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Syntéza a studium vztahů mezi strukturou a

antimykobakteriální aktivitou dinitrobenzylsulfanyl heteroaromátů

Cíle této práce spočívají v designu a syntéze nových heteroaromatických
sloučenin vykazujících vysokou a selektivní antimykobakteriální aktivitu a ve studiu
vztahů mezi strukturou těchto látek a jejich antimykobakteriální účinností.
V úvodu práce je shrnuta historie studia tuberkulózy (TB) a vývoje
antituberkulotických léčiv, hledání vhodné terapie pro její léčbu a etiologie hlavního
původce Mycobacterium tuberculosis (M.tb). Dále je v úvodu popsán současný stav
epidemie TB a nové možnosti v její léčbě.
Další kapitola je věnována struktuře mykobakteriální buněčné stěny, důležitého
a charakteristického strukturálního rysu mykobakterií, díky které jsou mykobakterie
vysoce odolné vůči vnějším vlivům a která je nezbytná pro růst a přežití M.tb.
v organismu hostitele.
Syntéza cílových látek, strategie prováděných strukturálních změn a výsledky
antimykobakteriálních hodnocení připravených látek jsou popsány v kapitole 7.
V rámci této práce byly syntetizovány čtyři rozsáhlé sérii sloučenin s následujícími
strukturními motivy: 1-alkyl/aryl-5-alkylsulfanyl-1H-tetrazoly, 2-alkyl-5-alkylsulfanyl2H-tetrazoly,

2-alkyl/aryl-5-alkylsulfany-1,3,4-oxadiazoly

alkylsulfany-1,3,4-thiadiazoly (Obr. 1).

and

2-alkyl/aryl-5-

Obrázek 1. Obecné struktury sloučenin studovaných v této práci.
U těchto látek byl studován vliv jednotlivých strukturních fragmentů na
antimykobakteriální aktivitu, především pak vliv substituentu R1, vliv počtu a polohy
nitroskupin na benzylové skupině, spojovacího atomu X či redukce dinitrobenzylové
skupiny.
Na základně těchto studií byly nalezeny dvě vysoce účinné struktury, 2-alkyl-5[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-2H-tetrazoly s minimální inhibiční koncentrací (MIC) 1 μM
proti M.tb. a 2-alkyl/aryl-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-oxadiazoly s MIC 0,03 μM
proti M.tb. Tyto sloučeniny jsou vysoce aktivní proti citlivým i lékově rezistentním
kmenů M.tb., nejsou antibakteriálně a antifungálně účinné a vykazují nízkou toxicitu
proti lidským buňkám.
Tato práce se stala základem pro další výzkum a vedla k syntéze několika dalších
sérií sloučenin s vysokou antimykobakteriální aktivitou

