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Abstrakt 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmakológie a toxikológie  

Študentka:  Brigita Mányová 

Školiteľ:  PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 

Školiteľ-špecialista:  PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Vývoj insekticídov inhibujúcich acetylcholínesterázu 

Škodný hmyz spôsobuje problémy a škody po celom svete. Sú vektormi 

závažných chorôb, ako napríklad malária, horúčka dengue, žltá zimnica, ochorenie 

spôsobené vírusom Zika a ochorenie chikungunya. Spôsobujú obrovské škody na 

poľnohospodárskych plodinách a znepríjemňujú každodenný život v obytných 

priestoroch. 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo in vitro testovanie vybraných zlúčenín zo 

skupiny  bis-isochinolíniových a bis-pyridíniových  inhibítorov acetylcholínesterázy 

ako potenciálnych insekticídov. Ďalším cieľom bolo taktiež vytvoriť vzťahy medzi 

štruktúrou a účinkom. 

Hodnotila sa schopnosť týchto zlúčenín inhibovať ľudskú (hAChE), aj mušiu 

acetylcholínesterázu (MdAChE). Používala sa modifikovaná spektrofotometrická 

Ellmanova metóda. Získali sa hodnoty polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50) pre oba 

enzýmy a následne sa vypočítali indexy selektivity (SI). Za najnádejnejšie sa považovali 

zlúčeniny, ktoré mali IC50 v mikromolárnom, alebo nanomolárnom rozmedzí 

a vykazovali selektivitu voči MdAChE. 

Počas testovania týchto inhibítorov vynikli tri látky z hľadiska hodnôt IC50 a to: 

K299, K302 a K423. Všetky tri inhibítory mali hodnoty IC50 v nanomolárnom 

rozmedzí. Najväčšiu selektivitu voči MdAChE prejavili látky K299, K423 a K416.  

 

Kľúčové slová: acetylcholínesteráza, insekticídy, Anopheles gambiae, malária 



 

 

  



Abstract 
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Title of diploma thesis: Development of insecticides inhibiting acetylcholineseterase 

Pest insects cause problems and damage all over the world. They are vectors of 

serious diseases such as malaria, dengue fever, yellow fever, Zika virus disease and 

chikungunya disease. They cause huge damage to agricultural crops and are annoying to 

everyday life in living spaces.  

The aim of this diploma thesis was in vitro testing of selected compounds from 

the group of bis-isoquinoline and bispyridinium acetylcholinesterase inhibitors as 

potential insecticides. Another goal was also to create relationships between structure 

and effect. 

 The ability of these compounds to inhibit both human (hAChE) and fly 

acetylcholinesterase (MdAChE) was evaluated. The modified Ellman 

spectrophotometric method was used. The half inhibitory concentration (IC50) values 

were obtained for both enzymes and the selectivity indexes (SI) were then calculated. 

Compounds having IC50s in micromolar or nanomolar range and exhibiting selectivity 

for MdAChE were most desirable.  

During the testing of these inhibitors, three agents emerged in terms of IC50 

values: K299, K302 and K423. All three inhibitors had IC50 values in nanomolar range. 

The greatest selectivity for MdAChE was shown by K299, K423 and K416. 
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1. ZOZNAM SKRATIEK 

 

ACh..................................................................................................................acetylcholín 

AChE ..................................................................................................acetylcholínesteráza 

ADHD.........porucha pozornosti a hyperaktivity (attention deficit hyperactivity disorder) 

antiAChE.......................................................................anticholínesterázové (insekticídy) 

AO-AChE.......................................................................................Ace-ortologická AChE 

AP-AChE.......................................................................................Ace-paralogická AChE 

ATCh.........................................................................................................acetylthiocholín 

ATChJ................................................................................................acetylthiocholínjodid 

CA ......................................................................................................................karbamáty 

CAS.........................................................katalytické aktívne miesto (catalytic active site) 

CPF ..................................................................................................................chlórpyrifos 

Cys............................................................................................................................cysteín 

