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1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1 Tuberkulóza ve světě
V současnosti je tuberkulóza rozšířena na celém světě a představuje jeden z největších
zdravotních problémů lidstva. Podle údajů WHO je jí infikována více neţ čtvrtina lidstva
(1,86 miliardy lidí), kaţdý rok vzniká ve světě 8 miliónů nových případů, z toho 3,52 je
mikroskopicky pozitivních, 10,7 miliónu je koinfikováno TBC+HIV (0,18 % populace).
2,8 miliónu lidí ročně umírá na nemoci přímo nebo nepřímo související s TBC.
Do popředí se navíc dostává i problematika rezistentní tuberkulózy s průměrným výskytem
monorezistence 9,9 % a primární multirezistence s mediánem 1,4 %.
Roku 1991 vznikla mezinárodně doporučená strategie léčby TBC-DOTS (direct observation
of treatment, short course- přímo kontrolovaná léčba pod lékařským dozorem jako reakce na
celosvětově narůstající incidenci TBC.
V roce 1993 WHO vyhlásila všeobecný nouzový stav ohroţení tuberkulózou. Podle údajů
WHO a Mezinárodní unie pro boj proti tuberkulóze a plicním nemocem za posledních 10 let
ve světě vzniklo 88 miliónů nových případů tuberkulózy.1
1.1.1 Situace v jednotlivých regionech
Subsaharská Afrika
Vysoká incidence je tady způsobena velmi vysokou incidencí v některých jiţních zemích
(kolem 400 na 100 000). Devět z deseti zemí s nejvyšší incidencí se nachází v Africe. Tato
vysoká incidence je také doprovázena vysokou HIV/TBC koincidencí (více neţ 2,5 %).
Z tuberkulózních pacientů bylo HIV pozitivních aţ 32 % pacientů, přičemţ jsou velké rozdíly
mezi jednotlivými africkými zeměmi. Relativně nízká čísla (incidence do 250 na 100 000)
uvádí západní a centrální Afrika.
Severní Afrika a Blízký východ
Více neţ 60 % tvoří tři země – Pákistán (42 %), Afganistan (12 %), Súdán (9 %). Velkým
problémem je nízká záchytnost (hlášený jen jeden ze 4-5 předpokládaných případů TBC).
Jižní a jihovýchodní Asie
V této oblasti je celosvětově nejvyšší absolutní počet případů – Indie, Indonésie Bangladéš.
Podobně je tu i nejvyšší absolutní počet lidí s koinfekcí HIV/TBC (1,8 miliónu). Pozitivem je,
ţe se incidence v této oblasti dlouhodobě nezvyšuje.

Východní Asie a Pacifik
Tři čtvrtiny populace tohoto regionu tvoří Čína, kde se nachází 72 % TBC případů z regionu.
Dalšími významnými zeměmi jsou Vietnam, Filipíny a Kambodţa. Méně neţ 1 % všech TBC
případů je spojeno s koinfekcí HIV/TBC. Výjimku tvoří Kambodţa (3 %).
Severní a Jižní Amerika
Zde jsou epidemiologicky největší rozdíly ze všech regionů. Od méně neţ 10 na 100 000
(USA, Kanada) aţ po více neţ 250 na 100 000 (Bolivie, Haiti, Peru). Prevalence HIV/TBC
koinfekce je od 0 % aţ po více neţ 1 % (Haiti). Celkově nejvíce TBC se nachází v Brazílii a
Peru. Severní

Amerika vykazuje nejvyšší záchytnost TBC a spolu se západní Evropou

nejniţší počet onemocnění a také nejniţší incidenci.2

Evropa
V Evropě je velký rozdíl mezi západní, střední a východní Evropou. Do evropského regionu
patří podle WHO všechny země bývalého Sovětského Svazu. Většina západoevropských zemí
vykazuje incidenci pod 25 na 100 000 mimo Španělska a Portugalska. Incidence
v Portugalsku je 53 na 100 000 obyvatel a je jednou z nejvyšších v Evropě. Ta je však
podmíněna vysokým počtem přistěhovalců z bývalých portugalských kolonií v subsaharských
oblastech Afriky. I v ostatních zemích západní Evropy tvoří imigranti vysoké procento
onemocnění tuberkulózou, např. Švýcarsko aţ 51% nových případů. Z východní Evropy
vykazují vysoká čísla (incidence 70 na 100 000) Rumunsko a Ruská federace. Zvýšení
incidence TBC v Rusku je důsledkem zhoršení zdravotnických sluţeb a veřejného
zdravotnictví. V současnosti je Rusko na 9. místě v absolutním počtu nemocných
tuberkulózou. Problémem

je i

vysoká koincidence HIV/TBC

a vysoký výskyt

multirezistentních kmenů.3 Incidence v České Republice stagnuje v posledních letech na
hodnotách 11 na 100 000 obyvatel

4

a řadí se tedy mezi země s nízkým výskytem

tuberkulózy.5

1.1.2 Tuberkulóza a HIV koinfekce
Kromě problémů s multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis se světová
pozornost zaměřuje i na problém koinfekce TBC a HIV. TBC je nejčastější příčinou smrti
pacientů s HIV infekcí (30%). HIV je nejčastějším rizikovým faktorem aktivace TBC buď

endogenní reaktivací nebo exogenní reinfekcí. Zvyšování počtu případů HIV/TBC koinfekcí
zvyšuje riziko přenosu TBC do společnosti ať uţ HIV infikované nebo ne. Zároveň tato
koinfekce zvyšuje letalitu TBC v důsledku imunodeficience u těchto pacientů.
U osob, které jsou infikovány M. tuberculosis je 10-20 % celoţivotní riziko rozvinutí TBC.
U osob TBC/HIV koinfikovaných toto riziko ročně stoupá o10 %. Pravděpodobnost
propuknutí TBC u HIV pozitivních lidí v Americe je 30-40 %, přičemţ přeţívání po nákaze
HIV je 6-10 roků.2

1.2 Léčba tuberkulózy
Cílem léčby nemocného tuberkulózou je vyléčení nemocného, prevence časných následků a
úmrtí, prevence relapsů choroby a zamezení přenosu tuberkulózy na osoby, které byly, anebo
jsou v kontaktu s pacientem.
Kauzální léčbou tuberkulózy je podávání antituberkulotik, antibiotik a chemoterapeutik
působících na původce onemocnění.
1.2.1 Léčba antituberkulotiky
Všeobecné zásady léčby antituberkulotiky :
a) Léčba musí být pravidelná a systematická.
b) Léky se musí podávat dostatečně dlouhou dobu.
c) Antituberkulotika se musí podávat v účinné dávce.
d) Při rezistenci na antituberkulotika se mají podávat léky podle citlivosti mykobakterií
na antituberkulotika.
e) Léky se mají podávat v kombinaci několika antituberkulotik, aby se předešlo vzniku
rezistentních mutant mykobakterií.
f) Všechny uvedené poţadavky má zabezpečit léčení podle některého z doporučených
léčebných reţimů.
g) Zdůrazňuje se princip DOTS (Directly Observed Therapeutic Systeme), při kterém
pacient musí uţít lék pod přímým dohledem zdravotního personálu (sestry, lékaře).
h) Je třeba zohlednit vedlejší účinky antituberkulotik, proto je třeba před započetím léčby
a v jeho průběhu v pravidelných intervalech sledovat jaterní a ledvinové testy,
hematologické parametry, u některých antituberkulotik sledovat stav statoakustického
aparátu (audiometrické vyšetření) a zrak (perimetr, barvocit, visus).

