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Súhrn: Práca podáva prehľad o nových možnostiach využitia kvantitatívnych vzťahov medzi štruktúrou, 
aktivitou a vlastnosťami chemických zlúčenín a konkrétne sa zaoberá analýzou vzťahov biologickej aktivity 
substituovaných N-benzylsalicylamidov s ich experimentálnymi, simulovanými a vypočítanými 
vlastnosťami. Biologická aktivita 66 syntetizovaných derivátov bola zistená vo forme minimálnej inhibičnej 
koncentrácie (MIC) pre dve rôzne doby kultivácie a štyri druhy mykobaktérií, a to Mycobacterium 
tuberculosis, M. avium, M. kansasii a  M. kansasii clin. (klinická forma). Popri údajoch o štruktúre molekuly 
(druh a poloha substituentov na obidvoch aromatických kruhoch) sa ako merané vlastnosti použili: molová 
hmotnosť, molová refrakcia, lipofilita vyjadrená rozdeľovacím koeficientom látky medzi vodou a n-
oktanolom (ako log P) alebo zistená ako retenčný čas zdržania látky na chromatografickej kolóne (ako log 
k), ako aj chemické posuny skúmaných zlúčenín v 1H a 13C NMR spektrách. Parameter lipofility log P, 
štandardne využívaný v QSAR ako jeden z najdôležitejších údajov, možno úspešne nahradiť retenčným 
faktorom zisteným v jedinom HPLC experimente.  
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1. Úvod 