DDT..........................dichlórdifenyltrichlóretán; 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl) etán 

DNA.......................................................................................deoxyribonukleová kyselina 

DTNB...................................................................5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina 

EPA............Agentúra pre ochranu životného prostredia (United States Environmental 

Protection Agency) 

GABA .................................................................................kyselina gama-aminomaslová 

hAChE......................................................................ľudská acetylcholínesteráza (human) 

IC50.................polovičná inhibičná koncentrácia (half maximal inhibitory concentration) 

IRS..............................................vnútorné reziduálne postreky (indoor residual spraying) 

ITN...................................................siete ošetrené insekticídom (insecticide treated nets) 

IUBMB......Mezinárodná únia biochémie a molekulárnej biológie (International Union 

of Biochemistry and Molecular Biology) 

LD50...............................................................stredná smrteľná dávka (dosis letalis media) 

LLIN.......................................dlhodobé insekticídne siete (long-lasting insecticidal nets) 

MdAChE...................................................mušia acetylcholínesteráza (Musca domestica) 

nAChR .....................................................................nikotínový acetylcholínový receptor 

NE ...............................................................................................................neonikotinoidy 

OC ..............................................................................................................organochloríny 

OP .................................................................................................................organofosfáty 



 

 

OPIDN ...............oneskorená neurotoxicita vyvolaná organofosfátmi (organophosphate-

induced delayed neurotoxicity) 

P. .....................................................................................................................Plasmodium 

PAS....................................................periférne anionické miesto (peripheral anionic site) 

PY ......................................................................................................................pyretroidy 

RCSB....................Výskumná spolupráca pre štrukturálnu bioinformatiku (Research 

Collaboratory for Structural Bioinformatics) 

SEM..................................................štandardná chyba priemeru (standard error of mean) 

-SH............................................................................................................thiolová skupina 

SI...............................................................................................................index selektivity 

TNB
-
...........................................................................5-merkapto-2-nitrobenzoový aniont 

USD.............................................................................................................americký dolár 

UV...................................................................................ultrafialové žiarenie (ultraviolet) 

UV-VIS.............................................................ultrafialové-viditeľné (ultraviolet-visible) 

WHO..............................Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
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2. ÚVOD 

Škodný hmyz je zodpovedný za ľudské utrpenie a finančné straty po celom 

svete. Hmyz môže škodiť rôznymi spôsobmi, napríklad môže byť prenášačom chorôb, 

ničiť poľnohospodárske plodiny, alebo znepríjemňovať každodenný život v obytných 

priestoroch. (Pang 2014) 

Africký komár Anopheles gambiae prenáša maláriu, čo je život ohrozujúca 

choroba rozšírená hlavne na Africkom kontinente. Podľa World Malaria Report sa v 

roku 2016 vo svete vyskytlo 216 miliónov prípadov malárie, z toho 90% prípadov bolo 

v Afrike. Počet úmrtí činilo v roku 2016 približne 445 000. (World Health Organization 

a Global Malaria Programme 2017) Ďalším nebezpečným druhom komára je Aedes 

aegypti, prenášajúci horúčku dengue, žltú horúčku, Zika vírus a ochorenie chikungunya. 

(Morrison et al. 2008) Vošky parazitujúce na sóji, Aphis glycines, spôsobujú americkým 

farmárom miliardové straty na výnosoch kvôli nutnosti aplikácie insekticídov, ktoré 

bránia výrobe bionafty zo sójového oleja.  Ploštice posteľné (Cimex lectularius) sa živia 

ľudskou krvou a sú rozšírené po celom svete v mnohých obytných priestoroch. Svojou 

prítomnosťou môžu spôsobiť akútne nepohodlie, duševný stres a sociálnu stigmu. Tieto 

problémy spôsobené prenosom chorôb, ničením plodín a rozšírením domáceho 

škodného hmyzu vyžadujú naliehavé riešenia. (Pang 2014; Hrabcova et al. 2017) 