i) Všechna antituberkulotika se podávají ráno jednorázově, nejvhodněji nalačno, čímţ se
zlepšuje vstřebávání.
1.2.2 Charakteristika antituberkulotik
Antituberkulotika se dělí na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní patří: izoniazid, rifampicin,
streptomycin, pyrazinamid, ethambutol. Nejvyšší baktericidní účinnost mají izoniazid,
rifampicin a streptomycin. Nejvyšší sterilizační účinek má pyrazinamid a rifampicin.
Ethambutol působí převáţně bakteriostaticky.
Při selhání terapie těmito léky (z důvodu rezistence, jejich kontraindikace nebo výrazných
neţádoucích

účinků)

se

v léčebných

reţimech

sahá

po

rezervních

lécích

tzv. antituberkulotikách druhé volby: tionamidy (etionamid, propionamid), aminoglykozidy
(kanamycin,

amikacin,

diomycin,

kapreomycin),

cykloserin,

tiacetazon,

PAS,

aminopeniciliny, makrolidy, tetracykliny, rifamiciny, clofazimin, fluorochinolony (ofloxacin,
ciprofloxacin). Tato jsou však méně efektivní a mají více neţádoucích účinků.
Antituberkulotika první volby

Izoniazid

Je to pyridin-4-karbohydrazid.10 Byl připraven Mayerem a Mallym v r. 1912 v Praze, do
praxe jako antituberkulotikum byl uveden v r. 1952. Patří mezi nejúčinnější antituberkulotika,
působí baktericidně i na mycobacteria uloţená intracelulárně, dobře proniká do
mozkomíšního moku. Optimum účinnosti dosahuje při pH 5-8. 6 Na mycobacteria vykazující
pouze malou metabolickou aktivitu působí izoniazid pouze bakteriostaticky.
Mechanismem účinku je inhibice syntézy mykolových kyselin buněčné stěny. Izoniazid se
v přítomnosti kyslíku oxiduje na isonikotinovou kyselinu, která pro svůj negativní náboj
velmi obtíţně opouští buňku, kumuluje se v ní a je zabudována místo kyseliny nikotinové do

nikotinamidadenindinukleotidu. Enzym potřebný pro aktivaci izoniazidu jako proléčiva je
kataláza G.8,9 Minimální inhibiční koncentrace 0,01-0,20 g/ml.7

Rifampicin

Je to (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-{[(4-methylpiperazin-1-yl) imino]methyl}-1,11dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeka[1,11,13]trienoimino)nafto[2,1-b]furan-21-yl-acetát,
polosyntetické antibiotikum, získané z rifamycinu SV.10
Jedná se o ansamycinové širokospektré antibiotikum s účinkem na pomalu i rychle se
mnoţící mycobacteria včetně Mycobacterium leprae. Při jeho výrobě se vychází z produktů
Streptomyces mediterranei. Mechanismem účinku je silná vazba na DNA-dependentní RNA
polymerázu a tím inhibice syntézy RNA v bakteriích.9 Cílovou strukturou rifampicinu je
 podjednotka RNA polymerázy.6,8,9 Minimální inhibiční koncentrace 0,05-0,5 g/ml.9

Rifabutin

Rifabutin se svou strukturou podobá rifampicinu a má s ním společný mechanismus účinku.
Nezřídka je však rifabutin účinný na kmeny Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium
leprae, rezistentní vůči rifampicinu. Kromě toho účinkuje i proti Mycobacterium avium, jímţ
jsou častěji infikováni nemocní s AIDS.9

Streptomycin

Je to bis[N,N´-bis(aminoiminomethyl)-4-O-{5-deoxy-2-O-[2-deoxy-2-(methylamino)-a-Lglukopyranosyl]-3-C-formyl-a-L-lyxo-furanosyl}-D-streptamin]-trisulfát10.Patří mezi aminoglykosidová bakericidní antibiotika. Streptomycin izoloval v roce
1944

Wachsman

se

spolupracovníky

ze

Streptomyces

griseus.6

V současnosti se pouţívá jenom k terapii tuberkulózy s moţností pouze parenterální aplikace.
Po perorálním podání se pro svou vysokou polaritu ze střeva prakticky nevstřebává.

Baktericidně působí na extracelulárně uloţená mycobacteria. Mechanismem účinku je
inhibice

syntézy bakteriálních

proteinů.

Umoţňuje

navázání

falešných

komplexů

aminokyselina + tRNA na mRNA, čímţ indukuje tvorbu falešných proteinů.9 Minimální
inhibiční koncentrace 2-8 g/ml.8

Ethambutol

Je to 2,2´-(ethylendiimino)bis(2S)-butan-1-ol, resp. jeho dihydrochlorid10. Byl syntetizován a
o jeho účinku proti tuberkulóze bylo referováno v r. 1961.6 Působí bakteriostaticky proti
mnoţícím se mykobakteriím. Mechanismem účinku je inhibice syntézy arabinogalaktanu
buněčné stěny a cílovou strukturou arabinsyltransferáza. Minimální inhibiční koncentrace
1-5 g/ml.

Pyrazinamid

Je to pyrazin-2-karboxamid.10 Byl připraven Kushnerem a spol. v r. 1952 v témţe roce byl
také zaveden do praktického pouţití.6 Pyrazinamid působí baktericidně na Mycobacterium
tuberculosis, zatímco Mycobacterium bovis a jiní původci jsou většinou rezistentní.
Mechanismus účinku není přesně znám. Pyrazinamid se štěpením amidázou kumuluje
v bakteriích a ve formě kyseliny pyrazin-2-karboxylové. Pak jiţ nemůţe z bakterie uniknout.9

Předpokládá se poškození energetiky mykobakteriální buněčné membrány8. Minimální
inhibiční koncentrace 20-100 (5,5 aţ 6,0) g/ml.
Antituberkulotika druhé volby

Ethionamid

Je to 2-ethylpyridin-4-karbothioamid.10 Jeho výhodné vlastnosti byly známé jiţ v r. 1956.6
Pouţívá se u všech forem tuberkulózy. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy
kyseliny mykolové, cílovou strukturou je reduktáza bílkovinného nosiče acylu.9 Minimální
inhibiční koncentrace 0,6-2,5 g/ml.

Cykloserin

Cykloserin je antibiotikum produkované některými kmeny Streptomyces. Byl izolován v
r. 1955. Mechanismus účinku cykloserinu spočívá v rušení syntézy buněčné stěny zabráněním
vzniku D-alanyl-D-alaninu inhibicí alaninracemázy (LD-alanin) a D-alaninsyntetázy.6

Terizidon

Terizidon je derivát cykloserinu. Po resorpci vzniká z terizidonu účinná látka cykloserin.
Vzhledem k moţným neţádoucím účinkům se terizidon povaţuje za rezervní léčivo. 11

Kanamycin

Je to monohydrát 6-O-(3-amino-3-deoxy-a-D-glukopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-Dglukopyranosyl)-2-deoxy-D-streptamin-sulfátu, antibiotikum produkované při růstu určitých
kmenů Streptomyces kanamyceticus.10 Kanamycin byl izolován v r. 1955 a v r. 1957 byl
zaveden do terapie. Mechanismem účiku je zásah do syntézy bakteriálních proteinů.
Vzhledem ke své malé terapeutické šíři se dnes toto antibiotikum pouţívá jen v oční masti,
eventuálně v kapkách.9 Minimální inhibiční koncentrace 1-8 g/ml.

