výtěžek: 49 % 

T. t.: nestanovena (polotekutá) 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.78 (s, 1H), 9.43 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.21 (d, 

2H, J = 6.0 Hz), 9.03 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.46 (s, 1H), 8.36–8.25 (m, 3H), 7.78 (s, 1H), 

7.62–7.49 (m, 3H), 6.05 (s, 2H), 5.90 (s, 2H), 4.45 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.37 (t, 3H, J = 

7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.49, 148.76, 147.98, 146.03, 145.59, 145.10, 

135.07, 134.84, 130.26, 129.97, 129.57, 129.22, 128.76, 124.29, 62.82, 62.61, 62.10, 

13.94. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.85 % C, 4.42 % H, 7.90 % 

N. 
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1-({4-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(19) 

 

 

 

Doba reakce: 108 hod. 

Výtěžek: 58 % 

T. t.: 138–140 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.47 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 9.22 (d, 2H, J = 6.0 

Hz), 8.54 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.46 (s, 1H), 8.28 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 7.79 (s, 1H), 7.63–

7.48 (m, 3H), 6.04 (s, 2H), 5.90 (s, 2H), 4.43 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.36 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.88, 148.74, 146.43, 145.10, 145.01, 144.23, 

135.09, 134.77, 130.00, 129.64, 129.60, 129.34, 127.49, 124.30, 62.96, 62.92, 62.09, 

13.81. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.10 % C, 4.52 % H, 7.71 % 

N. 
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1-({4-[3-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(20) 

 

 

 

Doba reakce: 15,5 hod. 

Výtěžek: 51 % 

T. t.: 194–196 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.81 (s, 1H), 9.42 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 9.21 (d, 

2H, J = 6.0 Hz), 9.00 (d, 1H, J = 6.0 Hz), 8.43 (s, 1H), 8.35–8.23 (m, 3H), 7.66(s, 4H), 

6.04 (s, 2H), 5.89 (s, 2H), 4.44 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.37 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.48, 148.75, 147.85, 145.98, 145.56, 145.01, 

135.37, 135.00, 130.35, 129.62, 129.49, 128.76, 124.35, 62.59, 61.97, 13.93. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 48.88 % C, 4.27 % H, 7.62 % 

N. 
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1-({4-[4-(ethoxykarbonyl)pyridin-1-ium-1-yl]methyl}benzyl)-4-[(hydroxyimino) 

methyl]pyridin-1-ium-dibromid 

(21) 

 

 

 

Doba reakce: 10 hod. 

Výtěžek: 46 % 

T. t.: 232–234 °C 

1H NMR (300 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 9.42 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 9.18 (d, 2H, J = 6.0 

Hz), 8.53 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 8.42 (s, 1H), 8.25 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 7.63 (s, 4H), 6.01 (s, 

2H), 5.87 (s, 2H), 4.43 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 1.35 (t, 3H, J = 7.0 Hz). 

13C NMR (75 MHz, DMSO d6): δ (ppm) 161.85, 148.76, 146.29, 145.00, 144.29, 135.41, 

134.96, 129.62, 129.51, 127.55, 124.35, 62.88, 62.83, 61.99, 13.81. 

ESI-MS: m/z 376.0 [M-H]2+ (kalkulováno pro [C22H22N3O3]
2+ 376.17). 

EA: vypočítáno 49.18 % C, 4.32 % H, 7.82 % N; nalezeno 49.10 % C, 4.42 % H, 7.66 % 

N. 
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4.2 Stanovení reaktivačních parametrů 

4.2.1 Princip metody 

Pro stanovení aktivity AChE před a po reaktivaci byla použita modifikovaná 

Ellmanova spektrofotometrická metoda [56, 57]. Jako substrát byl použit 

acetylthiocholin, analog přirozeně se vyskytujícího acetylcholinu. 