 
 Význam štúdia látok, ktoré inhibujú rast mykobaktérií vyplýva z nebezpečia, ktoré 
tieto predstavujú pre ľudí. Jedným z nich je tuberkulóza, ktorá patrí medzi najstaršie 
dokázané ochorenia na svete (8000 p.n.l.). V Európe bola tuberkulóza veľmi rozšírená 
v 18. a 19. storočí. Jej pôvodcu odhalil až Robert Koch v r. 1882, ktorý sa stal 
zakladateľom modernej bakteriológie. Chemoterapia tuberkulózy však bola úspešne 
zvládnutá až v polovici 20. storočia. Postupne boli pripravené a použité viaceré 
úspešné liečivá (MELICHAR a kol., 1987), ako sú PAS, streptomycín, izoniazid, 
pyrazínamid,  etambutol, rifampicin a rifabutin. V druhej polovici 20. storočia bola už 
tuberkulóza považovaná za okrajový zdravotnícky problém a predpokladalo sa, že 
postupne vymizne. Napriek tomu v ostatnom dvadsaťročí počet ochorení na 
tuberkulózu významne pribúda, a to nielen v rozvojových krajinách, ale aj 
vo vyspelých štátoch západnej Európy a Severnej Ameriky (WAISSER 
a DRAŽKOVÁ, 2003). Pre nedostatočnú lekársku starostlivosť a hygienu vznikli v 
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rozvojových krajinách rezistentné kmene mykobaktérií, ktoré sa migráciou  populácie 
preniesli do priemyslovo vyspelých častí sveta.  
 Mykobaktérie v súčasnej dobe predstavujú osobitné nebezpečenstvo pre chorých 
na AIDS, ktorých znížená imunita je spojená s mortalitou na klasickú tuberkulózu. 
Vysokú mortalitu chorých na AIDS spôsobujú aj ďalšie ochorenia, vyvolané 
patogénnymi kmeňmi mykobaktérií, predtým považované za atypické, prípadne len 
príležitostne patogénne. Sú to najmä Mycobacterium avium a Mycobacterium kansasii, 
ktoré predstavujú dva najrozšírenejšie druhy netuberkulóznych ochorení medzi 
pacientmi s AIDS; napr. v Severnej Amerike 40 % chorých na AIDS trpí na infekciu 
M. kansasii (FAMILY, 2004). Keďže celková imunita novej generácie v celosvetovom 
meradle klesá v dôsledku prílišného liečenia antibiotikami, ako aj ich príjmom cez 
potravinový reťazec, v súčasnosti sa objavujú aj také ochorenia spôsobené 
mykobaktériami, ktoré sa v minulosti považovali za neprenosné na človeka. Preto 
pozornosť pri vývoji nových liečiv sa zameriava aj na chemické zlúčeniny, 
zastavujúce rast mykobaktérií (WAISSER a DRAŽKOVÁ, 2003; WAISSER a kol., 
2003a; WAISSER a kol., 2003b) a potenciálne použiteľné ako chemoterapeutiká. 
 Najrozšírenejšou formou tuberkulózy je pľúcna tuberkulóza, ale choroba môže 
napadnúť rad ďalších orgánov,  napr. kosti a kĺby, kožu, lymfatické uzliny a 
urogenitálny trakt. Nositeľom nákazy, ktorej najrozšírenejšou vstupnou bránou sú 
pľúca, je spravidla chorý človek, ktorý vylučuje mykobaktérie; menej obvyklým 
zdrojom je nakazené zviera. K infekcii však môže dochádzať aj alimentárnou cestou. 
 Antituberkulotiká sú liečivá rôznej chemickej štruktúry, používané proti infekciám, 
