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Jako potenciální léčiva neurodegenerativních one-

mocnění byla připravena skupina 7-mono, 9-mono a 7,8-    
-disubstituovaných derivátů theofylinu a adeninu, které ve 
své molekule obsahují 5−7členný laktamový fragment. Pro 
přípravu byly zvoleny odli�né syntetické postupy, neboť 
reaktivita a chemické vlastnosti výchozích purinových 
bází jsou rozdílné. Struktura připravených sloučenin byla 
potvrzena metodami MS, NMR a IČ spektroskopie.  

U vybraných sloučenin byla testována na mozkových 
řezech hippocampu laboratorních potkanů schopnost 
ovlivňovat vedení nervového vzruchu; v závislosti na 
struktuře sloučenin byl u několika testovaných derivátů 
nalezen zesilující vliv na vedení nervového vzruchu, jedna 
ze studovaných sloučenin vykázala inhibiční efekt. Příspě-
vek dále shrnuje vliv N7-substituovaných derivátů theofy-
linu na ovlivnění aktivity kaspasy-1 a Leu-amino-
peptidasy, dále je diskutována antioxidační aktivita slouče-
nin.   

V souvislosti s přechodem od léčiv charakteru race-
mátů k opticky čistým enantiomerům lze připravené deri-
váty ve formě racemátů rozdělit na jednotlivé enantiomery 
za pou�ití HPLC s chirální kolonou obsahující selektor 
allobiohydrolasu. 
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Nově syntetizované látky 44Bu a 444 jsou látky origi-
nální, patří mezi funkční analogy aryloxyaminopropanolu 
a v důsledku přítomnosti chirálního uhlíku vykazují optic-
kou aktivitu. Vyskytují se proto ve formě  pravotočivého
(+) isomeru, levotočivého(−) isomeru a opticky inaktivní-
ho racemátu. Jednotlivé racemáty mohou vykazovat roz-
dílné farmakologické nebo toxikologické účinky, které 
jsou dány rozdílnými interakcemi s biomolekulami  
(receptory, iontové kanály...) v organismu.  

Cílem předlo�ené studie bylo definovat rozdíly ve 
farmakologickém účinku stereoisomerů a racemátu  
dvou nově syntetizovaných látek 44Bu a 444, s velmi 
blízkou chemickou strukturou � látka 44Bu je substituo-
vána  n-butylem a látka 444 terciárním butylem.  Rozdíly 
v bradykardickém a  antiarytmickém účinku byly testová-
ny in vivo, rozdíly v účinku na sodíkový membránový 
proud INa,  in vitro.   In vivo experimenty byly provedeny 
na celistvých zvířatech a  in vitro experimenty na enzyma-
ticky izolovaných kardiomyocytech  laboratorních potkanů 
kmene Wistar. 

Bradykardický účinek byl testován na fyziologické 
hladině srdeční frekvence, i na modelu navozené tachykar-
die a to v dávce 1,5 mg kg−1 hmotnosti zvířete.  Zatímco 
u látky 444 vyvolávají racemát i oba stereoisomery statis-
ticky významně (P<0,05) hlub�í bradykardický účinek při 
působení na tachykardii oproti fyziologické hladině, 
u stereoisomerů látky 44Bu nebyl  tento rozdíl zji�těn. Zdá 
se tedy, �e účinek látky 44Bu není tak výrazně ovlivněn 
aktivací sympatiku jako  látky 444. Na modelu tachykardie  
jsme mezi působením obou stereoisomerů látky 44Bu ne-
na�li signifikantní rozdíl − oba stereoisomery  v�ak vyka-
zovaly ni��í bradykardický efekt ne� racemát. U látky 444 
je bradykardický efekt racemátu  dán předev�ím účinkem 
S-isomeru, účinek R-isomer je slab�í. 

Antiarytmický účinek byl testován na modelu akoniti-
nem indukované arytmie, pou�ita byla stejná dávka jako 
v předchozím případě.  S-isomer a racemát látky 44Bu 
statisticky významně (P<0,01) sni�ují výskyt maligních 
arytmií, jako jsou komorová tachykardie a fibrilace komor 
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a tím i mortalitu zvířat intoxikovaných akonitinem. Race-
mát je lep�í ne� S-isomer, ov�em pouze nesignifikantně, na 
druhou stranu ov�em indukuje vznik AV blokád. Nejslab�í 
antiarytmický účinek vykázal R-isomer, ale rozdíly mezi 
isomery nebyly statisticky významné. 

Účinek na sodíkový depolarizační membránový proud 
byl testován v koncentraci 3 µmol l−1, co� odpovídá dávce 
0,1 mg kg−1 hmotnosti zvířete.  U látky 444 vykazoval 
racemát a S-isomer stejnou procentuální blokádu, zatímco 
účinek R-isomeru byl statisticky významně slab�í 
(P<0,05). U látky 44Bu  jsme pozorovali výraznou bloká-
du u racemátu a R-isomeru, zatímco blokáda vyvolaná S-
isomerem byla signifikantně ni��í. Pokud obě látky porov-
náme, způsobuje látka 44Bu statisticky významně vy��í 
blokádu (P<0,001) ne� látka 444. 
 
Tyto experimenty vznikly za finančního přispění granto-
vých projektyů GA ČR č. 305/06/0863 a IGA MZd 
č. NR9126-3/2006.  
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Objev mechanismu účinku kyseliny acetylsalicylové, 

téměř osmdesát let po jejím pou�ívání ve vztahu 
k působení prostaglandinů, následná charakterizace enzy-
mů na tomto mechanismu účinku se podílejících 
(cyklooxigenasy),  byly jedněmi z prvních impulsů 
k důkladnému sledování mechanismu účinku na moleku-
lární úrovni. Podobné poznatky o působení léčiv na mole-
kulární úrovni přispěly i k zavedení inhibitorů angiotensin-
konvertasy a jiných léčiv ze skupiny antihypertenziv, např. 
antagonistů neutrální endopeptidasy, agonistů I1-
imidazolinových receptorů, antagonistů aldosteronového 
receptoru a dal�ích. Problematičtěj�í a komplikovaněj�í je 
získávání poznatků o vzniku nádorových onemocnění a 
jejich léčbě nebo neurodegenerativních chorob. Znalosti 
z těchto oblastí na molekulární úrovni, a to i přes velký 
pokrok  uskutečněný v posledních letech, nejsou stále plně 
dostačující k úspě�né léčbě, zvlá�tě posledně jmenovaných 
onemocnění neurodegenerativního typu. Zde je prozatím 
účinným zásahem proti nastartování nezvratných změn jen 
důsledná prevence, zalo�ená na dosavadních znalostech 
mechanismu jejich vzniku.   
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Rádiofarmaká patria medzi moderné diagnostické 

a terapeutické prostriedky súčasnej medicíny. 
Z rádionuklidov, pou�ívaných v nukleárnej medicíne, má 
dominantné postavenie technécium-99m (99mTc), ktorého 
výhody vyplývajú z jeho jadrových charakteristík. Che-
mická povaha rádiofarmák mô�e byť rôzna: koloidné zlú-
čeniny, jednoduché organické alebo anorganické zlúčeni-
ny, komplexy rádionuklidu s jednoduchými ligandami, 
zlo�ité komplexy obsahujúce ako ligand biopolymér 
(peptid) a iné. A práve biopolyméry a peptidy pou�ité ako 
ligandy nám umo�ňujú cielenú distribúciu v ľudskom or-
ganizme. Takéto komplexy majú �pecifickú priestorovú 
konfiguráciu a mô�u interagovať s rôznymi receptormi na 
povrchu bunky alebo inými �truktúrami v tele človeka.  

Medzi krátke peptidy patrí aj glycyl-L-prolín 
(dipeptid, gly-pro), ktorý má nezastupiteľné miesto predo-
v�etkým v spojivovom tkanive. Je to degradačný produkt 
kolagénu1. Kolagén a elastín sú dve hlavné proteínové 
�truktúry tvoriace spojivové tkanivo. Existuje pribli�ne 28 
rôznych typov kolagénových proteínov, ktoré sú rôzne 
zastúpené v jednotlivých tkanivách tela. Priamo s týmito 
spojivovými tkaniva sú spojené mnohé ochorenia ako 
napr. Marfanov syndróm, systémový lupus erythematozus, 
skleroderma a iné2. Taktie� mnoho �truktúr vstupuje do 
interakcie s kolagénom (bilirubin, fibromodulin, biglykan 
a iné), ktorých význam je často nejasný3. Tento krátky 
dipeptid (gly-pro) poskytuje niekoľko vhodných väzbo-
vých miest na tvorbu komplexu s technécium. Z modelov 
vznikajúcich komplexov, získaných metódami molekulo-
vého modelovania mo�no odhadnúť niektoré ich vlastnosti 
a správanie sa po aplikácií do �ivého organizmu. 
V predkladanej práci boli vytvorené počítačové modely 
mo�ných komplexov technécia s glycyl-L-prolínom, ktoré 
mô�u vzniknúť v kyslom reakčnom prostredí. Optimalizo-
vala sa geometria jednotlivých typov komplexov 
s vyu�itím molekulovej mechaniky a semi-empirických 
metód. Na základe výpočtov bola najdená geometria kom-
plexov pravdepodobne vznikajúcich za daných reakčných 
podmienok. 
  