Amikacin

Je

to

6-O-(3-amino-3-deoxy-a-D-glukopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-D-

glukopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-D--streptamin,
antibiotikum získané z kanamycinu A. Má stejné vlastnosti jako kanamycin, navíc indikován i
u mykobakterióz (M.avium). Dalšími aminoglykosidy pouţívanými jako antituberkulotika
druhé volby jsou diomycin a kapreomycin.
Paraaminosalicylová kyselina

Paraaminosalicylová

kyselina

byla

syntetizována

jiţ

v r.

1889,

do

praxe

jako

antituberkulotikum však byla zavedena aţ r. 1946. Dnes je jiţ obsolentní. Mechanismus
účinku PAS spočívá v kompetitivní inhibici kyseliny p-aminobenzoové, bylo to prokázáno
pouţitím PAS označeného v karboxylu uhlíkem 14C. Kromě toho je PAS nekompetetivně
inhibován biotinem, methioninem, kyselinou panthotenovou a salicyláty.6 Minimální
inhibiční koncentrace 1,8 g/ml.

Fluorochinolony

Ofloxacin

Společný mechanismus účinku této skupiny chemoterapeutik je inhibiční působení na DNA
gyrázu bakterií (topoizomeráza II). Inhibitory gyrázy jsou chemicky odvozeny od 4-chinolon3-karboxylové kyseliny.
Jako antituberkulotika druhé volby se uvádějí i další aminopeniciliny, makrolidy,
tetracykliny, rifampiciny a clofazimin.

Potenciální antituberkulotika
Rifapentin je cyklopentylový analog rifampicinu se stejnou antimykobakteriální aktivitou, ale
s delším biologickým poločasem.12

Rifapentin

Benzoxazinorifampicin

Benzoxazinorifampicin má srovnatelnou účinnost s rifabutinem. U mykobakteriální infekce se
můţe kombinovat s izoniazidem, nebo s izoniazidem a rifampicinem.12
Deriváty nitroimidazopyranu (PA-1343, PA-1297, PA-1282)

U derivátů nitroimidazopyranu byla zjištěna antimykobakterilní aktivita jak in vitro, tak in
vivo. Zkouší se také jejich aktivita proti Helicobacter pylori.12 Mechanismus účinku je
inhibice syntézy kyseliny mykolové a proteinů mykobakterií.13
Deriváty fenyloxazolidinonu (WO 9613502)

WO 9613502

U derivátů fenyloxazolidinonu se zkoumá aktivita proti mykobakteriím, grampozitivním
bakteriím a proti anaerobním mikroorganismům.12

Diarylchinolony

U diarylchinolonů se jako mechanismus účinku přepokládá poškození mykobakteriální ATPsyntázy, která je klíčovým enzymem pro syntézu ATP a tvorbu membránového potenciálu.8

Perspektivními antituberkulotiky jsou rovněţ následující skupiny látek:

Oxazolidinony-linezolid
Azachinony
Akridinony
Analogy sideroforu

2. CÍL RIGORÓZNÍ PRÁCE
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv se dlouhodobě zabývá studiem látek
s antituberkulotickou, antifungální a inhibiční aktivitou na fotosyntézu. Tato rigorózní práce
je dílčím příspěvkem k řešení výzkumných úkolů katedry.
Pro přípravu navrţených sloučenin byly pouţity jiţ v minulosti připravené deriváty pyrazin2-karboxylové kyseliny substituované v poloze 5 terc.butylovým zbytkem, v poloze 6
chlorem, nebo byla pouţita samotná kyselina. U všech připravených látek byla studována ve
spolupráci s americkým partnerem (testování v rámci vyhledávacího programu nových
antituberkulotik-Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility, TAACF)
in vitro antimykobakteriální účinnost.14,15,16,17
Dále bylo cílem mé rigorózní práce zjištění případné antimykotické aktivity, resp. schopnosti
inhibovat fotosyntézu v sérii nově připravených sloučenin. Tato práce pojednává o syntéze
nových strukturních variací anilidů pyrazin-2-karboxylové kyseliny a přímo navazuje na moji
diplomovou práci z roku 2002.11
Cílem rigorózní práce je pokusit se o přípravu biologicky (antimykobakteriálně, doplňkově i
antifungálně a antialgálně) aktivních derivátů pyrazin-2-karboxylové kyseliny.
Mé úkoly byly následující:
1. Provést rešerši zaměřenou především na současný význam tuberkulózy ve světě, trendy
v terapii a potenciální antituberkulotika.
2. V dostupné chemické literatuře zjistit metody přípravy substituovaných amidů
substituované pyrazin-2-karboxylové kyseliny.
3. Připravit substituované pyrazin-2-karboxylové kyseliny, dostupnými metodami ověřit
strukturu připravených látek .
4. Vypočítat log P nově připravených látek.
5. Připravené látky předat na testování biologické (antimykobakteriální, antifungální a
antialgální) aktivity.
6. Získaná data zhodnotit a pokusit se nalézt vztahy mezi strukturou a biologickým účinkem.

3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Vlastnosti pyrazinového jádra
Pyrazin představuje vysoce symetrickou molekulu. Pyrazinový kruh lze znázornit jako
rezonanční hybrid struktur (a-d).

Jedná se o slabě aromatickou sloučeninu, která se svými vlastnostmi blíţí vlastnostem
terciárních alifatických aminů.
Srovnání aromaticity benzenu s některými dusíkatými heterocykly:
Sloučenina

% aromaticity

benzen

100

pyridin

82

pyridazin

65

pyrimidin

67

pyrazin

75

Pyrazin se chová jako slabá dvojsytná baze, která je v porovnání s ostatními diaziny a
pyridinem nejslabší bazí.

Z hodnot hustoty -elektronů v pyrazinovém a pyridinovém kruhu je zřejmé, ţe hustota elektronů je zvýšená na dusíkových atomech, zatímco na uhlíkových atomech je hustota
výrazně menší. Vypočtené hodnoty se od naměřených hodnot téměř neliší. Je patrné, ţe
hustoty -elektronů na -uhlících pyrazinu a pyridinu jsou velmi podobné a lze očekávat i
podobnou chemickou reaktivitu -substituovaných pyrazinů a pyridinu.

Srovnání bazicity některých dusíkatých heterocyklů:
Sloučenina

pKa (1.stupeň)

pyridin

5,20

pyridazin

2,33

pyrimidin

1,30

pyrazin

0,65

Meziatomové vzdálenosti jsou u pyrazinu a ostatních diazinů sice podobné, ale poloha
druhého dusíkového atomu značně ovlivní geometrii molekuly. V případě pyrazinamidu je
pyrazinový kruh planární, vzdálenost C-N je 13,48 run, C-C potom 13,83 run. Vlivem
amidové skupiny dochází k protaţení pyrazinového jádra, takţe úhel sevřený N1, - a - uhlíkem

je

o

5°

ostřejší

neţ

u

nesubstituovaného

pyrazinu.

Pyrazin, podobně jako ostatní diaziny, nepodléhá snadno elektrofilním substitucím (např.
Friedel-Craftsovy aromatické substituce). Přímý elektrofilní atak je ztíţen induktivním
efektem dusíkových atomů pyrazinu a tedy existencí rezonančních struktur, které jsou
příčinou kladného náboje na atomech uhlíku heterocyklu. Výhodnější jsou substituce

nukleofilní, obzvlášť v případě, kdy se pyrazinový kruh aktivuje převedením na N-oxid1. Z
preparativního

hlediska

je

heteroaromatických

významná

bazí

nukleofilní

různými

substituce

typy

protonovaných
18,19

radikálů.