ktoré prevažne spôsobuje Mycobacterium tuberculosis. Sú špecifickou skupinou 
chemoterapeutík, pretože pôvodca tuberkulózy má odlišnú morfológiu, rast a látkovú 
výmenu v porovnaní s ostatnými mikroorganizmami. Na zasiahnutie životných funkcií 
tejto baktérie sa obvykle používajú iné látky ako pri bežných infekčných ochoreniach. 
M. tuberculosis patrí do skupiny acidorezistentných mikroorganizmov a vyznačuje sa 
relatívne vysokým obsahom lipidov (30-40%), ktorých veľká časť sa nachádza vo 
forme lipoproteínov a lipopolysacharidov. Jedným z prvých prakticky používaných 
antituberkulotík bola kyselina p-aminosalicylová (PAS), ktorá bola v roku 1946 
zavedená do praxe. Kvôli zníženiu rezistencie Svetová zdravotnícka organizácia 
obmedzila použitie úspešných antituberkulotík (o.i. aj všetkých vyššie vymenovaných) 
výlučne na liečenie tuberkulózy. 
 Od začiatku deväťdesiatych rokov boli publikované viaceré články orientované na 
vývoj antituberkulotík zo skupiny N-benzylasalicylamidov, ktorými sa prakticky 
výhradne zaoberali českí autori WAISSER a DRAŽKOVÁ (2003), WAISSER a kol. 
(2003a, 2003b), KLÍMEŠOVÁ a kol. (2002), WAISSER a kol. (2001a, 2001b, 2001c), 
WAISSER a kol. (2000), WAISSER a DRHOVÁ (1999a, 1999b), KUBICOVÁ 
a WAISSER (1997), WAISSER a kol. (1993). Sú to väčšinou prehľadné referáty 
venované jednotlivým dôležitým typom organických zlúčenín, ako sú napr. 
tiosalicylanilidy, tiohydrazidy, tiobenzamidy, päťčlánkové heterocykly, šesťčlánkové 
heterocykly, orto-kondenzované heterocykly a deriváty karboxylových kyselín.  
 Osobitný význam majú N-benzylsalicylamidy, ktorých syntéza a niektoré vzťahy 
medzi štruktúrou a antimikrobiálnou aktivitou sú opísané v prácach WAISSER a kol., 
(2003a, 2003b), MOCÁK a kol. (2006a, 2006b), NEMEČEK a kol. (2006). V týchto 
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prácach je spomenutá aj antimikrobiálna aktivita N-benzylsalicylamidov voči ďalším, 
v súčasnosti značne nebezpečným mykobaktériam, menovite voči M. avium a M. 
kansasii. Štruktúra 66 syntetizovaných látok, ktoré boli predmetom štúdia v tejto práci, 
je znázornená na Obr. 1.  
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Obr. 1. Štruktúra skúmaných N-benzyl-
salicylamidov. Substituenty na salicylovom 
kruhu R1 sú:  H,   5-Br, 5-Cl,  3,5-Cl2,   
5-CH3, 3,5-Br2, 4-OCH3, 5-NO2,  4-Cl,   
3-OCH3, 5-OCH3. Substituenty na 
benzylovom kruhu R2 sú:  H,  4-Cl, 4-CH3, 
4-OCH3, 4-F, 3,4-Cl2.  

 Vlastnosti uvedených látok boli podrobené korelačnej a regresnej analýze, ako aj 
selekcii podľa významu z hľadiska biologickej aktivity (v časti 3), čím sa umožnil ich 
optimálny výber pre jednotlivé mykobaktérie a časy kultivácie. Príslušné výsledky sa 
nachádzajú v časti 4. Výsledky získané metódami mnohorozmernej analýzy dát sa tu 
neuvádzajú z rozsahových dôvodov.  
 