Principem této metody je měření míry produkce thiocholinu při hydrolýze 

acetylthiocholinu pomocí AChE (Schéma 11). To je umožněno průběžnou reakcí 

thiocholinu s 5-dithiobis-2-nitrobenzoovým iontem za vzniku iontu 

5-thio-2-nitrobenzoové kyseliny, který zbarvuje roztok žlutě (Schéma 12). 
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Schéma 11. Enzymatické štěpení acetylthiocholinu. 
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Schéma 12. Vznik 5-thio-2-nitrobenzoové kyseliny. 

 

4.2.2 Postup měření 

Pro stanovení aktivity enzymu před a po reaktivaci byla použita modifikovaná 

spektrofotometrická metoda podle Ellmana. Jako substrát pro hAChE byl 

v experimentech použit acetylthiocholin ve finální koncentraci 1 mM. Měření proběhla 

při teplotě 25 °C v prostředí 0.1 M fosfátového pufru při pH 7.4. Enzym byl inhibován 

roztokem dichlorvosu či paraoxonu v propan-2-olu po dobu 60 min. Přebytek inhibitoru 

byl následně odstraněn filtrací přes C18 SPE kolonku. Úroveň reaktivace inhibované 

hAChE byla vyhodnocena v čase 10 minut po inkubaci enzymu s testovanými 

sloučeninami v koncentraci 100 µM a 10 µM. Takto krátký čas byl zvolen s ohledem 

na to, že pro praktické použití látek v terapii musí k účinné reaktivaci dojít v co 
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nejkratším časovém úseku. Výsledky reaktivace byly korigovány na oximolýzu (štěpení 

substrátu oximem), spontánní hydrolýzu substrátu a inhibici enzymu reaktivátorem. 

 

Výsledná reaktivační účinnost in vitro byla po provedených korekcích spočítána 

podle vztahu:  

% R = [1-(a0−ar) / (a0−ai)]*100 

kde % R je procento reaktivace, a0 je aktivita enzymu před inhibicí ai je aktivita 

po inhibici a ar je korigovaná aktivita reaktivovaného enzymu. Naměřené hodnoty jsou 

průměrem ze tří měření ± směrodatná odchylka (SD). Data byla zpracována 

v programech Microsoft Excel 2007 a GraphPad Prism verze 5.02. 

Reaktivátory použité pro testování byly připraveny na Katedře toxikologie 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nebo byly zakoupeny od firem 

Léčiva (Praha, Česká republika), Merck (Darmstadt, Německo) a Phoenix Chemicals Ltd. 

(Bromborough Wirral, Spojené království). Ostatní použité chemikálie analytické čistoty 

byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika). Jako zdroj hAChE byl 

použit hemolyzát z lidských erytrocytů, získaných odstředěním krve. Kolona Sigma 

Phenomenex octadecylsilane-bonded silica gel SPE column byla zakoupena u firmy 

Chromservis s.r.o. (Praha, Česká republika). 

4.2.3 Výsledky testování připravených sloučenin 

Všechny sloučeniny byly testovány při dvou koncentracích. (100 µM, 10 µM). 

Jako OFI pro inhibici hAChE byly použity dichlorvos a paraoxon. Jako referenční 

reaktivátory sloužili pralidoxim, obidoxim, asoxim, trimedoxim, methoxim, K027 

a K203. Výsledky reaktivace dichlorvosem inhibované hAChE jsou shrnuty v Tabulce 1. 
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OFI dichlorvos paraoxon 

Reaktivátor 

% 

reakt. 

100 µM 

SD % 

reakt. 

10 µM 

SD % 

reakt. 

100 µM 

SD % 

reakt. 