LITERATURA 
  1. Le J.:  Amino Acids 17, 315 (1999).  
  2. Shiel  W. C.: Connective Tissue Disease [online] 

http://www.medicinenet.com/
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  3. Di Lullo G. A.: J. Biol. Chem. 277, 4223 (2002).  
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Na přelomu 20. a 21. století se terapie tuberkulózy 
ocitla opět v krizi v souvislosti s rozvojem rezistence typu 
MDR-TB (Multi Drug Resistance Tuberculosis) a XDR-
TB (Extensively Drug Resistance Tuberculosis). V roce 
2005 zemřely na tuberkulózu tři miliony lidí, tedy více ne� 
na vrcholu epidemie v 19. století, kdy nebyla k dispozici 
moderní antibiotika a chemoterapeutika. Pyrazinamid je 
léčivo 1. linie v léčbě tuberkulózy, má pozoruhodné 
sterilizační účinky, usmrcuje i spící mykobakterie 
(persistující tuberkulózní bacily). Za přítomnosti 
pyrazinkarboxylové kyseliny (vlastního účinného léčiva) 
je v kyselém prostředí významně redukován uptake uracilu 
a methioninu, čím� dochází ke sní�ení syntézy RNA 
a proteinů. Inhibicí syntézy RNA, proteinů a uptake serinu 
dochází k naru�ení membránového potenciálu, který je 
nezbytný pro membránový transport. Cílovým místem 
působení pyrazinamidu a pyrazinkarboxylové kyseliny je 
tedy buněčná membrána, ve které dojde k naru�ení její 
funkce a membránového transportu. Během studia 
potenciálních antimykobakteriálních látek bylo na na�em 
pracovi�ti připraveno několik sérií analogů pyrazinamidu. 
Připravené sloučeniny byly zkou�eny na antimyko-
bakteriální aktivitu v rámci programu vyhledávání nových 
antituberkulotik Tuberculosis Antimicrobial Acqusition 
and Coordinating Facility (TAACF − součást NIAID/NIH). 

Z na�eho pracovi�tě bylo v rámci této spolupráce 
odesláno na testování antimykobakteriální aktivity do 
laboratoří Southern Research Institute (Frederick, USA) do 
konce června 2007 ji� 860 nově připravených látek, 
vět�ina z nich odvozených právě od pyrazinu. Průbě�né 
výsledky potvrzují velmi zajímavou aktivitu u některých 
derivátů. U sloučenin byl studován vztah mezi strukturou, 
lipofilitou (vypočteným log P) a zkoumanými 
biologickými vlastnostmi. Cílem této předná�ky je 
prezentace nejúčinněj�ích skupin či látek. 

 
Studie byla vypracována za podpory M�M ČR (Výzkumný 
záměr č. MSM0021620822).  

LITERATURA 
1. Opletalová V., Pour M., Kune� J., Buchta V., Silva L., 
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M.: Collect. Czech. Chem. Commun. 71, 44 (2006). 

2. Palek L., Dvořák J., Svobodová M., Buchta V., Jam-
pílek J., Dole�al M.: Archiv der Pharmazie 341, 61 
(2008). 

3. Dole�al M., Čmedlová P., Palek L., Vin�ová J., Kune� 
J., Buchta V., Jampílek J., Kráľová K.: Eur. J. Med. 
Chem. 42, 1105 (2008). 
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Chlorid thionylu (SOCl2) je činidlem bě�ně u�ívaným 
k substituci hydroxylových skupin samotných, nebo i těch, 
je� jsou součástí karboxylové skupiny, atomem chloru. 
Jejich reakčním meziproduktem, který má ale ve vět�ině 
případů jen velmi krátkou dobu �ivota, jsou estery kyseli-
ny chlorsiřičité, resp. smí�ené anhydridy této kyseliny 
s karboxylovou kyselinou. Odli�ně se ale ve smyslu reakce 
s chloridem thionylu chovají některé polyoly. Tak reakcí 
glycerolu s SOCl2 vznikají 4-hydroxy-2-oxo-1,2,3-di-
oxathiolany, a to nejen za teplot kolem 0 °C (cit.1), ale dle 
na�eho zji�tění i při teplotách typických pro vznik chlorde-
rivátů, tj. při teplotě varu thionylchloridu (78 °C). Soubě�-
ně vzniká cis- i trans-4-hydroxy-2-oxo-1,2,3-dioxathiolan. 
Je známo, �e volnou hydroxylovou skupinu těchto hetero-
cyklických útvarů je mo�né esterifikovat acylchloridy1. 
Cílem této práce bylo zjistit dal�í reaktivitu těchto slouče-
nin zejména ve vztahu k některým organickým bazím. 

  

Tato práce vznikla za podpory grantu FRV� 2079/2007. 
 
LITERATURA 
  1. Lemaire M., Bolte J.: Tetrahedron: Asymmetry 10, 

4755 (1999). 
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Druhy rodu Mentha L. sa nachádzajú na v�etkých 
piatich kontinentoch a predstavujú dôle�itú súčasť ka�dej 
tradičnej medicíny. Sú účinnými liečivami v terapii rôz-
nych ochorení. Pre vysoký polymorfizmus v morfológii 
a veľkú diverzitu v zlo�ení silice sa počet druhov rodu 
Mentha L. stal predmetom �pekulácií po mnohé roky. 
Presná identifikácia jednotlivých druhov je náročná 
a literatúra, ktorá by popisovala v�etky druhy, nie je dosta-
točná. Spojením rôznych identifikačných metód, vyu�íva-
júcich anatomické, morfologické a chemické parametre, 
by bolo mo�né vytvoriť systém na lep�iu identifikáciu 
jednotlivých druhov. Komerčne najviac vyu�ívaným dru-
hom je mäta pieporná (Mentha x piperita L.), ktorá sa 
pestuje1. Pre tradičnú medicínu sú rovnako dôle�ité aj dru-
hy pochádzajúce z voľnej prírody. Cieľom tejto práce bolo 
charakterizovať a vzájomne porovnať vybrané druhy rodu 
Mentha L. ( Mentha x piperita cv. ´Perpeta´, Mentha spi-
cata,  Mentha spicata var. crispa, Mentha x villosa, Men-
tha villosa cv. ´Sne�ná´, Mentha longifolia, Mentha longi-
folia var. lavanduliodora, Mentha aquatica) po stránke 
anatomicko-morfologickej a sledovať hlavné obsahové 
látky a ich variabilitu v jednotlivých druhoch. Na stanove-
nie zlo�iek silice sa pou�ila plynová chromatografia spoje-
ná s hmotnostnou spektrometriou (GC MS). Na stanovenie 
fenolových látok sa pou�ili spektrofotometrické metódy 
a vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC). Sú-
časťou práce bolo aj stanovenie antioxidačnej aktivity 
metanolového extraktu listov vybraných druhov rodu Men-
tha L. metódou s DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) 
(cit.2−4).  
 
Práca vznikla s podporou grantu Univerzity Komenského 
č. UK/10/2008 a grantu agentúry VEGA M� SR č. 
1/4289/07. 
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Obezita je v současnosti pova�ována za jednu 
z nejzáva�něj�ích metabolických chorob s vysokou preva-
lencí v populaci (30 %). Nadměrné nahromadění tukové 
tkáně mů�e vést k insulinové rezistenci a následně 
k rozvoji metabolického syndromu se v�emi jeho kompli-
kacemi (diabetes mellitus II., esenciální hypertenze, dysli-
pidémie). Jednou z mo�ností farmakologického ovlivnění 
obezity je navození lipolýzy při současném odbourání 
uvolněných mastných kyselin prostřednictvím stimulace 
β3-adrenergních receptorů. Selektivní agonisté těchto 
receptorů vykazují výrazné zvý�ení lipolýzy 
a termogeneze na zvířecích modelech vedoucí k poklesu 
hmotnosti a zvý�ení inzulinové senzitivity1. 

Nově syntetizované látky, hydrochloridy alkylesterů 
kyseliny 4-{2-[(2-hydroxy-3-(4-alkylkarbamoyl)fenoxy-
propyl)amino]ethyl}fenoxyoctové (obr. 1) byly připraveny 
�estistupňovou syntézou a byly stanoveny jejich spektrální 
a fyzikálně-chemické vlastnosti2. Biologická aktivita látek 
byla testována na zvířecím modelu obezity (inbrední my�i 
krmené hyperenergetickou stravou). Byl sledován vliv na 
sérovou hladinu cholesterolu, triacylglycerolů, glukosy, 
adiponektinu, resistinu a vliv na celkový přírůstek hmot-
nosti. Náplní předná�ky bude porovnání biologické aktivi-
ty a fyzikálně-chemických parametrů jednotlivých látek. 
 

 

Obr. 1. Struktura nově syntetizovaných látek 
 

LITERATURA 
  1.  Langin D.: Pharm. Res. 53, 482 (2006). 
  2. Malík I., Goněc T., Csöllei J., Andriamainty F.: Acta 

Facult. Pharm. Univ. Comenianae, v tisku. 
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OBSAHOVÉ LÁTKY Philadelphus coronarius L. 
 