Dlhotrvajúce používanie súčasných insekticídov viedlo k rozvoju odolnosti 

určitých druhov hmyzu a tým aj k vzostupu hmyzích škodcov.  Táto rezistencia sa môže 

vyvinúť znížením citlivosti hmyzu na dané insekticídy, znížením penetrácie insekticídu 

do tela hmyzu a zvýšením detoxifikačných aktivít hmyzu. (Pang et al. 2012; Hrabcova 

et al. 2017) Okrem rezistencie je ďalším významným problémom súčasných 

insekticídov aj toxicita na necieľové druhy, ako stavovce a užitočný hmyz. (Pang 2014) 

Rastúce znepokojenie nad insekticídnou toxicitou ľudí odrádza od používania 

insekticídov na kontrolu škodcov. Nedostatok finančných zdrojov brzdí vývoj 

insekticídov. V súčasnosti sú náklady na vývoj tradičných insekticídov približne 70 

miliónov amerických dolárov (USD), ale celkový ročný insekticídny trh verejného 

zdravia pre všetky choroby a všetky rozvojové krajiny len 151 miliónov USD. Tento 

pohľad na finančnú stránku vývoja a použitia insekticídov naznačuje, že malá 

návratnosť investícií je jedným z kľúčových faktorov, ktoré bránia vývoju nových
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 insekticídov, najmä na účely verejného zdravia. Napriek tomu, pokroky v 

oblasti genomiky a štrukturálnej genomiky ponúkajú nové príležitosti na identifikáciu 

cieľov na štrukturálnej úrovni pre vývoj insekticídov, a vytvára stimuly pre výskum a 

vývoj menej závislý na trhu s insekticídmi. (Pang et al. 2012) 

V dnešnej dobe je naliehavá potreba vyvinúť insekticídy, ktoré by boli schopné 

selektívne pôsobiť na škodný hmyz a neovplyvňovať pritom človeka, iné stavovce, ani 

užitočný hmyz. (Pang 2014; Dou et al. 2013) 
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3. TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1. INSEKTICÍDY 

Insekticídy sú látky používané na usmrcovanie hmyzu. Používajú sa na 

obmedzenie hmyzu napádajúceho plodiny, hospodárske zvieratá a na zabránenie 

prenosu chorôb hmyzom. Insekticídy primárne postihujú nervový systém hmyzu, ale nie 

sú špecifické iba na škodlivý hmyz. Taktiež zabíjajú prospešný hmyz a majú vplyv aj na 

ľudský nervový systém. (Abreu-Villaça 2018) 

Rezistencia je dedičná zmena v citlivosti populácie na insekticíd, čo sa odráža 

v opakovanom zlyhaní tohto produktu na očakávanej úrovni kontroly hmyzu. Časté 

aplikácie toho istého insekticídu na tú istú populáciu povedú postupom času 

k rezistencii populácie. (Nauen 2007) Rezistencia sa môže vyvinúť tromi spôsobmi: 

zmenšením citlivosti cieľových enzýmov, znížením penetrácie insekticídu do tela 

hmyzu a zvýšením detoxifikačných aktivít hmyzu. (Hrabcova et al. 2017) 

 

Skupiny insekticídov 

 prírodné insekticídy 

 organochloríny 

 organofosfáty 

 karbamáty 

 pyretroidy 

 neonikotinoidy 

 

3.1.1.  Prírodné insekticídy 

Rastlinné deriváty sa ako insekticídy v poľnohospodárstve používali najmenej 

dve tisícročia, hlavne v starovekej Číne, Egypte, Grécku a Indii. V Európe a Severnej 

Amerike je ich používanie zdokumentované už 150 rokov. Po objave syntetických 

chemických insekticídov v polovici 30. až 50. rokov 20. storočia však takmer úplne 

stratili význam. (Isman 2006) 
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V súčasnosti existujú štyri hlavné typy prírodných produktov používaných ako 

insekticídy. Pyrethrum, neem, esenciálne oleje a rotenón. Ďalšie tri – sabadilla, nikotín a 

ryania – sa používajú len obmedzene. (Isman 2006) Ich štruktúry sú uvedené v Tab.1. 