IČ spektra pyrazinů a N-oxidů pyrazinu vykazují čtyři roztaţené -vibrace v oblasti1600-1370
cm-1. Vibrace v rozmezí 1600-1575 cm-1 má různou (většinou slabou) intenzitu, v oblasti
1500-1520 cm-1 slabou aţ střední intenzitu, v oblasti 1500-1465 a 1420-1370 cm-1 se
nacházejí vibrace středně silné intenzity. Valenční vibrace N-oxidů se objevují v oblasti 3501260 cm-1 a mají silnou intenzitu. U monosubstituovaných pyrazinů se vyskytuje ještě silný
pás v oblasti 1060-1040 a 1030-1010 cm-1. Navíc mají pyrazinové deriváty ještě mimorovinné
(C-H) vibrace kruhu v oblasti 860-800 cm-1. U nesubstituovaného pyrazinu tato vibrace
klesá pod 800 cm-1. Substituenty se -M efektem posunují hodnoty vlnočtu vibrací k vyšším
mezím, substituenty s +M efektem tyto hodnoty sniţují.

Příklady hodnot vibrací pyrazinových derivátů:20
Sloučenina

 pyrazinového kruhu

2-aminopyrazin

1590 1535 1488 1430 1175 -

1059 1005 814

2-methylpyrazin

-

-

2-chlorpyrazin

1560 1522 1462 1387 1175 1133 1048 1009 839

2-pyrazinkarbonitril

-

2-pyrazinkarboxamid

1585 1530 1485 1379 1181 1164 1054 1025 869

pyrazin

-

-

-

-

-

-

 (C-H)

-

-

-

824

1464 1401 1176 1148 1147 1013 851

1488 1414 1150 1130 1063 1018 784

3.2 Příprava N-oxidů pyrazinu
Pyrazin, podobně jako ostatní diaziny, nepodléhá tak snadno elektrofilním substitucím.
Mnohem lépe na pyrazinovém jádře probíhají substituce nukleofilní, zejména v těch
případech, jestliţe je pyrazinový kruh aktivován převedením na N-oxid.21 V závislosti na
délce zahřívání, teplotě a molární koncentraci peroxidu vodíku přechází pyrazin na 1-mononebo 1,4-dioxid.

3.3 Halogenace pyrazinového jádra
Reakce 2-substituovaných pyrazin 4-oxidů s chloridem fosforylu (při 105°C, zahřívání 2
hodiny).22

Polohy atomu chloru a zastoupení izomerů ve směsi
chlorderivátů v %


-R

Výtěţek chlorace v 3


5

6

%
-NH2

51

99

1

-

-OCH3

79

44

4

52

-Cl

76

55

5

43

-C6H5

96

43

8

49

-CONH2

88

22

22

56

-COCH3

91

5

5

90

-CN

52

36

24

40

3.4 Příprava acylhalogenidů
Acylhalogenidy jsou pro svou velkou reaktivitu velmi důleţitými funkčními deriváty kyselin.
Ze všech acylhalogenidů mají největší význam acylchloridy.
K přípravě acylhalogenidů se pouţívá reakce kyselin s halogenidy fosforu a síry: chloridem
fosforečným a fosforitým a chloridem thionylu (thionylchloridem). Někdy je vhodným
činidlem na převádění kyselin na acy1chloridy fosgen, popř. chlorid oxalové kyseliny
(oxalylchlorid) a pro práci s citlivými kyselinami benzoy1chlorid.23

V případě, ţe není moţné přebytek thionylchloridu oddestilovat pro blízké teploty varu
thionylchloridu a vzniklého acylchloridu, odstraní se přebytečný thionylchlorid přídavkem
kyseliny mravenčí viz následující rovnici:
HCOOH + SOCI2 CO + SO2 + 2 HCl

3.5 Příprava anilidů karboxylových kyselin
Amidy karboxylových kyselin lze připravovat z kyselin i většiny jejich funkčních derivátů.
Aminolýza karboxylových kyselin má pro laboratorní přípravu anilidů malý význam.
Z kyselin se nejčastěji připravují amidy tak, ţe se kyselina převede na sůl s amoniakem nebo
primárním či sekundárním aminem a ta se pak podrobí tepelnému rozkladu (za teploty kolem
200°C):

Tímto způsobem lze získat primární, sekundární, ale i terciární amidy:

Výhodnější cestou přípravy amidů je aminolýza chloridů karboxylových kyselin:

Dalším způsobem můţe být aminolýza amidů organických kyselin:

Je moţno pouţít téţ aminolýzu esterů karboxylových kyselinou:

Podobnou reakcí je i aminolýza karboxylových kyselin:

Amonolýzu, aminolýzu, popř. hydrazinolýzu esterů karboxylových kyselin lze provádět jiţ za
poměrně mírných podmínek, protoţe zde nemůţe dojít ke vzniku solí a můţe se plně vyuţít
vysoké reaktivity aminů.
Aminolýza acylchloridů a anhydridů karboxylových kyselin probíhá většinou velmi hladce
a je nejčastější a nejschůdnější cestou pro přípravu amidů. Uvolněný chlorovodík, popř.
karboxylová kyselina při acylacích anhydridy, váţe 1 mol aminu, jestliţe se nepřidává k
vázání kyseliny pyridinu nebo jiného terciárního aminu nebo alkalického hydroxidu.17

4. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ
4.1 Antialgální aktivita
Nově syntetizované deriváty pyrazinu byly testovány in vitro na herbicidní aktivitu
v Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě RNDr.
Katarínou Kráľovou , CSc.
Chlorela vulgaris algae byla stacionárně kultivována (7 dní, 16 hodin světlo / 8 hodin tma)
podle popsané metodiky a chlorofyl obsaţený v suspenzi z řas byl stanoven
spektrofotometricky (Specord UV=VIS Zeiss Jena, Germany) po extrakci N,Ndimethylformamidem. Antialgální aktivita (inhibice tvorby chlorofylu-vývoj kyslíku) byla u
zkoumaných látek měřena v dimethylformamidu v koncentraci 5.10-5 mol-1 v přítomnosti 2,6dichlorfenol-indofenolu (DPIP) jako akceptoru elektronů. Součástí testování bylo určení
aktivity standardu DCMU ( 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylurea ) na Chlorela vulgaris
algae.

4.2 Antituberkulotická aktivita
Připravené látky byly odeslány na testování antituberkulotické účinnosti do americké instituce
Division of AIDS, National institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), jeţ je
součástí National institute of Health (NIH). Tato spolupráce nám umoţňuje zapojení do
mezinárodního programu vyhledávání antituberkulotické aktivity u nově připravených
sloučenin Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility, TAACF).
Primární in vitro screening látek je prováděn při koncentraci 12,5 µg/ml proti Mycobacterium
tuberculosis H37Rv mediu BACTEC 12B za pouţití radiometrického systému BACTEC 460.
Paralelní testování antituberkulotické aktivity nově syntetizovaných derivátů pyrazinu
prováděla MUDr. Michaela Svobodová v Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Látky byly testovány in vitro na účinnost proti Mycobacterium tuberculosis
H37Rv, M. kansasii PKG 8, M.avium No. 80/72 a M. fortium No.1021 na tekuté Śulově půdě
zřeďovací metodou ve srovnání s pyrazinamidem při pH 5,4. Testované látky byly rozpuštěny
v dimethylsulfoxidu v koncentracích 128, 64, 32, 16, 8, 4 a 2 µg/ml. Výsledky byly
odečítány po dvou a třech týdnech.