DANIEL GRANČAIa, VOJTECH VAĽKOa a EMIL 
�VAJDLENKAb 
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ta UK, Bratislava, SR, b Ústav přírodních léčiv, Farmaceu-
tická fakulta VFU, Brno, ČR 
grancai@fpharm.uniba.sk 
 

V súčasnej medicíne majú prírodné liečivá nezastupi-
teľné miesto. Moderný výskum sa opäť po určitej dobe 
vracia k rastlinnému materiálu, ktorý je i v dne�nom mo-
dernom výskume liečiv ekonomicky lacnej�ím 
a mnohokrát i ľah�ie dostupným zdrojom biologicky účin-
ných látok. Z hľadiska obsahových látok sa do pozornosti 
dostávajú aj také rastliny, ktoré boli doteraz pova�ované 
len za okrasné alebo vyu�iteľné len pre technické účely. 
Medzi takéto patrí aj rastlinný druh pajazmín 
(Philadelphus L.). Pôvodne sa pou�íval na výrobu lukov, 
�ípov, kolísok a mydla, v súčasnosti sy vysádza najmä ako 
okrasný ker pre svoje bohaté, príjemne voňajúce biele 
kvety. Po zistení antibakteriálne, cytotoxickej a imuno-
modulačnej aktivity extraktov pajazmínu vencového 
(Philadelphus coronarius L.) sa pozornosť zameriava na 
izoláciu, identifikáciu a stanovenie jeho obsahových látok. 

Listy rastliny Philadelphus coronarius L. boli zozbie-
rané v Arboréte Mlyňany v Ústave dendrobiológie SAV. 
Po usu�ení pri laboratórnej teplote a pomletí boli extraho-
vané v Soxhletovej aparatúre postupne petroléterom, chlo-
roformom a metanolom a� do úplného vylúhovania 
a zahustené na rotačnej vákuovej odparovačke do sucha. 
Zvy�ok drogy sa opakovane extrahoval 30 minút do úplné-
ho vylúhovania horúcou vodou. Vodný extrakt sa  vytrepal 
do n-butanolu a odparil do sucha. Metanolový extrakt sa 
vytrepával v deliacich lievikoch do etylacetátu a vody. 
Etylacetátový extrakt sa zahustil do sucha. Na jeho delenie 
sa pou�ila kolónová chromatografia s nosičmi silikagél 
a sephadex LH-20. Vyvýjacia sústava na kolónovú chro-
matografiu bola kombinovaná podľa polarity 
a pohyblivosti chromatografovaných látok. 

Chromatografickými metódami sa získal a na základe 
porovnania s niektorými fyzikálno-chemickými metódami 
(teplota topenia, UF, MS) a so �tandardom sa identifikoval 
flavonoidový glykozid kvercetín-3-O-rutinozid, triviálne-
ho názvu rutín. 
 
Práca vznikla za podpory grantovej úlohy VEGA 
1/4289/07 a GUK 10/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L10 
HPLC STANOVENÍ NÍZKÝCH KONCENTRACÍ   
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Katedra biofyziky a fyzikální chemie, Farmaceutická fakul-
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hamernikova@faf.cuni.cz 

 
Konopí je jednou z nejstar�ích kulturních rostlin. Ko-

nopná vlákna slou�í k výrobě lan, oděvních i průmyslo-
vých textilií. Konopná semena jsou tradičním krmivem pro 
ptactvo a ryby. Stále častěji se s nimi mů�eme setkat také 
na pultech tzv. Bio obchodů, které nabízí �iroký sortiment 
konopných potravin jako například konopný olej, konop-
nou mouku či  konopný čaj. Rostlina produkuje pryskyřici 
obsahující psychoaktivní látky. Hlavní farmakologické 
psychoaktivní účinky jsou přitom přičítány  delta-9-tetra-
hydrokanabinolu, ∆9-THC (obr. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. ∆9-THC 

 
Úkolem  této práce je validovat HPLC metodu stano-

vení nízkých koncentrací ∆9-THC s fluorescenční detekcí  
a aplikovat ji na stanovení ∆9-THC ve vzorcích technické-
ho konopí, v konopném vláknu, konopné tkanině a konop-
ných semenech s cílem zjistit, zda tyto vzorky obsahují ∆9-
THC. 

Mez detekce validované metody byla 0,369 µg ml−1, 
mez stanovitelnosti 0,959 µg ml−1, přesnost pro koncent-
rační úroveň 1,5 µg ml−1 byla 5 %, výtě�nost 91 %.  

V�echny vzorky obsahovaly ∆9-THC v rozmezí 
0,0007−0,08 %, co� je hluboko pod limitem stanoveným 
Zákonem 167/1998 Sb. o návykových látkách, který zaka-
zuje pěstování druhů a odrůd rostlin konopí obsahující 
více ne� 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinoidů.  

Tato metoda je vhodná pro stanovení nízkých koncen-
trací ∆9-THC pro farmaceutické, potravinářské nebo fo-
renzní účely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
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L11 
SEKVENČNÍ INJEKČNÍ CHROMATOGRAFIE 
(SIC) − NOVÝ SMĚR V PRŮTOKOVÝCH  
METODÁCH  
 
PETR CHOCHOLOU�, DALIBOR �ATÍNSKÝ 
a PETR SOLICH  
 
Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hrad-
ci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Heyrovského 
1203, 500 05 Hradec Králové 
petr.chocholous@faf.cuni.cz 
 

Sekvenční injekční chromatografie (SIC) je separační 
metoda originálně vytvořená na Katedře analytické chemie 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK v roce 2002, 
její� podstatou je zapojení krátké monolitické chromato-
grafické kolony do komerčně vyráběného SIA systému 
FIAlab® (cit.1). Monolitická kolona vytvořená �Sol-Gel� 
technologií je velmi porózní a klade mobilní fázi nízký 
odpor. Průtoková metoda SIA je tak schopna dosáhnout 
účinné chromatografické separace víceslo�kového vzorku 
před jeho detekcí.  

SIC byla vytvořena jako nízkotlaká alternativa klasic-
ké HPLC se zachováním výhod SIA � automatizace 
(sledování dlouhodobých procesů − disoluční profil topic-
kých léčiv), miniaturizace, programovatelnost toku uvnitř 
systému, rychlost analýzy, nízká spotřeba vzorku, činidel 
a mobilní fáze a men�í finanční náročnost na instrumentaci 
v porovnání s HPLC. 

V předná�ce bude prezentován vývoj, validace a apli-
kace metod SIC pro stanovení účinných látek a konzervan-
cií zejména ve farmaceutických přípravcích a nové směry 
ve vývoji metody (on-line předúprava vzorku). 
 
Práce vznikla za finanční podpory grantu GA ČR 203/08/
P338. 
 
LITERATURA 
  1.  Chocholou� P., Solich P., �atínský D.: 

Anal. Chim. Acta 600, 129 (2007).  
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CÍLENÝ TRANSPORT LÉČIV S VYU�ITÍM  
NANOTECHNOLOGIÍ 
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a Zentiva a.s., Praha, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 
b Ústav analytické chemie, V�CHT, Technická 5, 166 28 
Praha, c Ústav molekulární genetiky, AV ČR, Flemingovo 
nám. 2, Praha, d1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 
Praha 
vladimir.kral@vscht.cz 

 

Prezentace popisuje aplikaci keramických nanočástic, 
modifikovaných kovových nanočástic,  komplexů biokom-
patibilních polymerů s cytostatickými léčivy a dále vyu�ití 
porfyrin-cyklodextrinových konjugátů pro cílený transport 
cytostatických léčiv v  kombinaci s  fotodynamickou tera-
pií. Porphyrin představuje konjugovaný tetrapyrolový 
makrocyklus, který je kandidátem pro rozličné aplikace 
v oblasti biologie, medicíny a materiálního in�enýrství. 
Chemie porfyrinů pro�ívá v posledních desetiletích rene-
sanci, a to díky potenciálu těchto sloučenin v oblastech jak 
medicinálních, tak technických, např. solární články 
a nové typy katalyzátorů.  Pro medicínské aplikace je čas-
tým omezením rozpustnost za fyziologických podmínek. 
Tento problém ře�íme jak imobilizací makrocyklu na 
MNP, tak s vyu�itím keramických nanočástic pro diagnos-
tické a terapeutické aplikace. V nedávné době jsme popsali 
porfyriny substituované α,β,γ-cyklodextriny, které díky 
této substituci ukazují velice zajímavý potenciál jako foto-
senzitéry, a to jak in vivo, tak in vitro aplikací s vysokou 
selektivitou lokalizace v maligních tkáních. Studium me-
chanismu tohoto účinku, zalo�ené na specifickém trans-
portu intracelulární lokalizace, fototoxicitě, morfologic-
kých  a biochemických změnách, které následují po foto-
dynamické léčbě,  jsou předmětem nedávného sdělení1.  
Nové porfyrin-cyklodextrinové konjugáty2 mohou být 
vyu�ity nejenom pro efektivní PDT, ale také pro kombino-
vanou terapii, proto�e velkou efektivitou kompletují řadu 
cytostatických léčiv a tím umo�ňují jejich cílený transport 
do nádorových buněk.  
 
Tato práce byla podporována M�MT (grant MSM 
6046137307 a LC512) a Grantovou agenturou ČR (grant 
303/05/0336 a 203/06/1038). 
 