Pyrethrum je balzam extrahovaný z usušených kvetov chryzantémy 

(Chrysanthemum cinerariifolium / Tanacetum cinerariaefolium, Asteraceae) 

Insekticídny účinok pyrethrínov je charakterizovaný rýchlym zneškodnením, hlavne 

u lietajúceho hmyzu. Blokujú napäťovo uzatvorené sodíkové kanály v nervových 

axónoch, spôsobujúc tak neurotoxické účinky u hmyzu. Pyrethríny sú pre cicavce 

mierne toxické, hodnoty strednej smrteľnej dávky (LD50) u potkanov po akútnom 

perorálnom podaní sa pohybujú v rozmedzí od 350 do 500 mg/kg. Pyrethriny sú zvlášť 

labilné v prítomnosti ultrafialovej (UV) zložky slnečného žiarenia, čo veľmi obmedzuje 

ich použitie. Podľa nedávnej štúdie boli ich poločasy v teréne len 2 hodiny, alebo 

menej. (Isman 2006) 

Zo stromu zederachu indického (Azadirachta indica, Meliaceae) sa lisovaním 

semien za studena získava olej neem. Tieto extrakty obsahujú triterpénový komplex 

azadirachtin. Azadirachtin blokuje syntézu a uvoľňovanie ekdysteroidov, čo sú 

hormóny regulujúce rast a vývojové premeny hmyzu. Toto vedie k nevyspelým 

jedincom, prípadne u už vyvinutých hmyzov k ich neplodnosti. Azadirachtin sa 

považuje za netoxický u cicavcov, rýb, aj opeľovačov. (Isman 2006) 

Esenciálne oleje sa môžu získavať z rôznych prírodných zdrojov. Medzi 

najčastejšie patria rastliny z čeľade Lamiaceae. Tieto oleje sa vo všeobecnosti skladajú 

zo zmesi monoterpénov, biogeneticky odvodené z fenolov, a seskviterpénov. Ako 

príklad by sa mohol uviesť 1,8-cineol z rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis) 

a z blahovičníka guľatoplodého (Eucalyptus globulus), eugenol z klinčekovca voňavého 

(Syzygium aromaticum), thymol z dúšky tymianovej (Thymus vulgaris) a mentol z mäty 

piepornej (Mentha x piperita). Na hmyz pôsobia neurotoxickým mechanizmom účinku, 

pôsobením na hmyzí neuromediátor oktopamín, alebo na chloridové kanály receptoru 

kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Niektoré čistené terpenoidné zložky olejov 

môžu byť pomerne toxické pre cicavce, ale samotné oleje sa považujú za prevažne 

netoxické pre cicavce, ryby a vtáky. Nevýhodou je však ich účinok aj na užitočné 

opeľovače. Sú pomerne nestále a rýchlo sa rozkladajú v teréne. (Isman 2006) 
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Rotenón je isoflavonoid produkovaný koreňmi, alebo podzemkami tropických 

strukovín Derris, Lonchocarpus a Tephrosia. Je to mitochondriálny jed, ktorý blokuje 

reťazec transportu elektrónov a zabraňuje tvorbe energie. Ako insekticíd je považovaný 

za žalúdočný jed, pretože sa musí vstrebať, aby bol účinný. Čistý rotenón má 

porovnateľnú akútnu toxicitu na cicavce, ako syntetický organochlorínový derivát 

dichlórdifenyltrichlóretán (DDT). Akútna expozícia u potkanov produkuje lézie 

v mozgu podobné Parkinsonovej chorobe u ľudí. Zistila sa aj perzistencia rotenónu 

v potravinárskych plodinách po ošetrení. Preto je jeho bezpečnosť otázna. (Isman 2006) 