4.3 Antimykotická aktivita
Nově syntetizované deriváty pyrazinu byly testovány in vitro na antifungální aktivitu na
Katedře biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové doc. RNDr.
Vladimírem Buchtou, Csc. se spolupracovníky.
Připravené sloučeniny byly zkoušeny in vitro na antimykotickou aktivitu pomocí
mikrodiluční bujónové metody. Testovaná látka byla dvojitě ředěna v roztoku RPMI 1640,
který byl pufrovaný na pH 7 pomocí 0,165 M roztoku MOPS (3-(morfolino)propansulfonová kyselina (Sigma). Konečné koncentrace látek se pohybovaly v rozmezí od
1000 do 0,975 M. Součástí testování byly jednak slepé pokusy (bez účinné látky), jednak
určení aktivity standardu (ketokonazol) vůči jednotlivým kmenům. MIC byly odečítány po 24
a 48 hodinách při teplotě 35C. V případě Trichophyton mentagrophytes byly MIC
zaznamenány po 48 a 72 hodinách inkubace. Vybrané sloučeniny byly testovány na aktivitu
proti Candida albicans ATCC 44859 (CA), C. tropicalis 156 (CT), C. krusei E28 (CK), C.
glabrata 20/I (CG), Trichosporon beigelii 1188 (TB), Trichophyton mentagrophytes 445
(TM), Aspergilus fumigatus 231 (AF) a Absidia corymbifera 272 (AC).15

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
5.1 Přístroje a chemikálie
U pouţitých chemikálií byly ověřeny fyzikální konstanty, rozpouštědla byla před pouţitím
vysušena a čištěna obvyklým způsobem.
Průběh reakcí a čistota látek byly sledovány pomocí tenkovrstvé chromatografie na deskách
SILUFOL UV 254 (Kavalier, Votice) za pouţití vyvíjecích soustav toluen-aceton (1:1) a
petrolether-ethylacetát (1:1). Deriváty pyrazinu obsahující volnou karboxylovou skupinu byly
vyvíjeny v soustavě propanol-amoniak (2:1). Detekce byla prováděna UV světlem o vlnové
délce 254 nm. Jako detekční činidlo pro důkaz primárních aromatických aminů bylo pouţito
Ehrlichovo činidlo, pro důkaz volné karboxylové skupiny bromkresolová zeleň.
Pro čištění vybraných látek byla pouţita metoda sloupcové preparativní chromatografie na
silikagelu Silpearl (Kavalier, Votice), 1 g látky na 100 g silikagelu, za pouţití vyvíjecí
soustavy ether-petrolether (2:1).
Vzorky pro analýzu byly sušeny 24 hodin nad oxidem fosforečným za laboratorní teploty
při tlaku 0,6 aţ 1.3 kPa.
Teploty tání byly stanoveny na mikrovýhřevném stolku BOËTIUS PHMK 05 (VEB
KOMBINAT NAGEMA, VEB Wägetechnik

RAPIDO, Radebeul, DDR) a jsou

nekorigované.
Elementární analýzy byly provedeny na CHN analyzátoru na analyzátoru EA1110CE
(Fisons Instrumets S.p.A, Milano).
Infračervená spektra byla změřena paní Ţiţkovou na KAOCH FaF UK na spektrometru
Nikolet Impakt 400. Látky pevného charakteru byly měřeny v tabletách bromidu draselného
(naváţka 0,7 mg látky ma 400 mg KBr), látky kapalné byly měřeny v roztoku chloroformu,
vlnočty jsou uváděny v cm-1 (15 mg v 0,25 ml rozpouštědla).
Log P sloučenin byl vypočten pomocí programu ACD/log P ver. 1.0 (Advanced Chemistry
Development Inc., Toronto).

5.2 Schéma prováděných reakcí:

5.3 Příprava 4-oxidu amidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny

K roztoku 170 ml (5,55 mol) 30% peroxidu vodíku ve 260 ml (4,55 mol) ledové kyseliny
octové se po částech přidá 64,0 g (0,52 mol) amidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny. Směs se
zahřívá na 700C a poté se teplota udrţuje na 70-80°C šest hodin. Po ochlazení se reakční směs
ponechá přes noc v lednici. Vyloučené krystaly se odsají a promyjí vodou.
Molekulová hmotnost:

139,1

Teplota tání:

303°C (za rozkladu), (dle literatury: 300°C,
302-305°C za rozkladu)

Výtěţek:

32,0 g (46 % teoretického výtěţku)

5.4 Příprava 5-terc.butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny

36,9 g (0,3 mol) pyrazin-2-karboxylové kyseliny se rozpustí v 60 ml vody zahřáté na 80°C. K
roztoku se přidá 5,1 g (0,03 mol) dusičnanu stříbrného a 30,64 (0.3 mol) kyseliny pivalové.
Směs se intenzivně míchá jednu hodinu v trojhrdlé baňce a postupně se k ní přidává po
kapkách roztok 75,24 g (0.33 mol) peroxodisíranu amonného ve 150 ml vody. Teplota reakční
směsi se udrţuje v rozmezí 75-80°C. Po ochlazení se směs zalkalizuje 10% roztokem
hydroxidu draselného na pH 9. Sraţenina se odsaje. Výsledný produkt bílé barvy se
překrystalizuje z horké vody.
Molekulová hmotnost: 179,1
Teplota tání: 161°C (dle literatury; 157 °C)
Výtěţek: 44,5 g (82 % teoretického výtěţku)

5.5 Příprava 4-oxidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny

30 g (0,22 mol) 4-oxidu amidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny se smíchá se 112 ml (0,28
mol) 10% roztoku hydroxidu sodného a povaří se asi dvě hodiny. Roztok se okyselí 15%
kyselinou chlorovodíkovou. Vyloučené krystaly 4-oxidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny se
odsají a překrystalizují z vody.
Molekulová hmotnost: 140,1
Teplota tání: 214°C (lit.: 212-213 °C)
Výtěţek: 29,9 g (99,1 % teoretického výtěţku)

5.6 Příprava 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny

14 g (0.1 mol) 4-oxidu pyrazin-2-karboxylové kyseliny se smíchá s 45,6 ml (0,5 mol)
chloridu fosforylu. Směs se zahřívá na 40-50 °C po dobu 15 minut. Potom se směs postupně
nalije na led, aby teplota nepřesáhla 40°C. Nezreagovaný chlorid fosforylu se reakcí s vodou
rozkládá, coţ je spojeno s uvolňováním tepla (exotermní reakce). Směs se poté extrahuje
chloroformem kontinuální extrakcí. Chloroform se oddestiluje za současného vyloučení 6chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny. Látka se překrystalizuje z vody.
Molekulová hmotnost:

158,5

Teplota tání:

157-159 °C (lit. 154-156°C)

Výtěţek:

10,3 g (65 % teoretického výtěţku)

5.7 Příprava 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny

7,5 g (0,05 mol) 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny, 0,9 g (0,005 mol) dusičnanu
stříbrného, 5.1 g (0,05 mol) kyseliny pivalové se smíchá a zahřeje na 80°C. Tato teplota se
udrţuje po dobu 60 minut. V průběhu reakce se přilévá roztok 12,6 g (0,005 mol)
peroxodisíranu amonného ve 30 ml destilované vody. Po ochlazení se roztok zfiltruje a poté
se filtrát překrystalizuje z vody.
Molekulová hmotnost:

214,6

Teplota tání:

107-110 °C (lit.: 108-110 °C)

Výtěţek:

5,2 g (51 % teoretického výtěţku)

5.8 Obecný postup přípravy anilidů pyrazin-2-karboxylové kyseliny
5.8.1 Příprava chloridů substituované pyrazin-2-karboxylové kyseliny

0,005 mol substituované pyrazin-2-karboxylové kyseliny se rozpustí ve 20 ml vysušeného
toluenu v baňce s kulatým dnem. Baňka je opatřena zpětným chladičem s uzávěrem proti
vniknutí vzdušné vlhkosti.K roztoku se přidá 0,05 mol thionylchloridu a zahřívá pod zpětným
chladičem k varu při 110°C 1,5 hodiny. Poté se nezreagovaný thionylchlorid oddestiluje za
sníţeného tlaku. Na závěr se přidá malé mnoţství toluenu pro azeotropní oddestilování
chloridu thionylu z produktu. Surový produkt v baňce se dále nečistí a pouţije se do další
reakce.