LITERATURA 
  1. Kralova J., Dvorak M., Koc M., Kral V.: Oncogene 

2007. 
  2. Kralova J., Synytsya A., Pouckova P., Koc M., 

Dvorak M., Kral V.: Photochem. Photobiol. 82, 432 
(2006). 
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Záujem popredných svetových farmakognostických 
laboratórií sa v poslednej dobe obracia ku izolácii a identi-
fikácii obsahových látok rastlín tradičnej čínskej medicíny 
(TCM). Jedným z prostriedkov TCM je terapia liečivými 
rastlinami, ktorá vyu�íva asi 5000 liečivých rastlín. V na-
�ich podmienkach sú často málo známe, resp. terapeuticky 
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nevyu�ívané. K takýmto patrí aj klokoč, Staphylea L., 
ktorý rastie voľne aj na území Slovenska. Druh S. pinnata 
L. je dokonca chránený, no nezaraďuje sa k liečivým rast-
linám. Niektoré druhy klokoča sú naopak v krajinách vý-
chodnej Ázie známymi prostriedkami TCM a v ďal�ích 
indikáciách boli pou�ívané aj v ľudovom liečiteľstve 
Indiánov1−3. Na�ou snahou bolo skúmanie obsahových 
látok klokoča za účelom vysvetlenia i spomínaných indi-
kácií v ľudovom liečiteľstve. Základným skríningom bolo 
stanovenie obsahu a identifikácia významných biologicky 
aktívnych sekundárnych metabolitov, flavonoidov. 

Obsah flavonoidov v �tyroch taxónoch klokoča (S. 
colchica Stev., S. elegans Zab., Staphylea holocarpa 
Hemsl. a S. pinnata L.) bol stanovený v listoch metódou 
podľa SL 1,  Glasla a podľa Christa-Müllera. V druhu S. 
pinnata L. sa sledoval aj počas ontogenézy. Pou�ité metó-
dy boli zvolené s cieľom čo najpresnej�ie stanoviť obsah 
flavonoidov v listovej droge klokočov, ktorá je bohatá na 
chlorofyl. 

Na základe získaných výsledkov mo�no kon�tatovať, 
�e druh S. elegans Zab. rezultuje ako najbohat�í na obsah 
flavonoidov. Napriek tomu v�ak obsah týchto látok 
i v tomto druhu nie je vysoký (~ 1 %). Obsah flavonoidov 
je počas vegetačného obdobia relatívne stabilný. 

Tri flavonoidné glykozidy kvercetínového typu, ru-
tín, izokvercitrín a izoramnetín-3-O-β-glukozid sa izolova-
li a identifikovali z metanolových extraktov listov �tyroch 
druhov klokoča. V týchto rastlinných druhoch boli identi-
fikované po prvýkrát. Izoramnetín-3-O-β-glukozid bol 
prvýkrát izolovaný z rastliny čeľade Staphyleaceae. 

  
Táto práca vznikla za podpory  grantu UK/5/2008, VEGA 
1/4289/07 a pracoviska: Institut für Pharmazeutische Wis-
senschaften, Department für Pharmakognosie, Karl-
Franzens-Universität Graz. 
 
LITERATÚRA 
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Deriváty substituovaných esterov fenylkarbámovej 
kyseliny sú potenciálne liečivá s lokálno-anestetickým, 

antiarytmickým, antiinfektívnym, respektíve algicídnym 
účinkom, ktoré sú v súčasnosti v rozličných �tádiách ich 
vývoja a výskumu. Na na�ich pracoviskách sa �tudujú 
hlavne aspekty ich projekcie syntézy, izolácie, identifiká-
cie, molekulové deskriptory, so zameraním na definovanie 
najmä vzťahu medzi ich chemickou �truktúrou, fyzikálno-
chemickými vlastnosťami a ich biologické 
a farmakologické účinky. 

V ostatnom čase sa venuje hlavná pozornosť najmä 
�túdiu ich stereochemických aspektov, mechanizmu ich 
separácie, výberu stacionárnych fáz v HPLC, kinetike 
rozkladu v biologickom materiáli.    

Pri �túdiu interakčného mechanizmu, ktorý je dôle�itý 
pri separácii enantiomérov sa pou�ili homologické rady 
derivátov piperidíno esterov alkoxyfenylkarbámových 
kyselín a stacionárna fáza makrocyklické antibiotikum 
teikoplanín. Zmenou hodnoty pH mobilnej fázy prídavkom 
dietylamínu sa mohli sledovať nábojové interakcie medzi 
stacionárnou fázou a separovanými enantiomérmi, nakoľ-
ko sa menila disociačná rovnováha. Vplyv tvorby vodíko-
vých väzieb sa skúmal na základe zmeny zlo�enia mobil-
nej fázy. Stérické efekty sa zisťovali zmenou dĺ�ky 
a polohy alkoxylového reťazca na benzénovom jadre 
v molekulách piperidíno esterov alkoxyfenylkarbámovej 
kyseliny. Vplyv molekúl cukrov v �truktúre teikoplanínu 
sa sledoval tým, �e sa pou�ila stacionárna fáza teikoplaní-
nu, ktorá neobsahovala tieto molekuly. Z výsledkov sepa-
rácii enantiomérov mo�no urobiť nasledujúce závery: 
− hodnota pH mobilnej fázy má podstatný vplyv na 

hodnotu Ri,j enantiomérov, 
− zlo�enie mobilnej fázy značne ovplyvňovalo výsledky 

separácie, najvy��ie hodnoty Ri,j sa dosiahli pri pou�ití 
metanolu, 

− vplyv dĺ�ky alkoxylového reťazca sa sledoval len 
vtedy, ak sa nachádzal v polohe 2 na aromatickom 
jadre, mo�no predpokladať tienenie stereogénneho 
centra, čo zhor�ovalo separáciu, 

− vplyv polohy alkoxylového reťazca nebol rozhodujúci 
pri polohách alkoxylového reťazca v polohe 3 a 4 na 
benzénovom jadre, 

− molekuly cukru v �truktúre teikoplanínu mali negatív-
ny vplyv na separáciu enentiomérov. 
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V�adeprítomné, voľne �ijúce akantaméby sú pôvod-

covia záva�ných ochorení, granulomatóznej ameboidnej 
encefalitídy a akantamébovej keratitídy (AK). Niekoľko 
prípadov AK bolo zaznamenaných aj na Slovensku1. 

Liečba AK je veľmi obmedzená. Počet liečiv pou�í-
vaných v terapii tohto ochorenia je malý a v mnohých 
prípadoch je ich účinok neistý. Z tohto dôvodu sa hľadajú 
nové potenciálne liečivá pou�iteľné v terapii AK. Pomerne 
veľká pozornosť sa venuje organickým amóniovým soliam 
(QUATs) a alkylfosfocholínom (ALPs). Miltefosín (HPC), 
ako typický predstaviteľ ALPs, vykazuje dobrú trofocídnu 
účinnosť voči A. castellanii, A. lenticulata a A. polyphaga. 
Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) HPC voči spo-
mínaným kmeňom akantaméb sa pohybuje v rozmedzi 20−
40 µM (cit.2). V na�om prípade účinnosť miltefosínu voči 
A. lugdunensis bola 10× ni��ia (MTC = 400 µM). Ostané 
heterocyklické deriváty HPC sa ukázali byť účinnej�ími. 
Azepánový a azokánový derivát dosahoval hodnoty MTC 
pripadajúce pre HPC uvádzané v literatúre 2. Účinnosť 
QUATs bola oveľa lep�ia v porovnaní s ALPs. V�etky 
heterocyklické deriváty, okrem morfolínového, vykazovali 
hodnoty MTC = 12,5 µM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Schéma. �tudované heterocyklické deriváty QUATs a ALPs. 

 
Práca vznikla s podporou grantov: UK/110/2008, VEGA 
1/3416/06, VEGA 1/4341/07. 
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The carcinogenic potential of streptozotocin (STZ) 
was evaluated by the polarographic determination of its 
reduction potential in the presence of α-lipoic acid and 
detection of DNA single-strand brakes by alkaline elution. 

 
 

 
 
 
 
 
 
After STZ electrochemical reduction in an anhydrous 

environment, the half-wave potential (E1/2) was determined 
to be −1.340 V. The parameter of the carcinogenic poten-
tial (tgα) for streptozotocin was 0.400. This is in good 
agreement with WHO data regarding STZ carcinogenicity. 
Additionally, it is in the good agreement with the tgα 
value determined for the positive control used, N-nitroso-
N-methylurea (NMU), which was found to be 0.459.  

The 3-h exposure of A549 human lung tumor cells to 
250, 500, and 1000 nmol l−1 STZ was followed by DNA 
single-strand brakes detection using the alkaline elution 
method. NMU, the positive control, was tested under iden-
tical experimental conditions at the same concentrations. 
Without metabolic activation, NMU induced a significant 
formation of DNA single-strand brakes only at 1000 
nmol l−1. In the presence of the metabolic activation, NMU 
caused a significant, concentration-dependent formation of 
DNA single-strand brakes. In the absence of metabolic 
activation, STZ induced no significant formation of DNA 
single-strand brakes at any concentration used. In the pres-
ence of metabolic activation, STZ caused a significant, 
concentration-dependent formation of DNA single-strand 
brakes. 

The results of this study underline the crucial role of 
using a metabolic activation system when carcinogenic 
potential of drugs and chemicals is investigated in in vitro 
studies. Results of polarographic experiments and alkaline 
elution correlate well with each other and they indicate 

XN
+H33C16 O

P
O

O

O
-

N
+

X

H33C16
Br

-

X = 0, -CH2-, -(CH2)2-, -(CH2)3-, -O-



Chem. Listy 102, s179−s264 (2008)                            Konference SAL 2008                                                                      Předná�ky                         

s200 

that these methods are useful to early predict the carcino-
genic potential not only of STZ but also of other xenobiot-
ics.  
 