Sabadilla je alkaloid získaný zo sabadily lekárskej (Schoenocaulon officinale) Je 

extrémne toxická na cicavce, ale komerčné prípravky obsahujú menej, ako 1% účinnej 

látky, zaručujúce tak bezpečnosť. Použiva sa hlavne na citrusových plodinách 

a avokáde. (Isman 2006) 

Nikotín je alkaloid z tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum). Je to synaptický 

jed napodobňujúci účinky neurotransmiteru acetylcholínu (ACh) Vzhľadom na 

extrémnu toxicitu a rýchlu dermálnu absorpciu sa od jeho používania upúšťa. (Isman 

2006) 

Ryania je získaná mletím dreva karibského krovia Ryania speciosa 

(Flacourtiaceae). Obsahuje alkaloid ryanodín, ktorý interferuje s uvoľňovaním vápnika 

v svalovom tkanive. (Isman 2006) 

Tab. 1: Štruktúry prírodných insekticídov 

  

Pyrethrín Azadirachtin 

  

Rotenón 1,8-cineol 
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Eugenol Menthol 

 
 

Nikotín Ryania 

Vzorce prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005s; 2005b; 2005t; Santos et al. 2014; 

Pubchem 2004a; 2006a; 2004c; 2005n) 

3.1.2.  Organochloríny 

Organochloríny (OC) sú  organické zlúčeniny obsahujúce aspoň jeden kovalente 

viazaný atóm chlóru.(Gupta 2018)  Boli v obehu približne od 1940 do 1980. (Abreu-

Villaça 2018) 

Sú to perzistentné organické znečisťujúce látky, pretože sú vysoko lipofilné, 

stabilné a ťažko sa rozkladajú v prostredí. Akumulujú sa v potravinovom reťazci 

a spôsobujú problémy s reprodukciou, napr. stenčenie škrupiny u určitých druhov 

vtákov. (Gupta 2018) 

Patria sem zlúčeniny typu DDT (dichlórdifenyltrichlórethan), 

hexachlórcyklohexány (lindán) a cyklodiény (aldrin, dieldrin, heptachlór, endosulfán, 

endrín, chlordán a toxafén) (Abreu-Villaça 2018) Ich štruktúry sú uvedené v Tab.2. 

Najznámejší z organochlorínových  insekticídov je nepochybne chlórovaný 

etánový derivát 1,1,1-trichlór-2, 2-bis(4-chlórfenyl)etán, iným slovom 

dichlórdifenyltrichlóretán, alebo DDT. Aj keď DDT je všeobecne prijatý bežný názov 

pre tento insekticíd, v skutočnosti ide o zmes niekoľkých izomérov. Za insekticídnu 

aktivitu je zodpovedný p,p´- DDT, ďalší izomér o,p´- DDT pôsobí ako endokrinný 

disruptor a má estrogénne vlastnosti. (Costa 2015) 
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Zlúčeniny typu DDT zabíjajú hmyz blokovaním sodíkového kanála, čím sa 

spomalí uzatvorenie kanála po jeho aktivácii a membránovej depolarizácii. Toto spôsobí 

neuronálnu hyperexcitabilitu, čo následne tiež zvyšuje pravdepodobnosť opakovaných 

neuronálnych výbojov. Tento istý mechanizmus je zodpovedný aj za akútnu toxicitu 

u cicavcov. Zvýši sa frekvencia spontánnych výbojov a zvýši sa reaktivita na vonkajšie 

senzorické podnety. Môžu sa prejaviť tremory končatín, tonicko-klonické kŕče a smrť 

v dôsledku respiračného zlyhania. (Abreu-Villaça 2018) 

Hexachlórcyklohexány a cyklodiény sa viažu na chloridový kanál GABA 

receptoru a tým zablokujú jeho schopnosť otvoriť sa. Keďže má tento kanál inhibičný 

účinok na neurotransmisiu, výsledkom je generalizovaná neuronálna hyperstimulácia. 