10 µM 

SD 

pralidoxim 44.6 1.1 8.2 0.2 30.4 1.3 5.2 0.5 

obidoxim 86.1 0.6 54.0 1.9 96.8 2.7 76.4 0.7 

asoxim 12.8 0.7 2.0 0.5 25.6 1.7 4.4 0.2 

trimedoxim 80.0 3.1 59.1 2.5 87.5 7.4 56.9 3.9 

methoxim 26.8 0.4 3.7 0.3 50.2 1.6 7.9 0.9 

K027 88.5 0.4 42.7 0.3 91.3 0.6 38.9 0.2 

K203 82.3 1.2 49.6 0.7 86.0 1.0 26.2 0.7 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.9 28.8 0.6 

2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.3 3.0 0.4 

3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 3.4 0.8 

4 4.0 0.6 1.2 0.3 7.9 0.7 2.4 0.3 

5 0.0 0.0 0.5 0.7 13.5 0.4 3.3 0.6 

6 3.8 0.3 1.0 0.0 52.3 0.7 15.7 0.2 

7 5.3 0.7 1.3 0.4 59.3 0.8 10.6 0.7 

8 18.6 0.3 5.8 0.2 36.0 0.9 12.0 0.2 

9 14.3 0.3 12.1 0.8 28.2 0.4 11.7 0.9 

10 5.3 0.8 0.9 0.2 5.0 0.3 2.0 0.3 

11 9.0 0.6 0.8 0.3 4.8 0.5 1.7 0.0 

12 3.8 0.3 4.4 0.3 5.1 0.8 2.9 0.0 

13 6.9 0.5 6.4 0.6 12.0 0.4 5.0 0.3 

14 24.3 0.1 11.1 0.4 7.4 0.3 3.3 0.3 

15 33.2 0.3 16.3 0.5 9.9 0.0 3.2 0.3 

16 5.9 0.6 4.5 0.3 10.6 0.6 5.2 0.3 

17 11.4 0.2 2.7 0.0 17.3 1.0 4.4 0.3 

18 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.9 8.8 0.3 

19 35.4 0.8 27.8 1.1 33.6 1.2 14.0 0.3 

20 48.8 1.1 36.3 0.6 34.5 0.6 11.6 0.3 

21 63.1 0.3 50.0 1.9 37.2 0.1 11.9 0.3 

Tab. 1. Reaktivace hAChE inhibované dichlorvosem a paraoxonem. 
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5 Diskuse 

Reaktivační účinnost sloučenin vhodných pro in vivo testování by měla dosáhnout 

alespoň 10 % reaktivační účinnosti při testování in vitro [2]. Při koncentraci 100 µM tuto 

hranici překonaly všechny referenční reaktivátory u hAChE inhibované dichlorvosem 

i paraoxonem. Z testovaných sloučenin přesáhlo desetiprocentní hranici 8 sloučenin 

u hAChE inhibované dichlorvosem a 14 sloučenin u hAChE inhibované paraoxonem 

(Tabulka 2). 

OFI dichlorvos paraoxon 

Reaktivátor 

% 

reakt. 

100 µM 

SD % 

reakt. 

100 µM 

SD 

pralidoxim 44.6 1.1 30.4 1.3 

obidoxim 86.1 0.6 96.8 2.7 

asoxim 12.8 0.7 25.6 1.7 

trimedoxim 80.0 3.1 87.5 7.4 

methoxim 26.8 0.4 50.2 1.6 

K027 88.5 0.4 91.3 0.6 

K203 82.3 1.2 86.0 1.0 

1 0.0 0.0 30.6 0.9 

3 0.0 0.0 11.5 0.0 

5 0.0 0.0 13.5 0.4 

6 3.8 0.3 52.3 0.7 

7 5.3 0.7 59.3 0.8 

8 18.6 0.3 36.0 0.9 

9 14.3 0.3 28.2 0.4 

13 6.9 0.5 12.0 0.4 

14 24.3 0.1 7.4 0.3 

15 33.2 0.3 9.9 0.0 

16 5.9 0.6 10.6 0.6 

17 11.4 0.2 17.3 1.0 

18 0.0 0.0 13.4 0.9 

19 35.4 0.8 33.6 1.2 

20 48.8 1.1 34.5 0.6 

21 63.1 0.3 37.2 0.1 

Tab. 2 Testované sloučeniny, které při koncentraci 100 µM přesáhly 10% reaktivační účinnost 

na hAChE inhibované dichlorvosem nebo paraoxonem. 