2. Základy QSAR 
 

 Biologická a terapeutická aktivita zlúčeniny ako potenciálneho liečiva závisí od jej 
fyzikálnochemických a konformačných resp. stérických vlastností. Prvé z nich 
vyjadrujú schopnosť molekuly prechádzať cez bunkové membrány alebo viazať sa na 
tukovité materiály a súvisia s rozdelením elektrických nábojov v molekule, jej 
schopnosťou vytvárať vodíkové väzby s inými molekulami, atď. Druhé sa týkajú 
povahy atómov tvoriacich molekulu, vzdialeností medzi atómami, uhlov medzi 
chemickými väzbami (HANSCH  a FUJITA, 1964; HANSCH  a LEO, 1995).  
 QSAR značí Quantitative Structure – Activity Relationships. V praxi sa využíva na 
vysvetlenie špecifického účinku podaného liečiva a skúma možnosti ako možno 
predpovedať účinok novosyntetizovaných zlúčenín (BURGER, 1970; ARIENS, 1971-
1980). Kvantitatívne vzťahy štruktúra – vlastnosti boli už dávnejšie známe v organickej 
chémii, napr. pravidelný nárast teploty varu v homologickom rade alkánov v závislosti 
od počtu uhlíkových atómov. Dôležité boli najmä pozorovania vzťahov medzi 
štruktúrou a reaktivitou alebo štruktúrou a biologickou účinnosťou, v ktorých sa 
osvedčilo využitie Hammettových konštánt σm a σp a Taftových konštánt. Zhrnutie 
mnohých prác o tejto problematike napr. podávajú HANSCH a LEO (1995) a REMKO  
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(2002).  V súčasnosti sa QSAR zaoberá zovšeobecnením informácií o vzťahoch medzi 
chemickými a biologickými vlastnosťami látok a viaceré nové prístupy sa prehľadne 
uvádzajú v ďalšom texte tejto práce.  
 Metodológia QSAR je zameraná na fyzikálnochemické interakcie medzi liečivom 
a biologickými materiálmi organizmu, v ktorom liečivo uplatňuje požadovaný účinok. 
Významnou súčasťou QSAR je koncept biologického receptora, ktorý vysvetľuje, že 
molekula liečiva musí vysoko špecifickým spôsobom interagovať s proteínmi, ktoré 
majú kľúčovú úlohu pri vytváraní žiadaného efektu. Dôsledkom objavu 
stereošpecificity interakcie liečivo – receptor je dodnes populárna predstava “zámku 
a kľúča“, podľa ktorej liečivo pôsobí ako kľúč, ktorý odomyká (aktivuje) alebo 
uzatvára (deaktivuje) receptor, pričom  musí vyhovovať úzko vymedzeným 
podmienkam. Časť molekuly liečiva, ktorá interaguje s receptorom je farmakofór. 
Zlúčeniny, obsahujúce rovnaké farmakofóry, sa považujú za podobné z hľadiska 
biologickej aktivity, ktorá je spúšťaná ich receptorom. V praxi sa však terapeutický 
účinok aj v rámci série podobných zlúčenín môže značne líšiť vzhľadom na ich 
rozdielnu absorbciu, sekréciu, metabolizáciu, rozpustnosť v tukových tkanivách, 
transport cez membrány, toxicitu.  To predstavuje dôvody, prečo je vývoj liečiv 
značne zložitý a prečo racionálne prístupy, ako je QSAR, majú významnú úlohu 
pri generovaní nových typov zlúčenín a optimalizácii už existujúcich.   
 Z praktického hľadiska QSAR ako nástroj na dizajn liečiv využíva prístupy dvoch 
extratermodynamických metód, zavedených ešte v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia (HANSCH  a FUJITA, 1964). Prvým prístupom je LFER (angl. linear free 
energy relationships), založený na linearite vzťahov medzi biologickými aktivitami 
štruktúrne príbuzných liečiv a fyzikálno-chemickými vlastnosťami, závislými od 
chemických substituentov a ich polohy na spoločnej rodičovskej molekule. Tento 
prístup sa označuje ako Hanschova analýza (metóda) (HANSCH a FUJITA, 1964), v 
ktorej sa korelujú hodnoty biologickej aktivity s fyzikálno-chemickými parametrami. Popri 
lineárnych závislostiach sa využívajú aj nelineárne formy, a to parabolický model (s 
pridaným kvadratickým členom) a bilineárny model (HANSCH a LEO, 1995; REMKO,  
2002). Zo štatistického hľadiska však ide o modely lineárne v parametroch. 
 Druhý prístup predstavuje Free-Wilsonova analýza, založená na aditivite 
príspevkov k biologickej aktivite spôsobených substituentami v rôznych (aj násobných) 
pozíciách. V tomto prístupe (FREE a  WILSON, 1964), nazývanom aj aditívny model 
alebo „de novo” prístup, sa pre každú štruktúrnu črtu generuje indikátorová premenná, ktorá 
udáva odlišnosť od ľubovoľne zvolenej referenčnej látky. Hodnota 1 indikuje prítomnosť 
určitého substituenta alebo štruktúrneho prvku a hodnota 0 indikuje jeho neprítomnosť.  
 Obidva prístupy ako pracovný nástroj využívajú mnohonásobnú lineárnu regresiu 
(MLR). Podmienkou jej použitia je linearita vzťahov medzi biologickou aktivitou 
a zvolenými premennými - vlastnosťami, ktoré charakterizujú molekulu potenciálneho 
liečiva. Ukazovateľmi kvality výpočtu sú korelačný koeficient R, koeficient 
determinácie R2, ako aj  t- test významnosti regresných koeficientov. Pre danú sériu 
štruktúrne podobných molekúl možno vzhľadom na účel použitia určiť kombináciu 
substituentov s maximálnou biologickou aktivitou.  
 Alternatívne postupy QSAR využívajú iné pracovné techniky, než MLR. Sú to najmä 
optimalizačné metódy, mnohorozmerná analýza dát (MDA), matematická logika a 
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molekulová grafika. Mnohorozmerné chemometrické techniky, ako všeobecný lineárny 
model (GLM), diskriminačná analýza, logistická regresia, regresia PLS (Projection of 
Latent Structures, označovaná aj Partial Least Squares), ako aj umelé neurónové siete 
(ANN) v ostatnom čase významne rozširujú výpočtové prostriedky QSAR a na našom 
pracovisku sú najviac používané (MOCÁK a kol., 2006a; MOCÁK a kol., 2006b). 
Treba zdôrazniť, že umožňujú použiť aj modely nelineárne v parametroch. 
 