5.8.2 Obecný postup přípravy anilidů pyrazin-2-karboxylové kyseliny

V bezvodém acetonu se rozpustí 0,005 mol substituovaného anilínu v zábrusové
Erlenmayerově baňce opatřené míchadlem. Přidá se 1,5g (0,01 mol) vyţíhaného potaše
(K2CO3). Zábrusovou dělicí nálevkou se přikape za stálého míchání na elektromagnetické
míchačce roztok chloridu kyseliny. Směs se míchá za normální teploty jednu hodinu v
bezvodém acetonu. Poté se aceton oddestiluje a surový produkt překrystalizuje ze směsi voda
- ethanol. Provede se kontrola průběhu reakce pomocí TLC v soustavě aceton - to1uen 1 : 1 a
změří teplota tání získaného produktu.

6. VÝSLEDKY RIGORÓZNÍ PRÁCE
6.1 Analytická data a výsledky hodnocení antituberkulotické a antialgální
aktivity
Tabulka č. 1: Výtěţky reakcí a přehled připravených anilidů substituované pyrazin-2karboxylové kyseliny, jejich základní fyzikálně-chemické charakteristiky a naměřená
antialgální (IC50) a antituberkulotická (% inhibice) aktivita

IČ
č. -X -R

-R´

Sumární
vzorec

M.h. t.t.
[°C]

Výtěžek ν [cm-1]
[%]

C=O

Elementární analýza

Log P

(vypočteno/nalezeno)

ACD/ Log P [mmol/l]

%C

%H %N

%Cl

N-H
1 H H

4-CF3

C12H8F3N3O

267,2 176,0- 71
177,5

2 Cl H

4-CF3

C12H7ClF3N3O 301,7 127,4- 86
128,0

3 H (CH3)3C 4-CF3

C16H36F3N3O

323,3 147,0- 77
150,0

4 Cl (CH3)3C 4-CF3

C16H15ClF3N3O 357,8 117,2- 83

53,94 3,02 15,73

3345

54,28 3,02 15,98

1700

47,78 2,34 13,93 11,75

3366

48,11 2,67 13,78

1686

59,44 4,99 13,00

3342

59,54 4,71 12,94

3,27 ± 0,45 0,260

3,84 ± 0,45 a
100
4,96 ± 0,47 0,184

53,72 4,23 11,75 9,91
53,42 3,87 11,39

163,0- 75

1695

49,34 3,45 14,38

167,0

3315

49,20 3,48 14,18

1692

44,13 2,78 12,87 10,86 24,47 3,40 ± 0,48 a

3316

44,22 2,79 12,68

1698

55,18 5,21 12,07

3318

55,30 5,32 12,05

1702

50,22 4,48 10,98 9,26

3316

50,12 4,59 10,92

1693

42,50 2,97 12,39

3,06 ± 0,46 0,145

3344

42,79 3,02 12,10

>400

1667

38,58 2,43 9,49

3321

38,80 2,62 11,37

1688

48,62 4,59 10,63

3345

48,61 4,67 10,56

1692

44,72 3,99 9,78

3359

77,70 4,08 9,49

2-Br-3-CH3 C12H9BrClN3O 326,6 139,0- 83
140,0
348,3 116,0- 89
118,0

8 Cl (CH3)3C 2-Br-3-CH3 C16H17BrClN3O 382,7 145,0- 86
146,0
339,1 141,5- 84
143, 7
10 Cl H

2,15 ± 0,43 a

1683

3369

6 Cl H

3-I-4-CH3 C12H10IN3O

inhibice

1709

2-Br-3-CH3 C12H10BrN3O

9 H H

%

118,0
5 H H

7 H (CH3)3C 2-Br-3-CH3 C16H18BrN3O

%Br

IC50

3-I-4-CH3 C12H9ClIN3O 373,6 173,4- 83
174,5

11 H (CH3)3C 3-I-4-CH3 C16H18IN3O

395,3 157,8- 88

12 Cl (CH3)3C 3-I-4-CH3 C16H17ClIN3O

429,7 122,9- 82

159,7

123,5

27,35 2,28 ± 0,46 a

22,94 3,97 ± 0,47 0,047
25

9,49

20,88 5,09 ± 0,47 a

4,18 ± 0,49 0,051

4,78 ± 0,48 0,133
100
8,25

5,87 ± 0,50 a
50

Poznámka: „a“ označuje látky, u nichţ nebyla stanovena hodnota IC50 z důvodu jejich
nerozpustnosti v pouţitém rozpouštědle.

6.2 Výsledky hodnocení antimykotické aktivity
Tabulka č. 2: Antimykotická aktivita připravených látek ve srovnání s účinností
ketokonazolu (KET)

KMEN

TESTOVANÁ LÁTKA (kód)-MIC (μmol/l)

(kód)

1

2

3

4

5

6

KET

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

<0,24

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

<0,24

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

1,95

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

3,91

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

0,98

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

1,95

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

0,49

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

1,95

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

<0,24

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

<0,24

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

7,81

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

7,81

24 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

31,25

48 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

31,25

72 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

0,98

120 h

>1000

>1000

>500

>125

>125

>125

1,95

CA

CT

CK

CG

TB

AF

AC

TM

Tabulka č. 3: Antimykotická aktivita připravených látek ve srovnání s účinností
ketokonazolu (KET)

KMEN

TESTOVANÁ LÁTKA (kód)-MIC (μmol/l)

(kód)

7

8

9

10

11

12

KET

24 h

>250

>125

>125

250

>125

>125

<0,24

48 h

>250

>125

>125

500

>125

>125

<0,24

24 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

1,95

48 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

3,91

24 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

0,98

48 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

1,95

24 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

0,49

48 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

1,95

24 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

<0,24

48 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

<0,24

24 h

>250

>125

>125

250

>125

>125

7,81

48 h

>250

>125

>125

500

>125

>125

7,81

24 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

31,25

48 h

>250

>125

>125

>500

>125

>125

31,25

72 h

31,50

>125

>125

125

125

62,50

0,98

120 h

63,00

>125

>125

250

>125

125

1,95

CA

CT

CK

CG

TB

AF

AC

TM

Poznámky:
Tučně je vyznačena hodnota MIC, která se nachází v rámci testovaného rozmezí koncentrací.
MIC (minimální inhibiční koncentrace) je definována jako nejniţší koncentrace látky
vykazující bakteriostatický účinek.