 

Koncentrace 100 µM ovšem není zcela vhodná pro in vivo testování 

s přihlédnutím k toxickému účinku samotného reaktivátoru, proto je důležitější 
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reaktivační aktivita při koncentraci 10 µM  [2]. Při této koncentraci překročily hranici 

10 % referenční reaktivátory obidoxim, trimedoxim, K027 a K203 na hAChE inhibované 

dichlorvosem i paraoxonem. Z připravených reaktivátorů při koncentraci 10 µM 

u  hAChE inhibované dichlorvosem překročilo hranici 10 % reaktivace 6 sloučenin 

a 8 sloučenin u hAChE inhibované paraoxonem (Tabulka 3). 

 

OFI dichlorvos paraoxon 

Reaktivátor 

% 

reakt. 

10 µM 

SD % 

reakt. 

10 µM 

SD 

obidoxim 54.0 1.9 76.4 0.7 

trimedoxim 59.1 2.5 56.9 3.9 

K027 42.7 0.3 38.9 0.2 

K203 49.6 0.7 26.2 0.7 

1 0.0 0.0 28.8 0.6 

6 1.0 0.0 15.7 0.2 

7 1.3 0.4 10.6 0.7 

8 5.8 0.2 12.0 0.2 

9 12.1 0.8 11.7 0.9 

14 11.1 0.4 3.3 0.3 

15 16.3 0.5 3.2 0.3 

19 27.8 1.1 14.0 0.3 

20 36.3 0.6 11.6 0.3 

21 50.0 1.9 11.9 0.3 

Tab. 3 Testované sloučeniny, které při koncentraci 10 µM přesáhly 10% reaktivační účinnost 

na hAChE inhibované dichlorvosem nebo paraoxonem. 

 

Dobrý reaktivační profil srovnatelný s referenční látkou K203 v koncentraci 

10 µM na hAChE inhibovanou paraoxonem vykazovala sloučenina 1 (Tabulka 3), která 

ovšem nejevila žádnou reaktivační účinnost na hAChE inhibovanou dichlorvosem. 

Z pohledu možné reaktivační „univerzálnosti“ se jeví jako vhodné sloučeniny, které 

reaktivují více typů OF více než 10 %. Tento požadavek splňují nově připravené 

sloučeniny 9, 19, 20 a 21 (Tabulka 4), které se jeví jako vhodné pro testování in vivo 

při intoxikaci dichlorvosem i paraoxonem. 
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OFI dichlorvos paraoxon 

Reaktivátor 

% 

reakt. 

10 µM 

SD % 

reakt. 

10 µM 

SD 

obidoxim 54.0 1.9 76.4 0.7 

trimedoxim 59.1 2.5 56.9 3.9 

K027 42.7 0.3 38.9 0.2 

K203 49.6 0.7 26.2 0.7 

9 12.1 0.8 11.7 0.9 

19 27.8 1.1 14.0 0.3 

20 36.3 0.6 11.6 0.3 

21 50.0 1.9 11.9 0.3 

Tab. 4 Testované sloučeniny, které při koncentraci 10 µM přesáhly 10% reaktivační účinnost 

na hAChE inhibované dichlorvosem i paraoxonem. 

 

Pro nově připravené sloučeniny je možné na základě in vitro výsledků odvodit 

vztahy mezi jejich strukturou a aktivitou. 