3. Výber premenných použitých v QSAR 
  
 Ako závisle premenná vystupuje vhodne zvolená biologická aktivita skúmanej 
série zlúčenín. Najpoužívanejšou biologickou premennou je log 1/C, kde C je 
koncentrácia (napr. v mol/L) vyvolávajúca určitý efekt, napr. minimálna inhibičná 
koncentrácia, MIC, prípadne inak definované koncentrácie – EC50, ED50, LD50, LD100 
(HANSCH a LEO, 1995). Ako nezávisle premenné (v QSAR sa však obvykle označujú 
ako parametre) sa v QSAR rovniciach využívajú rozličné vlastnosti látok. Veľmi dôležité 
sú parametre lipofílity, najmä log P (P je rozdeľovací koeficient zlúčeniny v systéme 
oktanol-voda), ktorého výhodnejšou náhradou môžu byť niektoré chromatografické 
veličiny, napr. ďalej uvádzaný retenčný faktor k. V QSAR modeloch možno využiť aj 
parametre polarizovatelnosti (napr. molová refrakcia, MR), elektrónové parametre 
(Hammettove konštanty, parametre poľa a rezonancie), konštanty prenosu náboja, 
dipólové momenty a ďalšie molekulové vlastnosti, stérické parametre odvodené z 
geometrických úvah alebo lineárnych vzťahov Gibbsovej energie, molekulová hmotnosť 
(M), geometrické charakteristiky, konformačná entropia, indexy konektivity a iné 
topologické parametre, ako aj indikátorové premenné, ktoré “kódujú” chemickú zlúčeninu 
- druh a polohu substituenta. Ich prehľad je zhrnutý napr. v práci (REMKO, 2002).  
 V našom štúdiu, ktorého výsledky sú uvedené v časti 4, sme popri štandardne 
využívaných QSAR parametroch, ako sú log P, MR a M, použili aj ďalšie nezávisle 
premenné, ktoré buď boli namerané experimentálne, alebo boli vypočítané resp. 
simulované. Retenčný faktor v tvare log k , sme ako možnú náhradu parametra 
lipofility log P zistili HPLC experimentom za podmienok špecifikovaných v práci 
(MOCÁK a kol., 2006b). Ako experimentálne nezávisle premenné sa použili tiež 
chemické posuny v NMR spektrách, a to 1H i 13C posuny CH2 skupiny, priemerné 
posuny aromatických jadier v 1H aj 13C NMR a maximálny chemický posun v 13C 
NMR spektre, zodpovedajúci C=O skupine. V prípade aromatických jadier sa 
experimentálne zistené chemické posuny nedali dobre rozlíšiť a priradenie bolo 
obťažné. Z dôvodov rozpustnosti sa spektrá NMR merali v dvoch deuterovaných 
rozpúšťadlách, preto v QSAR výpočtoch sme použili binárnu kategorickú nezávisle 
premennú Solvent s hodnotami c pre chloroform a d pre DMSO.  
 Simuláciou NMR posunov v programe ACDLabs sa podarilo rozlíšiť chemické 
posuny salicylového a benzylového jadra v 1H ako aj 13C NMR. Týmto programom 
sme vypočítali aj niektoré molekulové parametre: molový objem, molová refrakcia, 
parachór, index lomu, povrchové napätie, hustota, polarizovateľnosť a tiež teoretickú 
hodnotu log P. Softvérom Hyperchem sme simulovali aj chemický posun jadier 15N 
amidoskupiny; nedostatkom tejto simulácie však bolo obmedzenie iba na molekulové 
štruktúry pozostávajúce z ľahších prvkov, napr. posuny bromoderivátov sa preto 
nepodarilo simulovať. 
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 Celkom sme pre potreby QSAR vyskúšali veľké množstvo nezávisle premenných, 
z ktorých sa v použitých klasifikačných metódach dali softvérovo špecifikovať 
premenné s najväčšou informačnou hodnotou pre inhibíciu danej mykobaktérie. Pre 
tento účel sa použili (a) spätná selekcia premenných (backward selection), (b) 
dopredná selekcia premenných (forward selection), (c) stupňovitá selekcia 
premenných (stepwise selection), ktorá podľa potreby kombinuje dva predchádzajúce 
spôsoby, ako aj (d) citlivostná analýza (sensitivity analysis), dostupná v technike 
umelých neurónových sietí (ANN). Pri týchto postupoch je možné z ďalšieho výpočtu 
vylúčiť tie premenné, ktorých informačný zisk je malý, prípadne nulový (prispievajú 
len k celkovému šumu merania), na druhej strane sa zistia všetky premenné, ktoré 
významne korelujú s biologickou aktivitou.  
 Starostlivý výber premenných a odskúšanie relevancie jednotlivých nezávisle 
premenných vo vzťahu k biologickej aktivite predstavujú mimoriadne dôležitú 
prípravnú etapu, ktorá predchádza vlastným QSAR výpočtom a ovplyvňuje úspešnosť 
ich použitia. Preto vo výsledkoch v nasledujúcej časti sú využité iba premenné 
s najväčším významom. 
 

4. Korelačná a regresná analýza biologických a 
fyzikálnochemických vlastností N-benzylsalicylamidov 

 
 Úlohou korelačnej analýzy bolo kvantifikovať (a) silu korelácie všetkých 
využívaných chemických vlastností s  biologickou aktivitou, (b) vzájomnú 
zastupiteľnosť (t.j. podobnosť poskytovanej informácie) tých vlastností látok, ktoré sa 
štandardne využívajú v QSAR štúdiách, ako aj ďalších, menej bežných vlastností. 
Celkom sa hodnotilo 8 sérií dát – osobitne pre každú skúmanú mykobaktériu (M. 
tuberculosis, M. avium, M. kansasii, M. kans. clin.) a dve doby kultivácie (14 resp. 21 
dní). 
 Na kvantitatívne vyjadrenie korelácie sa použil párový (Pearsonov) korelačný 
koeficient R, ktorý sa pre daný počet meraní (resp. počet stupňov voľnosti) porovnával 
s vypočítanou kritickou hodnotou Rcrit, čím sa umožnilo posúdiť významnosť 
(signifikanciu) korelácie. Na výpočet Rcrit  sa použil  vzťah 