(Abreu-Villaça 2018) 

Organochloríny vplývajú negatívne na neuronálnu funkciu, spôsobujú 

oxidatívny stres a mitochondriálne poškodenie a inhibujú napäťovo riadené vápnikové 

kanály. Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria poruchy pamäte a slovnej zásoby, riziko 

rozvoja Parkinsonovej choroby, znížená tvorba steroidných hormónov, kognitívny 

a behaviorálny deficit, znížená priestorovo orientačná výkonnosť, porucha pozornosti 

a hyperaktivity (ADHD) a znížená mentálna kapacita. (Abreu-Villaça 2018) 

S výnimkou DDT a lindánu, ktoré sa ešte stále používajú v obmedzenom 

množstve, boli všetky organochlorínové insekticídy zakázané vo väčšine krajín za 

posledných 40 rokov z ekologických dôvodov. (Costa 2015) 

DDT má miernu akútnu toxicitu. Po perorálnom podaní dávok 10-20 mg/kg sa 

prejavia príznaky intoxikácie. LD50 je asi 250 mg/kg. Izomér p,p'-DDT je najmenej 10-

krát viac toxický ako o, p'-DDT. Dermálna absorpcia DDT je veľmi obmedzená, čo má 

za následok dermálne hodnoty LD50 > 1000 mg/kg.  Po absorpcii sa DDT distribuuje v 

celom tele, ale najvyššie koncentrácie sa nachádzajú v tukových tkanivách, kde sa 

uchováva. Je veľmi pomaly metabolizovaný a následne vylučovaný žlčou, mliekom a 

močou. (Costa 2015) 

Akútne vystavenie vysokým dávkam DDT spôsobuje motorický nepokoj, 

zvýšenú frekvenciu spontánnych pohybov, abnormálnu náchylnosť na strach a 

hypersenzitivitu na vonkajšie podnety (svetlo, dotyk, zvuk). Toto je nasledované 
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vývojom jemných tremorov, ktoré môžu vyústiť v tonicko-klonické kŕče. Symptómy sa 

zvyčajne objavujú niekoľko hodín po expozícii. Smrť nastáva po 24-72 hodinách, 

zvyčajne z dôvodu respiračného zlyhania. (Costa 2015) 

Tab.2:  Štruktúry organochlorínových insekticídov 

  

DDT Lindán 

  

Aldrin Heptachlór 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005p; 2004b; 2007; 2005l) 

3.1.3.  Organofosfáty 

Počas druhej svetovej vojny boli nasyntetizované vysoko toxické nervové jedy 

sarin, soman a tabun, patriace medzi organofosfáty (OP), organické zlúčeniny fosforu. 

(Abreu-Villaça 2018) Boli zneužívané, ako zbrane hromadného ničenia. (Gupta 2018) 

Po vojne sa OP rozvinuli ako insekticídy v menej toxickej forme. Keďže sa 

neakumulujú v organizme, nahradili organochloríny. (Abreu-Villaça 2018)  

Medzi hlavných zástupcov patrí  malathion, parathion, diazinon a chlorpyrifos 

(CPF). (Abreu-Villaça 2018)  Ich štruktúry sú uvedené v Tab.3. 

OP nevratne inhibujú acetylcholínesterázu, enzým, ktorý katalyzuje rozklad 

acetylcholínu (ACh) na acetát a cholín v synaptických štrbinách v hmyzu a necieľových 

druhov. Inhibícia AChE vedie k akumulácii ACh a k hyperstimulácii ACh receptorov. 