Poloha oximové skupiny testovaných sloučenin koreluje se skutečnostmi 

popsanými v literatuře, tedy že výrazně vyšší reaktivační potenciál mají sloučeniny 

s oximovou skupinou v poloze 2 a 4  na pyridinovém jádře. To lze vysvětlit tím, že 

reaktivátory s oximovými skupinami v polohách 2 a 4 pyridiniového kruhu mají pKa 

výhodné pro tvorbu oximátového aniontu potřebného pro reaktivaci enzymu (odtržení 

OFI ze serinového hydroxylu esteratického místa AChE) [58]. Výjimku zde tvořily 

sloučeniny 14 a 15 s oximovou skupinou v poloze 3, jež při koncentraci 10 µM přesáhly 

10% reaktivační účinnost na dichlorvosem inhibované hAChE. 

Je známo, že pro reaktivaci enzymu inhibovaného většinou OFI je nejlepší 

spojovací řetězec v délce 3–4 atomy s jedním heteroatomem nebo násobnou vazbou [59]. 

V sérii mnou studovaných potenciálních reaktivátorů AChE dosahovaly nejlepší 

reaktivační účinnosti sloučeniny s 1,4-fenyldimethylenylovým spojovacím řetězcem, kdy 

čtyři sloučeniny (8, 9, 20, 21) byly schopny dostatečně reaktivovat paraoxonem 

inhibovanou hAChE a pět sloučenin (9, 14, 15, 20, 21) dichlorvosem inhibovanou hAChE 

při koncentraci 10 µM. Ze sloučenin s 1,3-fenyldimethylenylovým spojovacím řetězcem 

byly tři (6, 7, 19) schopny dostatečně reaktivovat paraoxonem inhibovanou hAChE a 

jedna sloučenina (19) dichlorvosem inhibovanou hAChE při koncentraci 10 µM. 

1,2-fenyldimethylenylový spojovací řetězec se jevil jako zcela nevhodný. Důvodem vyšší 

účinnosti sloučenin s 1,3- a 1,4-fenyldimethylenovým spojovacím řetězcem je 
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pravděpodobně vyšší flexibilita molekuly v prostorově omezeném aktivním místě 

hAChE.  

Sloučeniny, jež měly ethoxykarbonylovou skupinu na pyridinovém jádře v poloze 

3 nebo 4 vykazovaly podstatně vyšší reaktivační účinnost na hAChE inhibované oběma 

pesticidy v porovnání se sloučeninami s ethoxykarbonylovou skupinou v poloze 2 

na pyridinovém jádře. Důvodem vyšší účinnosti 3-ethoxykarbonyl a 4-ethoxykarbonyl 

derivátů je opět pravděpodobně větší flexibilita molekuly v prostorově omezeném 

aktivním místě hAChE. 

Sloučenině 1 (str. 35) byl později přidělen kód K727 a sloučenina 7 (str. 41) byla 

označena K733. U těchto látek bylo provedeno hodnocení reaktivační aktivity 

a terapeutické účinnosti u potkanů a myší intoxikovaných sarinem. Ve srovnání 

s asoximem (HI-6) byla jejich účinnost nižší a nejsou proto vhodné jako antidota 

při akutní otravě sarinem [60]. 
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6 Závěr 

Bylo připraveno 21 nových biskvartérních pyridiniových reaktivátorů AChE. 

Byla stanovena jejich reaktivační aktivita in vitro na paraoxonem a dichlorvosem 

inhibované hAChE a porovnána s referenčními sloučeninami pralidoximem, 

obidoximem, asoximem, trimedoximem, methoximem, K027 a K203. Při zkoušení 

potenciálních reaktivátorů v koncentraci 10 µM na hAChE inhibované dichlorvosem bylo 

schopno dosáhnout reaktivačních parametrů pro testování in vivo šest sloučenin 

a na hAChE inhibované paraoxonem osm sloučenin. Velmi nadějné se zdají být 

sloučeniny 9, 19, 20 a 21, které se jeví jako vhodné potenciální reaktivátory pro testování 

in vivo při intoxikaci oběma pesticidy. 
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