                                            Rcrit =  [tcrit
 2 / (v + tcrit

 2)]1/2                                                (1) 

kde tcrit označuje kritickú hodnotu t-testu pre počet stupňov voľnosti v a hladinu 
významnosti α. V Tab. 1 sú zhrnuté kritické hodnoty Rcrit, ktoré sme pomocou 
uvedenej rovnice vypočítali v tabuľkovom procesore MS Excel. 
 Osobitnú pozornosť sme venovali možnosti nahradiť parameter lipofility P, ktorý 
vyjadruje relatívnu afinitu molekúl látky vzhľadom na dve uvažované fázy (1-oktanol 
a voda). Látky s P > 1  a log P > 0  sú lipofilné a látky, ktorých  P < 1,  resp. log P < 0,  
sú hydrofilné. Konkrétna lipofilita závisí od efektov rozpúšťania, polarity 
a vodíkových väzieb. Hodnoty biologickej aktivity významne súvisia s lipofilitou, čo 
sa obvykle vysvetľuje kinetikou transportu liečiva v biologických systémoch a 
distribúciou liečiv v jednotlivých článkoch biologického objektu. Dôležitú úlohu hrá aj 
obmedzený priestor pre objemné hydrofóbne skupiny na mieste účinku liečiva, 
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alosterické efekty, zvýšený metabolizmus vyšších lipofilných analógov, tvorba miciel 
a obmedzená rozpustnosť lipofilných zlúčenín, v neposlednom rade aj princíp 
minimálnej obsadenosti receptoru (REMKO, 2002). 
 Meranie parametra lipofility P je veľmi prácne. Naviac kvôli možným 
komplikáciám v dôsledku asociačných reakcií, majú sa pri stanovení rozdeľovacích 
koeficientov v obidvoch fázach používať nízke koncentrácie, alebo treba  rozpustnosti 
extrapolovať na nekonečné zriedenie.  Perspektívnou alternatívou hodnotenia lipofility 
je preto použitie retenčného (kapacitného) faktora k, získaného metódou 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pre všetky látky naraz v jedinom HPLC 
experimente s vhodne zvolenou stacionárnou a mobilnou fázou, čo sa detailnejšie 
opisuje v prácach (MOCÁK a kol., 2006b; NEMEČEK a kol., 2006).  
 
Tab. 1: Kritické hodnoty korelačného koeficienta Rcrit pre hladinu významnosti α=0,05 v závislosti od počtu 
stupňov voľností ν  resp. počtu pozorovaní  n  

n ν Rcrit N ν Rcrit n ν Rcrit n ν Rcrit n ν Rcrit 

3 1 0,9969 22 20 0,4227 41 39 0,3081 60 58 0,2542 75 73 0,2272 
4 2 0,9500 23 21 0,4132 42 40 0,3044 61 59 0,2521 76 74 0,2257 
5 3 0,8783 24 22 0,4044 43 41 0,3008 62 60 0,2500 77 75 0,2242 
6 4 0,8114 25 23 0,3961 44 42 0,2973 63 61 0,2480 78 76 0,2227 
7 5 0,7545 26 24 0,3882 45 43 0,2940 64 62 0,2461 79 77 0,2213 
8 6 0,7067 27 25 0,3809 46 44 0,2907 65 63 0,2441 80 78 0,2199 
9 7 0,6664 28 26 0,3739 47 45 0,2876 62 60 0,2500 81 79 0,2185 
10 8 0,6319 29 27 0,3673 48 46 0,2845 63 61 0,2480 82 80 0,2172 
11 9 0,6021 30 28 0,3610 49 47 0,2816 64 62 0,2461 83 81 0,2159 
12 10 0,5760 31 29 0,3550 50 48 0,2787 65 63 0,2441 84 82 0,2146 
13 11 0,5529 32 30 0,3494 51 49 0,2759 66 64 0,2423 85 83 0,2133 
14 12 0,5324 33 31 0,3440 52 50 0,2732 67 65 0,2404 86 84 0,2120 
15 13 0,5140 34 32 0,3388 53 51 0,2706 68 66 0,2387 87 85 0,2108 
16 14 0,4973 35 33 0,3338 54 52 0,2681 69 67 0,2369 88 86 0,2096 
17 15 0,4821 36 34 0,3291 55 53 0,2656 70 68 0,2352 89 87 0,2084 
18 16 0,4683 37 35 0,3246 56 54 0,2632 71 69 0,2756 90 88 0,2072 
19 17 0,4555 38 36 0,3202 57 55 0,2609 72 70 0,2737 91 89 0,2061 
20 18 0,4438 39 37 0,3160 58 56 0,2586 73 71 0,2718 92 90 0,2050 
21 19 0,4329 40 38 0,3120 59 57 0,2564 74 72 0,2700   