Supported by Kuwait University, Research Grant No. PC 
02/99. 
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RADKA OPATRILOVAa a STANISLAV SYNEKb 
 

a Department of Chemical Drugs, Faculty of Pharmacy, 
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Introduction: Cytostatic drugs are important compounds 
used in chemotherapeutic treatment of cancer, autoimmune 
diseases, and bacterial or viral infection. Chronic exposure 
to these drugs, e.g. by hospital staff, can be very harmful. 
Many of these agents are potentially hazardous to the 
health of those healthcare workers involved in preparation 
and administration of these agents (e.g., oncology pharma-
cists and nurses), as well as those involved in care of can-
cer patiens.  
The project is focused on Antineoplastic Agent: 5-
Fluorouracil (5-FU) is a fluorinated pyrimidine and an 
antimetabolite. It interferes with the synthesis of deoxyri-
bonucleic acid and inhibits formation of ribonucleic acid. 
The effects are most marked in those cells that grow more 
rapidly and that take up 5-FU at a more rapid rate such as 
in a fetus, as well as with cancer. For this reason, 5-FU 
falls in Pregnancy category D, Teratogenic effects risk.  
Main objectives: of the project are monitoring 5-FU � 
detection and quantification with the help of HPLC meth-
ods with DAD detector; calibration and detection limit for 
standard of drug. Determination of content in the poten-
tially contaminating material (work-table, floor, chair for 
patient, vial, tap, packet of vial, store box, needle and oth-
ers). 
Method in progress: HPLC (High performance liquid 
chromatography) is a popular method of analysis because 
it is easy to learn and use and is not limited by the volatil-
ity or stability of the sample compound. High Performance 
Liquid Chromatography is now one of the most powerful 
tools in analytical chemistry, with the ability to separate, 
identify and quantify the compounds that are present in 
any sample that can be dissolved in a liquid. Today, trace 
concentrations of compounds, as low as �parts per tril-
lion� (ppt), are easily obtained. Apparatus: Agilent HPLC 
HP 1200 with DAD. Colum for HPLC ABZ+®, 
250 mm × 4.6 mm; 5 µm (SUPELCO); mobile phase � 

acetonitrile and water (60:40), flow 0.5 ml min−1, tempera-
ture 20 °C. 
Result: 5-FU was found in the laboratory for preparing of 
solution cytostatic drug; on the work-table, the cover of 
box for storage, the skin of pharmacist, the dress of nurse; 
in concentration 0.02−3.75 mg of area 100 cm2 and in the 
packet of vial. 
5-FU was not found (in the work table, floor, chair, wall, 
windows, on the PC keyboard, office mobil-phone and 
other) in the Pharmacy Centre for normal patients. 
 
This study was supported by The Grant Agency of the 
Academy of Sciences of the CR.  
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Na přelomu 60. a 70. let 20. století do�lo k zásadním 

změnám ve vývoji lidské společnosti. Ze změn v oblasti 
biologie, medicíny a farmacie lze zmínit např. 
− rychlý rozvoj analytických metod (HPLC, MS, 

NMR), 
− eradikace pravých ne�tovic a výskyt nových infekč-

ních onemocnění, 
− zvý�ený zájem o kvalitu �ivotního prostředí,  
− zvý�ený zájem o studium nádorového bujení a mo�-

ností jeho léčby, 
− byly provedeny první transplantace orgánů a kostní 

dřeně, 
− zpřísnění po�adavků na kvalitu a bezpečnost nově 

zaváděných léků, 
− WHO publikovala  první Modelový seznam základ-

ních léčiv (1977), 
− byly vyvinuty metody pro studium nukleových kyse-

lin a proteinů, 
− byl zaveden pojem �genetické in�enýrství� a získána 

rekombinantní DNA a rekombinantní plasmidy,  
− byly polo�eny základy biotechnologické produkce 

proteinů a započalo studium genomu. 
Předná�ka bude pojednávat o tom, jak se tyto změny 

projevily při vyhledávání předlohových sloučenin a vývoji 
léčiv. 

 
Tato práce vznikla za finanční podpory Výzkumného zámě-
ru MSM0021620822. 
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JIŘÍ PAZOUREK and MILAN �EMLIČKA 
 
Department of Natural Drugs, Faculty of Pharmacy, Uni-
versity of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 
Palackého 1-3, 612 42 Brno 
pazourekj@vfu.cz  
 

A post-column reaction with radical form of 2,2�-       
-azinobis (3-ethylbenzo thiazoline-6-sulfonic acid) 
(ABTS) hyphenated with a HPLC separation was opti-
mized in order to enable a fast and precise assay of anti-
oxidant activity of free radical scavengers in liquid sam-
ples. The optimization of some experimental parameters 
was done by artificial neural networks (ANNs) combined 
with experimental design (ED). The optimized system was 
applied to several plant extracts. 

Fig. 1. Block scheme od the apparatus 
 
REFERENCES 
  1. Zupan J., Gasteiger J.: Neural Networks in Chemistry 

and Drug Design, Wiley-VCH, New York 1999. 
  2. Koleva I. I., Niederländer H. A. G., van Beek T. A.: 

Anal. Chem. 73, 3373 (2001). 
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V rámci výzkumného projektu na farmaceutické fa-
kultě VFU Brno byly nasyntetizovány látky s potenciálním 
účinkem na kardiovaskulární systém. Jedná se o chemická 
analoga látek z farmakologické skupiny antagonistů adre-
nergních receptorů s duálním účinkem. Z chemického 
hlediska byly vybrány alkylestery kyseliny 4-(2-flu-
orfenyl)-piperazin-1-yl]-1-hydroxyethyl}-fenylkarbamové. 
Syntéza není prováděna stereospecificky, a proto je vý-

sledkem racemát. V praxi se v�ak ukázalo, �e ve vět�ině 
případů je terapeuticky účinný pouze jeden enantiomer.  

Pro studované látky byla hledána vhodná metodika 
separací pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
s vyu�itím dvou chirálních stacionárních fází. První z nich 
byla stacionární fáze s enzymem cellobiohydrolasou 

Obr. 1. Separace alkylesterů kyseliny 4-{2-[4-(4-trifluor-
methylfenyl)-piperazin-1-yl]-1-hydroxyethyl}-fenylkarba-
mové v systému stacionární fáze Chirobiotic T 150 × 4,6 mm; 
mobilní fáze 100 % methanol; f = 1,0 ml min−1; t = 25 °C. 

R Sumární vzorec Mr Pracovní 
název 

-CH3 C21H24F3N3O3 423,44 4CF4M 
-C2H5 C22H26F3N3O3 437,46 4CF4E 
-C3H7 C23H28F3N3O3 451,49 4CF4P 
-C4H9 C24H30F3N3O3 465,52 4CF4B 

OH
N

N

NHCOOR

CF3

1.frakce                                                2.frakce 

Obr. 2. Spektrum frakcí látky 4CF4E 
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(Chiral � CBH 150 × 4,0 mm, 5 µm), kde jsme v�ak díky 
pevné chemické sorbci na enzym nena�li vhodné podmín-
ky separace. Druhou kolonou vyu�ívanou pro enantiosepa-
race byla stacionární fáze s teikoplaninem jako chirálním 
selektorem (Chirobiotic T 150 × 4,6 mm, 5 µm). Zde byly 
nalezeny vhodné separační podmínky (obr. 1). Jednotlivé 
frakce byly detekovány pomocí UV-VIS. (obr. 2). 
            
Vypracováno za pomocí grantu IGA 63/2007/FaF. 
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Chemická genetika představuje výzkumnou metodu 

pou�ívající malé molekuly jako sondy ke studiu funkcí 
buňky nebo celého organismu. Termín chemická genetika 
označuje přístup, který vyu�ívá chemii na generování ma-
lých molekul a zároveň funguje na principech blízkých 
klasickému genetickému screeningu. Podstatným rozdílem 
je v�ak to, �e aplikované nízkomolekulární látky mění 
aktivitu proteinů v reálném čase, kde�to při genetickém 
zkoumání dosahujeme dané změny nepřímo manipulací 
jejich genů.  Chemická genetika tedy pracuje se stejnými 
principy, av�ak zaměřuje své analýzy na proteiny ne� na 
geny. Schéma výzkumu se ubírá podle dvou základních 
postupů. Při přímém způsobu jsou vybrané buňky či orga-
nismy vystaveny souboru malých molekul, kdy� následně 
proběhnuv�í selekci bioaktivních sloučenin způsobujících 
tvorbu konkrétního fenotypu posléze zakončí identifikace 
buňkových molekul (proteiny, lipidy, sacharidy) zacíle-
ných některou z testovaných látek. Naopak výchozím bo-
dem nepřímého postupu se stává vybraný protein, jeho� 
bioaktivní ligandy jsou vyhledávány z knihovny malých 
molekul. 

Jiná odli�nost mezi srovnávanými metodami spočívá 
v efektu �mutace�, který bývá ve vět�ině případů při muta-
ci genu permanentní, kde�to účinek vyvolaný malou mole-
kulou je vratný, pakli�e systém se zbaví této sloučeniny. 
Chemicko genetický přístup se tudí� jeví více vhodným 
a pou�itelným při studiu genů podstatných pro pře�ití or-
ganismu, neboť změnou jejich funkce ve vajíčku či em-
bryu lze zapříčinit smrt před nebo krátce po narození. Na-
proti tomu buňce nebo zvířeti mů�e být podána malá mole-
kula na velmi krátký čas potřebný pro sledování funkce 
studovaného proteinu. 

Tisíce nízkomolekulárních látek lze tedy testovat 
systematicky vůči známým proteinovým cílům za účelem 
identifikace molekul, které mění jejich činnost. Neuvěřitel-

ný počet sloučenin (10 000−1 000 000) mů�e být sledován 
v jednom rozsáhlém screeningu, z kterého vzejde obvykle 
10−1000 kandidátů do dal�ích kol vícenásobného retesto-
vání za rozdílných podmínek. 

