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Tato práce se zabývá problematikou tuberkulózy. V teoretické části jsou shrnuty základní
vědomosti a poznatky o onemocnění, současná epidemiologie a léčiva, která se při její léčbě využívají.
Popsány jsou i látky, které jsou momentálně v různých fázích klinických testů a mohly by se v budoucnu
na léčbu tuberkulózy používat. Vyhledané informace byly využity z dostupných učebních textů a
v odborných publikacích na webech PubMed a Web of Science. Jsou zde také shrnuty základní metody
počítačového designu nových léčiv.
V rámci praktické části práce byla věnována pozornost objevu nového inhibitoru lidské prolyltRNA synthetasy, který je strukturně odvozený od antituberkulotika pyrazinamidu. Byla vytvořena in
silico virtuální knihovna nových potenciálních ligandů odvozených od pyrazinamidu. Následný
molekulární docking do struktur lidské prolyl-tRNA synthetasy (pdb: 5VAD), do bakteriální verze
enzymu (pdb: 2J3M) a vyhodnocení proběhly v programu Molecular Operating Environment (Chemical
Computing Group, Canada). Z výsledků byly předurčeny některé ze základních rysů struktury s afinitou
k daným enzymům. Knihovna takto vytvořených látek pomohla upřednostnit některé molekuly pro
syntézu.
V syntetické části bylo úspěšně připraveno 13 látek 2 mírně odlišných strukturních rysů. Bylo
vyzkoušeno 5 syntetických postupů, ale pouze dva vedly k přípravě zamýšlených produktů. Výsledné
látky byly následně běžnými metodami separovány do požadované čistoty. U daných látek byla
potvrzena jejich totožnost pomocí vodíkové a uhlíkového spektra NMR, infračervené spektrometrie a
elementární analýzy. Následně byla změřena teplota tání. Výsledné čisté produkty byly následně
odeslány na testování in vitro antimykobakteriální aktivity.
Vypozorované vztahy mezi strukturou a účinkem při molekulárním dockingu byly v této práci
oddiskutovány. Snaha byla určit části molekul přispívající k vyšší aktivitě. Při testování in vitro
antimykobakteriálního působení nebyla zjištěna výrazná aktivita u žádného derivátu. Nejvyšší aktivita
na všechny testované kmeny byla 125 µg/ml, což je v porovnání se standardy velmi nízká aktivita.
Bylo však vypozorováno několik vztahů struktury s účinkem. Z vypozorovaných výsledků je navrhnut
další postup ve vývoji látek těchto struktur.