 
 Významným výstupom tejto práce je zistenie vysokej a  signifikantnej hodnoty 
korelačného koeficienta závislosti log P vs. log k  pre všetky zlúčeniny, ktorých 
retenčný faktor bol stanovený. Pre nájdené významné korelácie sa vypočítali aj 
regresné závislosti, vrátane pásov spoľahlivosti, ako aj  p- hodnoty, určujúce 
významnosť regresných koeficientov (väčšia významnosť prislúcha menšej p- 
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hodnote). Ukážku regresnej závislosti prináša Obr. 2. Z pásov spoľahlivosti užší 
regresný pás vymedzuje očakávanú polohu regresnej priamky a širší predikčný pás 
vymedzuje oblasť, v ktorom so zvolenou pravdepodobnosťou (obvykle 95 %) sa má 
nachádzať jedno budúce pozorovanie.  

 
Obr. 2. Graf lineárnej regresie závislosti log P vs. log k  s pásmi spoľahlivosti (α = 0,05). Počet regresných 
bodov n = 62,  R = 0,967, Rcrit = 0,250. Regresná rovnica:  log k = −0,6612 + 0,3071 log P.  Softvér 
Statgraphics 5.1.  
 
 Zistili sme aj mieru korelácie závislostí log P resp. log k s biologickou aktivitou. V 
niektorých prípadoch (pre M. tuberculosis) log k  s biologickou aktivitou koreluje ešte 
silnejšie, než v QSAR štandardne užívaný log P (Tab. 2), preto môže byť jeho 
vhodným zástupcom.  
 
Tab. 2:  Párové korelačné koeficienty vyjadrujúce silu lineárnej závislosti medzi 4 fyzikálnymi veličinami, 5 
chemickými posunmi v NMR spektrách a záporným logaritmom minimálnej inhibičnej koncentrácie 48 N-
benzylsalicylamidov voči  M. tuberculosis. 14-dňová kultivácia, Rcrit(α=0,05; n= 48) = 0,284.  
 

 log k log P M MR 1CH2 13CH2 1arom 13arom 13CO 
log k 1,000    
log P 0,909 1,000   
M 0,840 0,827 1,000   
MR 0,747 0,739 0,860 1,000   
1CH2 -0,236 -0,233 -0,147 -0,084 1,000   
13CH2 -0,216 -0,262 -0,183 -0,068 0,744 1,000   
1arom  0,597 0,347 0,486 0,283 -0,380 -0,468 1,000   
13arom  -0,380 -0,526 -0,440 -0,462 -0,261 -0,102 0,091 1,000  
13CO -0,418 -0,191 -0,371 -0,181 0,348 0,264 -0,747 -0,201 1,000 
−logMIC 0,580 0,458 0,457 0,405 -0,257 -0,317 0,506 0,047 -0,451 

 

Poznámka:  k – retenčný faktor v HPLC, P – parameter lipofility, M – molová hmotnosť, MR – molová 
refrakcia. Číslice 1 resp. 13, použité v názvoch premenných, značia chemický posun v 1H resp. 13C NMR 
spektre príslušnej skupiny alebo priemerný signál 1H resp. 13C aromatických jadier. Významné korelácie 
voči –logMIC  sú zvýraznené tučným fontom.  
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Aj ďalšie vybrané vlastnosti, ktoré v našom QSAR štúdiu predstavujú nezávisle 
premenné, signifikantne korelujú s biologickou aktivitou, čo je podmienkou ich 
nasledujúceho použitia pri klasifikácii zlúčenín metódami mnohorozmernej analýzy 
dát a na predikciu najúčinnejších derivátov. Poradie ich výhodnosti závisí od skúmanej 
mykobaktérie, pričom najmä výsledky pre M. tuberculosis boli viac odlišné od 
ostatných sledovaných mykobaktérií. Ukážku korelačnej tabuľky pre vybraný prípad 
prináša Tab. 2. 
 