Toto na jednej strane zabije hmyz, ale u cicavcov spôsobí akútny cholinergný 

syndróm.(Abreu-Villaça 2018) Ten sa prejavuje slzením, slinením, potením, hnačkou, 

uvoľnením sfinkterov, bradykardiou, miózou, chrapotom, cyanózou, kŕčmi, až 

paralýzou dýchania.(Abdollahi a Karami-Mohajeri 2012) 
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Pôsobia ireverzibilne na katalytickom serínovom zvyšku AChE, prítomnom vo 

všetkých druhoch s cholinergnými nervami. Preto sú organofosfáty vysoko toxické ako 

pre bezstavovce, tak pre stavovce. (Pang 2014)  

OP inhibujú aj iné serínové esterázy - považované za sekundárne ciele - vrátane 

karboxylesterázy, butyrylcholínesterázy, arylformamidázy, doštičky aktivujúceho 

faktoru acetylhydrolázy, cielene neuropatickej esterázy, hydrolázy amidov mastných 

kyselín a monoacylglycerol lipázy. (Abreu-Villaça 2018) 

Akútna otrava OP insekticídmi môže mať 3 rôzne fázy toxických účinkov: 

akútna cholinergná kríza, stredný syndróm a oneskorená polyneuropatia. Akútna 

cholinergná kríza sa vyvinie v priebehu niekoľkých minút až hodín po expozícii. 

Ovplyvňuje periférne muskarínové a nikotínové receptory, aj centrálny nervový systém. 

Inhibíciou acetylcholínesterasy sa vyvinie cholinergná kríza. Prejavuje sa nauseou, 

zvracaním, hnačkou, žalúdočnými kŕčmi, únikom moču, miózou, slinením, slzením, 

bradykardiou, hypotenziou, paralýzou svalov, závratmi, zmätenosťou a až kómou 

a respiračným zlyhaním a následne smrťou. Oneskorená neurotoxicita vyvolaná 

organofosfátmi (OPIDN – organophosphate-induced delayed neurotoxicity) sa objavuje 

2-3 týždne po akútnej expozícii organofosfátovým insekticídom. Klinickým príznakom 

je motorická neuropatia, ktorá sa manifestuje stuhnutím a slabosťou dolných končatín, 

nasledovanou progresívnou stúpajúcou slabosťou horných končatín. (Yang a Deng 

2007)  

Zistilo sa, že po expozícii CPF sa rozvinula neurotoxicita inhibíciou syntézy 

deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). U hlodavcov počas tehotenstva a laktácie 

vyvolala táto látka okamžité, aj oneskorené morfologické, neurochemické 

a behaviorálne účinky. Uskutočnili sa aj paralelné kohortové štúdie u ľudí a zistili sa 

neurovývojové, behaviorálne a krátkodobé aj dlhodobé kognitívne dôsledky vystavenia 

OP zlúčeninám. Hlavne u detí vystavených vyšším hladinám organofosfátov, bol 

pomalší psychomotorický a duševný vývoj, mali poruchy pozornosti, ADHD, autistické 

poruchy, zníženú inteligenciu a pracovnú pamäť a tiež abnormality v morfológii 

viacerých kortikálnych oblastí. . (Abreu-Villaça 2018) 

Niekoľko zlúčenín z tejto triedy boli vyvinuté ako proinsekticídy (napríklad 

CPF, malatión a diazinón). Proinsecticídy  podstupujú biotransformačné reakcie, ktoré 
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vytvárajú OP-oxónové formy, ktoré vykazujú AChE inhibičnú účinnosť najmenej o dva 

poriadky vyššie ako materská zlúčenina. (Abreu-Villaça 2018) 

Tab.3:  Štruktúry organofosfátových insekticídov 

  

Malathion Parathion 

  
Diazinon Chlorpyrifos 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005o; 2004d; 2005i; 2005m) 

 

3.1.4.  Karbamáty 

Karbamáty (CA) sú látky odvodené od kyseliny karbámovej. Boli zavedené ako 

insekticídy v šesťdesiatych rokoch v reakcii na vyhľadávanie zlúčenín s nižšou toxicitou 

pre cicavce ako OP. (Abreu-Villaça 2018) 

Medzi zástupcov tejto skupiny patrí napr. aldicarb, karbaryl, karbofurán, 

bendiokarb a propoxur. Ešte sa stále používajú v poľnohospodárstve ako alternatíva k 

OP. (Abreu-Villaça 2018) Ich štruktúry sú uvedené v Tab.4. 