Jedním z úspěchů tohoto přístupu je i objev monastro-
lu jako inhibitoru mitotického kinesinu Eg5. Jednoduchý 
pyrimidinový derivát se tak stal vůdčí strukturou nové 
skupiny potenciálních protirakovinných léčiv a bude kon-
frontován s in vivo testy látek prezentující na�e výzkumné 
úsilí. 
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Isoelektrická fokusace (IEF) je elektroforetická  me-
toda pro separaci a fokusaci amfolytů, zejména proteinů. 
Pro stále rostoucí význam jejich analýzy i pro farmaceutic-
ké účely byly vyvinuty jak mikroanalytické varianty IEF � 
gelová, kapilární, v mikrokanálu, tak preparativní metody 
diskontinuální i kontinuální. Dosavadní preparativní meto-
dy IEF jsou málo účinné nebo extrémně slo�ité.  V nedáv-
né době byl zveřejněn princip isoelektrické fokusace 
v rozbíhavém toku (divergent flow isoelectric focusing, 
DF IEF)1. Princip DF IEF umo�ňuje výrazné zvý�ení vý-
konu kontinuální isoelektrické fokusace. 

Zde je prezentováno nově vyvinuté jednoduché 
a účinné zařízení, viz obr. 1. Lichobě�níkové separační 
lo�e je realizováno vrstvami netkané textilie s přilo�enými 
dvěma páry elektrod. Na vstup je kontinuálně přiváděn 
roztok nosných amfolytů a proteinů určených k separaci. 
Výstup lo�e plynule přechází do 10 výstupních prou�ků. 
Celkový průtok vstupní kapaliny je řádu desetin ml min−1. 
Byla ověřena dlouhodobá stabilita provozu a čistota vý-
stupních frakcí. 

Obr. 1. Linie separovaných amfolytů, odspodu: pI marker 3.0, 
pI marker 5.2, hemoglobin, cytochrom C 
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Výzkum antibiotik je v současnosti na pokraji krize, 
proto�e pouze několik hlavních farmaceutických společ-
ností investuje v této oblasti1. Zvý�ená potřeba výzkumu 
v této oblasti souvisí s narůstající potřebou nových nebo 
vylep�ených antibakteriálních látek aktivních proti obje-
vujícím se rezistentním kmenům. Jednou z mo�ností je 
výzkum rostlinných metabolitů jako terapeutik nebo mo-
delových sloučenin pro léčbu bakteriálních, fungálních 
i virových onemocnění. Jednou ze skupin přírodních látek 
s antibakteriální aktivitou jsou polyfenoly a z nich zvlá�tě 
flavonoidy2. Pro izolaci těchto látek jsme zvolili kořeny 
Morus alba Moraceae. Po extrakci a přeči�tění jsme pou-
�ili kombinaci preparativní, semipreparativní HPLC na 
reverzní fázi a preparativní TLC na silikagelu pro izolaci 
antibakteriálně aktivních sloučenin typu polyfenolů. Čis-
totu těchto sloučenin jsme ověřili pomocí HPLC a tyto 
látky byly následně charakterizovány pomocí UV, IR, 1H 
and 13C NMR, a MS spektrometrie. 

 Izolované sloučeniny jsme podrobili testům anti-
bakteriální aktivity. Stanovení minimální inhibiční aktivi-
ty bylo provedeno na Gram-positivních bakteriích 
(Bacillus cereus, B. subtilis, Enterococcus faecalis, Liste-
ria monocytogenes, Staphylococcus aureus, S. epider-
midis), Gram-negativních bacteriích (Escherichia coli, 
Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa) 
a kvasinkách (Candida albicans). Testované sloučeniny 
inhibovali růst bakterií v závislosti na koncentraci 
a strukturních parametrech. Srovnáním se standardem 
mů�eme vybrané látky označit za nadějné antibakteriální 
sloučeniny a budou podrobeny dal�ím testům. Významná 
je hlavně aktivita proti v testech pou�itým rezistentním 
kmenům. 

 
LITERATURA 
  1. Butler M. S.: Nat. Prod. Rep. 22, 162 (2005). 
  2. Cushnie T. P. T., Lamb A. J.: Int. J. Antimicrob. 

Agents 26, 343 (2005). 
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Rod ru�a (Rosa L.) je veľmi rozsiahlou 
a mnohotvárnou skupinou rastlín. Pravé plody ru�e, na�ky, 
vypĺňajú dutinu du�natej červenej čia�ky, obklopujú ich 
ostré krycie trichómy. V platných liekopisoch je oficinálna 
buď celá �ípka, plodstvo ru�e �ípovej (Rosa canina L.) 
a iných druhov rodu Rosa, alebo len jej du�natá časť. 

�ípky sa tradične pou�ívajú najmä na prípravu čaju, 
ktorý je známy a obľúbený nielen ako chutný nápoj, ale 
má aj diaforetické a diuretické účinky, je zdrojom vitamí-
nov, najmä kyseliny askorbovej. 

Ľudové liečiteľstvo západnej a severnej Európy 
s úspechom pou�íva na�ky ru�e �ípovej aj na liečbu reu-
matických ochorení. Táto skutočnosť sa v poslednom ob-
dobí stala predmetom vedeckého bádania, keď�e tieto 
ochorenia stále predstavujú záva�ný terapeutický problém. 
Reumatoidná artritída je autoimunitné ochorenie chronic-
kého zápalového typu. Jej kauzálna terapia nie je doteraz 
známa. Cieľom symptomatickej liečby je predov�etkým 
zmiernenie bolesti, spomalenie progresie ochorenia, zlep-
�enie funkcie postihnutého kĺbu. 

Klinicky sa skú�al vplyv u�ívania �ípok vo forme 
prá�ku a kapsúl ako adjuvantnej terapie na zlep�enie prí-
znakov osteoartritídy. Zlep�ili sa nielen priame príznaky 
choroby, ako bolesť a stuhnutosť, ale aj ťa�kosti pri den-
ných aktivitách (vstávanie, sadanie, obliekanie, chôdza, 
spánok). Pacienti boli schopní zní�iť dávky súčasne u�íva-
ných analgetík a antiflogistík1. 

Napriek uvedeným klinickým úspechom pri adjuvant-
nej terapii reumatických ochorení stále nie sú známe aktív-
ne obsahové látky �ípok a molekulové mechanizmy ich 
pôsobenia. Du�natá časť �ípok i na�ky obsahujú len veľmi 
malé mno�stvá sekundárnych metabolitov (karotenoidy, 
flavonoidy, polyfenoly). Uva�uje sa najmä o synergickom 
pôsobení primárnych a sekundárnych metabolitov. Z ubik-
vitných látok sa popri vitamínoch a antioxidantoch 
v �ípkach nachádzajú glykolipidy charakteru monogalakto-
zyldiacylglycerolu (MGDG) a triterpénové kyseliny 
(ursolová, oleánolová, betulínová)2,3. Metódami in vitro sa 
preukázalo, �e extrakty i izoláty zo �ípok majú inhibičné 
pôsobenie na tvorbu viacerých mediátorov zápalu. Signifi-
kantná je i in vivo inhibícia tvorby zápalu pri karagénovom 
teste. 
 
Práca vznikla s podporou grantov APVV-51-017905 
a VEGA 2/0090/08. 
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JARMILA VIN�OVÁa, ALE� IMRAMOVSKÝa,b, 
MARTIN KRÁTKÝa, FÉRRIZ JUANA MONREALa 
a ANTONÍN LYČKAb 
 
a Katedra anorganické a organické chemie, Farmaceutická 
fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, 
b Katedra chemie, Pedagogická fakulta University Hradec 
Králové, 500 05 Hradec Králové, Česká republika 
jarmila.vinsova@faf.cuni.cz 
 

Salicylanilidy, tj. substituované amidy kyseliny sa-
licylové a anilinu, se vyznačují neobyčejně �irokým spekt-
rem biologických aktivit1. K nejdůle�itěj�ím patří antibak-
teriální účinek včetně antimykobakteriálního a antifungál-
ního. Jejich antimykobakteriální aktivita v in vitro testech 
vůči Mycobacterium tuberculosis a netuberkolózním kme-
nům M. avium, M. kansasii (MIC 1−4 µg ml−1) (cit.2) sti-
mulovala ná� zájem o přípravu proléčiv, kde by fenolická 
hydroxyskupina salicylové části byla blokována dobře 
hydrolyzovatelnou skupinou. Proto jsme provedli esterifi-
kaci s N-chráněnými aminokyselinami. Při esterifikaci 
glycinu a alaninu v�ak do�lo k 7-exo-trig cyklizaci na ben-
zoxazepinové deriváty3, zatímco s dal�ími aminokyselina-
mi (Z-Val, Z-Phe) N-chráněné estery vznikly. V násled-
ném kroku odbourání N-chránící skupiny do�lo k zcela 
nečekanému přesmyku, který vedl k diamidu I.  

 
Pro vysvětlení tohoto přesmyku jsme provedli několik 

návrhů a studií, které budou prezentovány.  
 
Tato studie vznikla za podpory MSM 0021620822 a 
GA UK 76807/2007. 
 