5. Záver 
  
 Popri štandardne používaných prístupoch sa pri štúdiu závislostí medzi aktivitou 
a štruktúrou dajú výhodne použiť aj nové alternatívy QSAR, založené na 
mnohorozmernej štatistickej analýze dát. Závisle premennou je vhodná forma 
biologickej aktivity,  najmä logaritmus  minimálnej inhibičnej koncentrácie. Výhodou 
moderných prístupov je široký výber nezávisle premenných – fyzikálnych 
a chemických vlastností molekúl skúmaných látok vhodnej štruktúry. Možno používať 
nielen osvedčené kontinuálne premenné, ale aj kategorické premenné – ordinálne 
(obsahujú zoradené kategórie) i nominálne (nezrovnateľné kategórie). Osobitná 
pozornosť sa pritom musí venovať optimálnemu výberu použitých premenných, ktoré 
významne korelujú s biologickou aktivitou. V tejto práci sa získali lineárne regresné 
rovnice a príslušné korelačné tabuľky pre 2 sady premenných - 4 základné a 5 
chemických posunov v 1H a 13C NMR spektrách študovaných derivátov N-
benzylsalicylamidu. Všetky skúmané kontinuálne nezávisle premenné, vrátane 
netradične využitých chemických posunov, významne korelujú s biologickou 
aktivitou, čím sa potvrdila ich významnosť a z čoho vyplýva predpoklad ich 
úspešného použitia pre ďalšie komplexné QSAR štúdium umožňujúce predpoveď 
biologickej aktivity logistickou regresiou a modelovanie biologickej aktivity 
potenciálnych liečiv pomocou umelých neurónových sietí. Korelácie s biologickou 
aktivitou tiež ukázali špecifické efekty podľa druhu mykobaktérie a doby kultivácie, 
pričom M. tuberculosis sa správali najodlišnejšie od ostatných mykobaktérií. Je 
pozoruhodné, že samotná molová hmotnosť tiež významne koreluje s –log(MIC) a 
poskytuje silnejšie korelácie než molová refrakcia.  
 Pri štúdiu N-benzylsalicylamidov sa tiež zistilo, že závislosť  log P  vs. log k  
vykazuje veľmi vysoké a vždy signifikantné hodnoty korelačného koeficienta, pričom 
log k vo viacerých prípadoch koreluje s biologickou aktivitou ešte lepšie, ako v QSAR 
štandardne užívaný log P. Výhodou retenčného faktora  k  je, že ho možno omnoho 
jednoduchšie zmerať, ako parameter lipofility; hodnoty  k  sa získajú jedným HPLC 
experimentom, vykonaným za vhodných podmienok - s optimálnym výberom 
stacionárnej a mobilnej fázy.  
 
Poďakovanie Výskumná problematika bola riešená za podpory grantu VEGA 
1/3584/06, ako aj v rámci českého projektu Výzkumný záměr MSM 0021620822. 
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Study of relationships between biological activity and physical-
chemical properties of the potential antituberculotics 
 

Abstract: This work provides an overview of the new possibilities of the quantitative relationships between 
the structure and the activity and properties of chemical compounds. Especially it concerns the analysis of 
the relationships between biological activity of N-benzylsalicylamide derivatives and their experimental, 
simulated and calculated properties. The biological activity of 66 synthesized derivatives was obtained as 
the minimal inhibition concentration (MIC) for two different cultivation periods and four strains of 
mycobacterii, namely Mycobacterium tuberculosis, M. avium, M. kansasii,  and M. kansasii clin. (clinical 
form). In addition to the molecular composition data (i.e. the type and position of the substituents in both 
aromatic rings), the following measured properties were used: molecular weight, molar refraction, 
lipophilicity – expressed by the distribution coefficient of the species between 1-octanol and water (in the 
log P form) as well as by the retention factor, obtained as the species retention time on a chromatographic 
column (in the log k  form), and, finally, the chemical shifts in the 1H a 13C NMR spectra. The lipophilicity 
parameter log P, commonly exploited in QSAR as one of the most important factors, can be successfuly 
substituted by the retention factor determined in a single HPLC experiment.   
 
Key words:  N-benzylsalicylamides, QSAR, multidimensional analysis, correlation, regression, 
mycobacteria  