Tabulka č. 4: Zkratky houbových patogenů

TESTOVANÉ KMENY (kód, číslo)
CA-Candida albicans ATCC 44859

TB-Trichosporon beigelii 1188

CT-Candida tropicalis 156

TM -Trichophyton mentagrophytes 445

CK-Candida krusei E28

AF-Aspergillus fumigatus 231

CG-Candida glabrata 20/I

AC-Absidia corymbifera272

Graf č.1:Vypočítaná hodnota log P v sérii dvanácti nově připravených látek (ACD/log P ver.
1.0)
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13

C NMR spektra připravených sloučenin

(4-trifluormethylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N

N

F

F
F

(1)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3345 (NH), 3086 (trifluormethyl), 1683 (CO), 1598 (fenyl), 1532 (NH),
1322, 1164, 1117, 1069 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.82 (1H, bs, NH), 9.52 (1H, d, J=1.1 Hz, H3), 8.84 (1H, d,
J=2.5 Hz, H6), 8.63-8.60 (1H, m, H5), 7.93-7.85 (2H, m, AA´, BB´, H2´, H6´), 7.70-7.62
(2H, m, AA´, BB´, H3´, H5´).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  160.9, 147.9, 144.8, 143.8, 142.4, 140.2, 126.4 (q, J=3.7 Hz),
126.3 (q, J=31.5 Hz), 124.0 (q, J=271.4 Hz), 119.5.
1

(4-trifluormethylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N

N

F

F
F

(2)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3366 (NH), 3050 (trifluormethyl), 1700 (CO), 1598 (fenyl), 1537 (NH),
1322, 1173, 1120, 1065 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.54 (1H, bs, NH), 9.41 (1H, s, H3), 8.84 (1H, s, H5), 7.947.86 (2H, m, AA´, BB´, H2´, H6´), 7.71-7.62 (2H, m, AA´, BB´, H3´, H5´).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  159.7, 148.0, 147.5, 143.4, 142.3, 139.8, 126.5 (q, J=4.0 Hz),
126.4 (q, J=32.9 Hz), 123.9 (q, J=264.5 Hz), 119.7.
1

(4-trifluormethylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N

N

F

F
F

(3)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3342 (NH), 2972, 2939, 2911, 2874 (terc-butyl, trifluormethyl), 1686
(CO), 1597 (fenyl), 1530 (NH), 1325, 1160, 1125, 1067 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.81 (1H, bs, NH), 9.40 (1H, d, J=1.5 Hz, H3), 8.64 (1H, d,
J=1.5 Hz, H6), 7.93-7.85 (2H, m, AA´, BB´, H2´, H6´), 7.69-7.61 (2H, m, AA´, BB´, H3´,
H5´), 1.45 (9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  165.1, 160.1, 145.9, 140.6, 140.4, 140.1, 126.4 (q, J=3.8 Hz),
126.0 (q, J=32.7 Hz), 124.0 (q, J=271.7 Hz), 119.5, 39.1, 28.2.
1

(4-trifluormethylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N

N

F

F
F

(4)
IČ spektrum (KBr), cm : 3369 (NH), 2993, 2961, 2936, 2873 (terc-butyl, trifluormethyl), 1709
(CO), 1618 (fenyl), 1538 (NH), 1328, 1161, 1122, 1069 (pyrazin).
-1

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.51 (1H, bs, NH), 9.28 (1H, s, H3), 7.94-7.86 (2H, m, AA´,
BB´, H2´, H6´), 7.70-7.62 (2H, m, AA´, BB´, H3´, H5´), 1.56 (9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  168.3, 161.4, 143.1, 140.9, 140.4, 139.1, 126.4 (q, J=3.8 Hz),
126.3 (q, J=32.7 Hz), 124.1 (q, J=271.4 Hz), 119.4, 37.1, 29.7.
1

(2-brom-3-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N
Br

N

(5)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3315 (NH), 3065 (methyl), 1695 (CO), 1597 (fenyl), 1538 (NH), 1392,
1171, 1137, 1020 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  10.45 (1H, bs, NH), 9.51 (1H, d, J=1.6 Hz, H3), 8.82 (1H, d,
J=2.5 Hz, H6), 8.65 (1H, dd, J=2.5 Hz, J=1.6 Hz, H5), 8.44 (1H, dd, J=8.2 Hz, J=1.1 Hz,
H6´), 8.28 (1H, t, J=8.0 Hz, H5´), 7.09-7.04 (1H, m, H4´), 2.46 (3H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  160.8, 147.6, 144.7, 144.5, 142.6, 138.7, 135.4, 127.7, 126.6,
118.9, 116.7, 23.8.
1

(2-brom-3-methylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N
Br

N

(6)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3316 (NH), 3053 (methyl), 1692 (CO), 1599 (fenyl), 1538 (NH), 1382,
1170, 1127, 1015 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  10.21 (1H, bs, NH), 9.39 (1H, s, H3), 8.82 (1H, s, H5), 8.38
(1H, d, J=8.0 Hz, H6´), 7.28 (1H, t, J=8.0 Hz, H5´), 7.11-7.05 (1H, m, H4´), 2.47 (3H, s,
CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  159.5, 147.7, 147.6, 144.0, 142.1, 138.8, 135.0, 127.7, 126.9,
119.0, 116.9, 23.8.
1

(2-brom-3-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N
Br

N

(7)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3318 (NH), 2959, 2931, 2904, 2868 (terc-butyl, methyl), 1698 (CO), 1596
(fenyl), 1530 (NH), 1397, 1144, 1026 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  10.45 (1H, bs, NH), 9.40 (1H, d, J=1.5 Hz, H3), 8.71 (1H, d,
J=1.5 Hz, H6), 8.45 (1H, dd, J=8.0 Hz, J=1.1 Hz, H6´), 7.27 (1H, t, J=8.0 Hz, H5´), 7.08-7.02
(1H, m, H4´), 2.46 (3H, s, CH3), 1.46 (9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  167.8, 161.3, 142.9, 141.6, 139.4, 128.6, 135.6, 127.6, 126.3,
118.8, 116.6, 37.1, 29.7, 23.8.
1

(2-brom-3-methylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N
Br

N

(8)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3316 (NH), 2992, 2978, 2955, 2930, 2871 (terc-butyl, methyl), 1702 (CO),
1596 (fenyl), 1526 (NH), 1396, 1148, 1060 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  10.21 (1H, bs, NH), 9.26 (1H, s, H3), 8.40 (1H, dd, J=8.0 Hz,
J=1.1 Hz, H6´), 7.27 (1H, t, J=8.0 Hz, H5´), 7.09-7.04 (1H, m, H4´), 2.47 (3H, s, CH3), 1.56
(9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  164.7, 160.0, 145.9, 141.2, 140.1, 138.8, 135.3, 127.6, 126.6,
118.9, 116.8, 39.0, 28.3, 23.8.
1

(3-jod-4-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N

N
I

(9)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3344 (NH), 3072 (methyl), 1693 (CO), 1597 (fenyl), 1533 (NH), 1372,
1170, 1123, 1020 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.59 (1H, bs, NH), 9.49 (1H, d, J=1.4 Hz, H3), 8.81 (1H, d,
J=2.5 Hz, H6), 8.58 (1H, dd, J=2.5 Hz, J=1.4 Hz, H5), 8.22 (1H, d, J=2.2 Hz, H2´), 7.68 (1H,
dd, J=8.2 Hz, J=2.2 Hz, H6´), 7.24 (1H, d, J=8.2 Hz, H5´), 2.42 (3H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  160.5, 147.6, 144.6, 111.1, 142.3, 137.9, 135.7, 129.7, 129.7,
119.6, 100.8, 27.4.
1

(3-jod-4-methylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N

N
I

(10)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3321 (NH), 2975 (methyl), 1667 (CO), 1598 (fenyl), 1530 (NH), 1371,
1300, 1167, 1118, 1012 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.38 (1H, s, H3), 9.32 (1H, bs, NH), 8.81 (1H, s, H5), 8.21
(1H, d, J=2.2 Hz, H2´), 7.68 (1H, dd, J=8.2 Hz, J=2.2 Hz, H6´), 7.24 (1H, d, J=8.2 Hz, H5´),
2.42 (3H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  159.2, 147.6, 147.4, 143.7, 142.2, 138.3, 135.3, 129.9, 129.7,
119.8, 100.8, 27.5.
1