LITERATURA 
  1.  Vin�ová J., Imramovský A. : Ces. Slov. Farm. 53, 6 
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  2. Vinsova J., Imramovsky A., Buchta V., Ceckova M., 

Dolezal M., Staud F., Jampilek J., Kaustova J.: Mole-
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  3. Imramovský A., Vin�ová J., Monreal Férriz J., Kune� 
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STANOVENÍ ANTIBIOTIK V ODPADNÍCH  
VODÁCH 
 
HANA VÍTEČKOVÁ, MILADA VÁVROVÁ, LUCIE 
VYDROVÁ a LUDMILA MRAVCOVÁ  
 
Ústav chemie a technologie ochrany �ivotního prostředí, 
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purky-
ňova 118, 612 00 Brno 
viteckova@fch.vutbr.cz 

 
V souvislosti s roz�iřováním počtu civilizačních cho-

rob celosvětově narůstá výroba a spotřeba různých léčiv 
v humánní i veterinární medicíně. Odpovědí farmaceutic-
kých společností na tuto skutečnost je zvy�ování produkce 
léčiv a roz�iřování cíleného výzkumu zaměřeného na výro-
bu nových léků. Stinnou stránkou zvy�ování spotřeby léčiv 
ov�em zůstává, �e tyto látky pronikají do �ivotního pro-
středí v nezměněné nebo metabolizované formě. Zde způ-
sobují záva�né problémy v přírodních ekosystémech. Jed-
ním z problémů je také tvorba rezistence patogenních mik-
roorganismů vůči těmto látkám. Z tohoto důvodu vzrůstá 
potřeba regulace mno�ství léčiv v odpadních vodách. Bě�-
nými biologickými čistícími procesy jsou tyto látky velmi 
tě�ko odbouratelné, proto�e negativně ovlivňují bakteriální 
mikroflóru čistíren odpadních vod, která pak vykazuje 
ni��í efektivitu procesu či�tění. Proto je naprosto nezbytné 
kontrolovat výskyt léčiv v odpadních vodách, je� jsou 
prioritním zdrojem kontaminace �ivotního prostředí těmito 
polutanty.  

Mezi nejbě�něji pou�ívána léčiva patří bezesporu 
antibiotika. Tyto látky, jak ji� bylo zmíněno, nezanedbatel-
ně sni�ují efektivitu biologického stupně na čistírnách 
odpadních vod.  

Tato práce byla zaměřena na sulfonamidová a tetra-
cyklinová antibiotika. Byly vyvinuty jednoduché metody 
extrakce. Jako analytická koncovka byla zvolena HPLC 
s detektorem diodového pole.  

Sulfonamidová antibiotika byla extrahována ethylace-
tátem, extrakty byly odpařeny na rotační vakuové odparce 
a rozpu�těny v methanolu a mobilní fázi. Jako mobilní 
fáze byla vyu�ita 0,1% HCOOH s acetonitrilem 
v gradientu. 

Pro tetracyklinová antibiotika byla pou�ita extrakce 
ultrazvukem v McIlvainově pufru a metoda SPE. Pou�itá 
mobilní fáze v tomto případě byla H2SO4 (pH 2,1) a aceto-
nitril v gradientu. Pro vlastní analytické stanovení byla 
pou�ita HPLC s kolonou Zorbax Elipse XBD-C18 
(150 × 4,6 mm; 5 µm). 

Vzorky byly odebírány na odtoku a přítoku z městské 
čistírny odpadních vod Brno-Modřice a z čistírny odpad-
ních vod v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno. 
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Tato práce byla zpracována na základě podpory z projektu 
OC-183, COST, Action 636. 

 
 

L27 
THIOOXO SKUPINA A ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ 
AKTIVITA 
 
KAREL WAISSER 
 
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 
Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
waisser@faf.cuni.cz 
 

S antituberkulotiky obsahujícími thiooxo skupinu se 
setkáváme po celou dobu vývoje chemoterapeutik. Mezi 
první úspě�né látky patří Thiacetazon (p-acetamido-
benzaldehyd thiosemikarbazon), Isoxyl (1,3-bis-(4-iso-
pentyloxy)phenyl)-thiomočovina), Ethiazon (2-ethyl-
isonikotinthioamid), prothizon (2-propyli-sonikotin-
thioamid). Mechanismus účinku v�ech těchto látek spočívá 
v inhibici biosyntézy mykolových kyselin. Thiacetazon 
pro svoji nízkou cenu se je�tě pou�ívá v rozvojových ze-
mích. V kombinaci s INH je doporučován proti nemocem 
vyvolaným M. avium. Významná protituberkulózní aktivi-
ta těchto látek přiměla mnoho zahraničních skupin 
k syntézám jejich analogů. V některých případech farma-
kofor thiomočoviny byl součástí heterocyklu. U nás 
(podobně jako v nejvýznamněj�ím německém ústavu vý-
zkumu tuberkulózy v Borstelu, Pasteurově ústavu ve Fran-
cii a Univerzitě v Katánii v Itálii) jsme se nejprve věnovali  
thiobenzamidům, které na rozdíl od benzamidů jsou anti-
mykobakteriální. Ka�dá z uvedených skupin nalezla mo�-
nost, jak aktivitu zvý�it. U nás to byla cesta 
k thiobenzanilidům.  

Velký pokrok nastal v rámci spolupráce s Technickou 
Univerzitou Drá�ďany. Znamenalo to velké roz�íření mo�-
ností. Na�li jsme řadu dal�ích skupin antimykobakteriál-
ních sloučenin obsahujících thioxo-skupinu (dithio-
oxamidy, thiohydrazidy, dal�í heterocykly obsahující thio-
xoskupinu, deriváty 3,4,6,8-tetra-thiabicyklo[3.3.0]okt-1
(5)-en-2-thionu). 

Do  poslední etapy vývoje protituberkulózních látek 
s thiooxo skupinou nás přivedl poznatek, �e salicylanilidy 
jsou sloučeninami o odli�ném mechanismu biologické 
aktivity od pou�ívaných antituberkulotik. V neposlední 
řadě jsme se věnovali modelování molekul salicylanilidů 
a z nich odvozených 3-fenyl-1,3-benzoxazin-2,4(3H)-
dionů, av�ak poznatek o vysoce účinných látkách 
s thioxoskupinou nás vedl k přípravě analog se záměnou 
oxoskupiny za thioxoskupinu. Nejúčinněj�í skupinou látek 
byly N-benzyl-salicylthioamidy. Látky této skupiny často 
překonávají antimykobakteriální aktivitou INH. Jsou �iro-
kospektré a účinné i vůči rezistentním kmenům INH 
a dodnes obávanému M. avium. Látky této skupiny jsme 
dosud nepublikovali. Při vývoji potenciálních antituberku-
lotik jsme měli potí�e se sledováním vedlej�ích účinků. 
V posledních několika letech jsou některé sledovány 

v Německu v  Leibnizově Ústavu pro výzkum přírodních 
látek a  infekční biologie, konkrétně  v ústavu Hanse Knöl-
la. Na jejich základech jsme vyřadili mnoho na�ich slouče-
nin z výzkumu. 
 
Projekt je částí výzkumného projektu Ministerstva �kolství 
a mláde�e ČR, No. MSM0021620822. 

 
 

L28 
INHIBICE SUPEROXIDU PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI 
� ENZYMOVÉ A NEENZYMOVÉ METODY 
 
ALE� ZIMA a KAREL �MEJKAL 
 
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, 612 42 
Brno 
benwinter@centrum.cz 
 

Volné radikály jsou nestabilní molekuly s velmi krát-
kou dobou existence a vysokou chemickou reaktivitou 
vůči okolním strukturám. V rámci projektů specializova-
ných na stanovování antiradikálové aktivity přírodních 
extraktů a čistých přírodních látek jsme se zaměřili na 
zhá�ení a inhibici tvorby superoxidového radikálu genero-
vaného v metodách jak enzymových, tak neenzymových1,2. 
Testům bylo podrobeno celkem osm čistých látek z plodů 
Paulownia tomentosa izolovaných na Ústavu přírodních 
léčiv. Jednalo se o látky flavonoidní povahy s postranním 
geranylovým řetězcem v poloze 6. 

V případě neenzymové metody byl pro generování 
superoxidu pou�it systém NADH (redukovaný β-niko-
tinamid adenin dinukleotid)/PMS (fenazin methylsulfát) � 
kde PMS byl iniciátorem celé reakce. Indikátorem inhibice 
superoxidového radikálu bylo barvivo NBT (nitroblue 
tetrazolium chlorid)2,3. Aktivita byla sledována spektrofo-
tometricky pomocí Synergy HT Multi-Detection Micropla-
te readeru při vlnové délce 560 nm. 

NADH + H+ + PMS → NAD+ + PMSH2 
PMSH2 + 2O2 → PMS + 2O2

− + 2H+ 
V případě enzymové metody byl superoxid generován 

v systému X/XO (xanthin/xanthinoxidasa) � xanthioxidasa 
kalalyzuje přeměnu xanthinu na kyselinu močovou za 
vzniku superoxidového radikálu. Detekce probíhala stej-
ným způsobem jako při pou�ití neenzymové metody2,3. 
 