(3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
N

N

N
I

(11)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3345 (NH), 2963, 2934, 2908, 2869 (terc-butyl, methyl), 1688 (CO), 1583
(fenyl), 1519 (NH), 1387, 1141, 1030 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.57 (1H, bs, NH), 9.38 (1H, d, J=1.5 Hz, H3), 8.60 (1H, d,
J=1.5 Hz, H6), 8.23 (1H, d, J=2.2 Hz, H2´), 7.67 (1H, dd, J=8.2 Hz, J=2.2 Hz, H6´), 7.23
(1H, d, J=8.2 Hz, H5´), 2.41 (3H, s, CH3), 1.45 (9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  167.9, 161.0, 143.0, 141.1, 139.0, 137.6, 136.0, 129.7, 129.6,
119.6, 100.8, 37.1, 29.7, 27.4.
1

(3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
O
Cl

N

N

N
I

(12)
IČ spektrum (KBr), cm-1: 3359 (NH), 2970, 2931, 2871 (terc-butyl, methyl), 1692 (CO), 1582
(fenyl), 1520 (NH), 1375, 1148, 1060 (pyrazin).

H NMR (300 MHz, CDCl3)  9.28 (1H, bs, NH), 9.25 (1H, s, H3), 8.23 (1H, d, J=2.2 Hz,
H2´), 7.67 (1H, dd, J=8.2 Hz, J=2.2 Hz, H6´), 7.24 (1H, d, J=8.0 Hz, H5´), 2.42 (3H, s, CH3),
1.55 (9H, s, CH3).
13
C NMR (75 MHz, CDCl3)  164.7, 159.7, 145.8, 140.8, 140.2, 138.0, 135.6, 129.8, 129.7,
119.7, 100.7, 39.0, 28.3, 27.5.
1

7. DISKUSE
V úvodních kapitolách jsem se pokusil o stručný přehled současného stavu problematiky
onemocnění tuberkulózou a její terapie.
Metodickou část jsem věnoval jednak vlastnostem pyrazinového jádra, jeho reaktivitě a
moţným způsobům přípravy amidů karboxylových kyselin obecně, a jednak charakteristice
biologických hodnocení.
Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na syntézu série látek z skupiny amidů substituované
pyrazin-2-karboxylové kyseliny.
Série 12 látek byla připravena reakcí chloridu pyrazin-2-karboxylové kyseliny s příslušnými
aniliny. Syntézy byly prováděny ve dvou stupních.
1. Příprava chloridu pyrazin-2-karboxylové kyseliny v bezvodém toluenu.
2. Vlastní syntéza amidu příslušné kyseliny aminolýzou.
Výtěţky těchto reakcí se pohybovaly kolem 80 %. Totoţnost a čistota jednotlivých látek byly
kontrolovány TLC chromatografií, teplotou tání, elementární analýzou, IČ spektry, 1H a 13C
NMR spektry. Čištění látek jsem prováděl rekrystalizací ze směsi voda/ethanol.
Všechny látky byly odeslány k testování antimykobakteriální aktivity, které dosud probíhá.
Nejvyšší inhibice M. tuberculosis ( více neţ 400% ) byla zjištěna u sloučeniny č. 9 (v tomto
případě lze poukázat na pozitivní působení lipofilních substituentů v aromatické části
molekuly).
Nejvyšší inhibici fotosyntézy vykazovala látka č. 7, která je však 6,5x méně účinná neţ
standardně pouţívaný herbicid.
Vypočítané hodnoty log P jsou uvedeny na grafu č. 1.

8.ZÁVĚR
V rámci své rigorózní práce jsem připravil celkem 12 dosud v chemické literatuře
nepopsaných sloučenin.
1. (4-trifluormethylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
2. (4-trifluormethylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
3. (4-trifluormethylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
4. (4-trifluormethylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
5. (2-brom-3-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
6. (2-brom-3-methylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
7. (2-brom-3-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
8. (2-brom-3-methylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
9. (3-jod-4-methylfenyl)amid pyrazin-2-karboxylové kyseliny
10. (3-jod-4-methylfenyl)amid 6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
11. (3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-butylpyrazin-2-karboxylové kyseliny
12. (3-jod-4-methylfenyl)amid 5-terc-butyl-6-chlorpyrazin-2-karboxylové kyseliny
Produkty jsou charakterizovány elementární analýzou, teplotou tání, IČ spektrem, 1H a 13C
NMR spektry.

7. LITERATURA
1. www.meduca.sk
2. www. globaltbc.control
3. www.who.int./gtb/publications/globrep./imdex.html
4. www.zdravcentra.cz
5. WHO, Global Tuberculosis Control, WHO Report 2001, Geneva, Switzerland,
WHO/CDS/TB/2001.287
6. Melichar, B. a kol.: Chemická léčiva. 3. vydání, Praha, Avicenum,1987, s. 693-770
7.

Zhang,

Y.:

The

magic

bullets

and

tuberculosis

drug

targets.

Annu.Rev.Pharmacol.Toxicol.45, 2000, s. 529-564
8. Zhang, Y., Post-Martens K., Denkin S., New drug candidates and therapeutic targets for
tuberculosis therapy. Department of Molecular Microbiology & Imunology, John Hopkins
University, Baltimore, 2006, s. 21-27
9. Lüllmann, H., Mohr K., Wehling M., Farmakologie a toxikologie. Georg Thieme Verlag,
Stuttgart, 1999, s. 469-508
10. Český lékopis 2002. 2.a 3.díl, Praha, Grada Publishing a.s., 2002
11. The Merck Index (an Encyclopedia of Chemicals, Drug and Biologicals), 13 th Edition,
Merck & Co., Inc., 2001
12. Weekly Report Prous Science Daily Essentials, http://www.prous.com (2.4.2002).
13. Stover, C.K. et al.: A small-molecule nitroimidazopyran drug candidate for the treatment
of tuberculosis. Nature . 405, 2000, s. 962-966
14. Doleţal, M., Hartl, J., Miletín, M., Macháček, Kráľová, K.: Chem Pap., 53 (126), 1999
15. Doleţal, M., Vičík, R., Miletín, M., Kráľová, K.: Chem Pap., 54 (245), 2000
16. Doleţal, M., Miletín, M., Hejský, R., Kráľová, K., Kuneš, J.: Synthesis of some amide sof
substituted pyrazine- 2-carboxylic acids and thein photosynthesis-inhibiting aktivity.
International-Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, September 1-30, 2001,
(http://www.mdpi.net/ecsoc-5/c0009/c0009.htm)
17. Hejský, R.: Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva I. (Diplomová práce), Hradec
Králové, Univerzita Karlova, Fakulta Farmaceutická, 2002
18. Poţarskij, A.F.: Chim. Geterocikl. Sordin. 7 (867), 1987
19. Pratt, Y.T.: The Pyrazines and Piperazines. Heterocyclic Compounds. Vol. 6, 1957
20. Shindo, H.: Chem Pharm.Bull., 8 (33), 1960
21. Klein, B., Hetman, N.E., O´Donell, M.E.: J. Org. Chem. 28 (1682), 1963

22. Sato, N., Fuji, M.: Heterocycl. Chem. 31 (1177), 1994
23. Červinka, O. a kol.: Chemie organických sloučenin. 2.díl, SNTL, Praha, 1987, s. 49-76