LITERATURA 
  1. Tabata H., Katsube T., Tsuma T., Ohta Y., Imawaka 

N., Utsumi T.: Food Chem. 109, 64 (2008). 
  2. Ribeiro B., Valenta�o P., Baptista P., Seabra R. M., 

Andrade P. B.: Food Chem. Toxicol. 45, 1805 (2007). 
  3. Valenta�o P., Fernandes E., Carvalho F., Andrade P. 
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L29 
SYNTÉZA A APLIKACE NOVÝCH ZHÁ�EČŮ  
FLUORESCENCE POU�ITELNÝCH  
V DNA SONDÁCH 
 
PETR ZIMČÍK, MIROSLAV MILETÍN, KAMIL  
KOPECKÝ a VERONIKA NOVÁKOVÁ  
 
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceu-
tická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Pra-
ze, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 
petr.zimcik@faf.cuni.cz 
 

Fluorescenční značení je v současné době jednou z asi 
nejpou�ívaněj�ích metod určených k detekci biomolekul 
v biochemii. Při detekci i kvantifikaci DNA nebo RNA 
sekvencí se vyu�ívá často kombinace dvou barviv, z nich� 
jedno je silným fluoroforem a druhé zhá�ečem fluorescen-
ce. Pokud jsou obě barviva v dostatečné blízkosti, dochází 
ke zhá�ení fluorescence, v případě, �e se od sebe oddálí, 
dojde k emisi světla pou�itým fluoroforem. Nabídka fluo-
rescenčních barviv je velice �iroká, nabídka vhodných 
zhá�ečů ji� tak rozsáhlá není a pro fluorofory emitující při 
velmi vysokých vlnových délkách (přes 700 nm) prakticky 
zhá�eče chybí. My jsme se zabývali syntézou 
a charakterizací úplně nového strukturního typu zhá�ečů ze 
skupiny tetrapyrazinoporfyrazinů (TPP). 

Tato skupina látek byla původně vyvíjena jako foto-
sensitizéry ve fotodynamické terapii (PDT). Při zkoumání 
vztahů mezi strukturou a účinkem jsme objevili látky na-
prosto nevhodné pro PDT, ale naopak s vlastnostmi ideál-
ními pro pou�ití jako zhá�eče fluorescence (mají nulovou 
fluorescenci a produkci singletového kyslíku)1. Tyto látky 
jsme dále zkoumali a připravili jsme vhodné deriváty, 
které po navázání na oligonukleotidickou sondu definova-
né sekvence byly otestovány jako zhá�eče s velmi dobrými 
výsledky, naprosto srovnatelnými s bě�ně pou�ívanými 
zhá�eči. Výhodou nového strukturního typu látek je che-
mická stabilita a velká variabilita v rozsahu vlnových dé-
lek vhodných pro zhá�ení, pokrývající prakticky celou 
�kálu dostupných fluoroforů. Takovou univerzálnost nena-
bízí doposud �ádný z vyu�ívaných strukturních typů. 

Důvod, proč TPP právě s aminoskupinami na periferii 
mají tyto vlastnosti vhodné pro zhá�ení, jsme také dále 
studovali, abychom odhalili příčiny prakticky nulové fluo-
rescence tak netypické pro deriváty TPP. Jako nejpravdě-
podobněj�í příčinou se jeví proces intramolekulárního 
fotoindukovaného transferu elektronů (PET). Tento před-
poklad jsme potvrdili syntézou série látek s různým po-
čtem aminoskupin a zkoumáním jejich vlastností. 
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 
MSM0021620822. 
 
LITERATURA 
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2-VINYL-5-ARYLTETRAZOLŮ  
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Jaroslav.roh@faf.cuni.cz 
 

Chemie tetrazolů zaznamenává v posledních desetile-
tích nebývalý rozmach, o čem� svědčí i velké mno�ství 
původních prací na toto téma. Toto uskupení nachází 
uplatnění ve farmaceutické chemii, v koordinační chemii 
jako ligand, ve speciálních výbu�ninách a konečně i jako 
předstupeň syntézy dal�ích heterocyklů. 

 2-Vinyl-5-aryltetrazoly představují významný mezi
-produkt při syntéze 3-arylpyrazolů. Rozkladem 2-vinyl-5-
aryltetrazolů (I) vznikají N-vinylarylnitriliminy (II), které 
cyklizují přes nearomatické 3-aryl-4H-pyrazoly (III) na 3-
arylpyrazoly (IV) (schéma 1)1. 

 
 

Schéma 1.  
 
Existuje několik různých postupů přípravy 2-vinyl-5-  

-aryltetrazolů, ka�dá z nich v�ak má značné nevýhody. 
Jednak je to přímá vinylace tetrazolu pomocí vinylacetátu 
za přítomnosti palladiových1 či rtuťnatých2 katalyzátorů 
(nízké výtě�ky, toxická rezidua). Dal�í mo�ností je dehyd-
ratace 2-(2-hydroxyethyl)-5-aryltetrazolu a konečně de-
hydrohalogenace 2-(2-chlorethyl)-5-aryltetrazolu1. Av�ak 
během přípravy těchto meziproduktů se nevyhneme vzni-
ku 1 i 2 polohového isomeru v různých poměrech a jejich 
slo�itému dělelní. 

Na�í pracovní skupině se podařilo vyvinout jedno-
krokovou regioselektivní metodu syntézy 2-vinyl-5-aryl-
tetrazolů. Ta spočívá v reakci příslu�ného tetrazolu 
s nadbytkem 1,2-dibromethanu za přítomnosti triethylami-
nu ve vroucím acetonitrilu (schéma 2). Při této reakci pře-
kvapivě nevzniká 1-vinyl-5-aryltetrazol a substituce obou 
atomů bromu za vzniku tetrazolového �dimeru� probíhá 
jen ve velmi malém procentu. 
 

 
 
 
 
Schéma 2.  
 
Práce vznikla za podpory VZ Ministerstva �kolství ČR 
(MSM 0021620822). 
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PREDIKCIA BIOLOGICKEJ AKTIVITY  
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Nevýhodou experimentálne získaných QSAR para-
metrov je ich pou�iteľnosť a� po vykonaní syntézy, čo 
vopred vylučuje vykonať predikciu biologickej aktivity 
e�te nesyntetizovaných zlúčenín. Popri �tandardných 
QSAR parametroch, ako sú log P, stérické, a i., mo�no na 
predpoveď biologickej aktivity vyu�iť aj menej tradič-
né, vypočítané alebo simulované fyzikálno-chemické 
vlastnosti. Takéto sú napr. chemické posuny v NMR spek-
trách, polarizovatelnosť, hustota, a iné. Vypočítané alebo 
simulované molekulové vlastnosti sú obvykle menej pres-
né, ale mo�no ich pou�iť ihneď po nakreslení �truktúrneho 
vzorca molekuly v príslu�nom softvéri. Aj v Hanschovej 
analýze najdôle�itej�í parameter lipofility sa dnes väč�inou 
nemeria, ale zisťuje sa softvérovou kalkuláciou. Molekulo-
vé vlastnosti sa dajú efektívne vyu�iť ako vstupné premen-
né v umelých neurónových sietiach, vhodne vyjadrená 
biologická aktivita je výstupnou premennou. 

Hlavnými výhodami aplikácie neurónových sietí sú: 
vyu�itie kontinuálnych i kategorických premenných na 
vstupe i výstupe, pou�itie v�etkých premenných bez pred-
chádzajúcej selekcie najvýznamnej�ích a uplatnenie aj 
nelineárnych vzťahov vo výpočtovom procese. Neurónová 
sieť po úspe�nom natrénovaní poskytuje správnu predpo-
veď pre nové zlúčeniny, nezahrnuté do tréningového pro-
cesu. 

Na predikciu biologickej aktivity vo forme log MIC sa 
ako vstupy do trojvrstvového perceptrónu pou�ilo 27 pre-
menných (3 rôzne výpočty log P, 16 premenných získa-
ných z 1H a 13C NMR posunov a 8 molekulových vlastnos-
tí). Na zhodnotenie jednotlivých sietí sa pou�ili 3 látky. Z 
tohto testovacieho setu sa vypočítali percentá úspe�nosti. 
Celková úspe�nosť pre v�etky 4 skúmané mykobaktérie 
a 2 doby kultivácie bola 83,3 %.  

Vykonanie syntézy a� po zistení predpovedanej �truk-
túry s najlep�ou aktivitou pomocou nových QSAR prístu-
pov vyu�ívajúcich �irokú paletu molekulových vlastností 

je hlavným výstupom tejto práce. 
Pou�itie paramterov vypočítaných resp. simulovaných 

pre danú �truktúru umo�ňuje aj prípadné �túdium predikcie 
biologickej aktivity dokonca aj mimo pou�itých substitu-
entov a obsadzovaných polôh na nosnej �truktúre zlúčenín 
vytvárajúcich trénovací súbor pri výpočte QSAR modelu.   
 
Práca vznikla s podporou grantov VEGA 1/3584/06 
a MSM 0021620822.  
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Thymus eigii (M. Zohary et P. H. Davis) Jalas, an 
important endemic thyme species to Turkey, has locally 
been used as spice, herbal tea and traditional medicine for 
centuries in Southern Turkey. This wild thyme species has 
recently been domesticated at Agricultural Faculty of Çu-
kurova University. In essential oil plants, harvest time and 
post-harvest processing, especially drying, considerably 
affects yield and essential oil content. In this context, the 
effects of three different harvesting time (pre-flowering, 
on flowering and post-flowering) and four drying methods 
(under sun, on shade, in cabinet dryer and in solar tunnel 
dryer) were studied in order to determine the highest yield 
and essential oil content in Thymus eigii Jalas. In the 
study, fresh and dry herbage yields, fresh and dry leaf 
yields and essential oil contents were evaluated. 

In conclusion, optimum harvesting time for high yield 
and essential oil content was on flowering and drying 
methods were on shade, in cabinet dryer and in solar tun-
nel dryer.       
 
 
 