CA pesticídy pôsobia ako inhibítory AChE s podobným mechanizmom účinku, 

ako OP. Rozdielom je, že hydroxylová skupina serínového zvyšku v aktívnom mieste 

enzýmu je u CA karbamylovaný a u OP fosforylovaný. (Van Dyk a Pletschke 2011) 

Výsledkom akútnej otravy cicavcov je cholinergický syndróm, ktorého znaky sú 

podobné, ako u OP, ale prejavujú sa rýchlejšie a sú menej závažné. Expozícia CA počas 

vývoja plodu a v postnatálnom období sa prejavuje rôznorodými účinkami, ktoré môžu 
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pretrvávať do dospelosti,  podobne, ako u ostatných predošlých insekticídov. (Abreu-

Villaça 2018) 

Tab.4:  Štruktúry karbamátových insekticídov 

  

Aldikarb Karbaryl 

  

Bendiokarb Propoxur 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2006b; 2005f; 2005c; 2005r) 

 

3.1.5.  Pyretroidy 

Pyretrodiy (PY) sú syntetické zlúčeniny štrukturálne odvodené od esterovej 

štruktúry pyrethrínov, prítomných v kvetoch chryzantémy (Chrysanthemum 

cinerariaefolium). Syntetické PY sú menej náchylné na hydrolýzu a fotodegradáciu, ako 

prirodzene sa vyskytujúce estery a majú vysokú insekticídnu účinnosť a relatívne nízku 

toxicitu pre cicavcov. Používajú sa na kontrolu poľnohospodárskych škodcov a útokov 

hmyzu na domáce zvieratá a sú aktívne zložky domácich insekticídov. (Abreu-Villaça 

2018) 

Všetky PY insekticídy obsahujú kyselinovú časť, centrálnu esterovú väzbu a 

alkoholovú skupinu. Kvôli chirálnym uhlíkom sú to stereoizomérne zlúčeniny, ktoré sa 

vyskytujú celkovo v ôsmich stereoenantioméroch. Tieto chemické hľadiská sú dôležité 

pre účinok PY na sodíkové kanály, pre ich insekticídnu aktivitu a toxicitu na cicavce. 

Cis izoméry sú všeobecne viac toxické, ako zodpovedajúce trans izoméry. (Costa 2015) 
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PY sa široko používajú ako insekticídy v domácnosti, poľnohospodárstve, v 

medicíne pre topickú liečbu vši detskej. V tropických krajinách sa využívajú na 

kontrolu malárie, a to vo forme namočených sietí proti hmyzu a ako vnútorné 

reziduálne postreky. (Costa 2015) 

Sú rozdelené na dva typy – Typ I a Typ II. 

Typ I:  napríklad alletrín, bifentrín a permethrin 

U týchto zástupcov chýba  kyanoskupina v polohe α a vyvolávajú syndróm intoxikácie, 

ktorý zahŕňa celkový tras a konvulzívne zášklby. Ich štruktúry sú uvedené v Tab. 5. 

Typ II: deltamethrin, cypermetrin a fenvalerát 

Obsahujú kyanoskupinu a intoxikácia vyvoláva príznaky, ako sú napr.  nadmerné 

slinenie a choreoatetóza  (Abreu-Villaça 2018) Ich štruktúry sú uvedené v Tab. 6. 

Pôsobia na napäťovo riadených sodíkových kanáloch, kde spomaľujú ich 

aktiváciu aj inaktiváciu. Sodíkové kanály sú otvorené dlhšie, čo umožňuje väčší príliv 

sodíka a vyvolá sa hyperexcitabilný stav. PY taktiež ovplyvňujú aj napäťovo riadené 

vápnikové kanály, blokujú napäťovo riadené chloridové kanály, a pyretroidy druhého 

typu blokujú aj GABAA receptory v mozgu cicavcov. (Abreu-Villaça 2018) 

PY sú považované za bezpečnejšie, ako iné triedy insekticídov, väčšinou kvôli 

ich nízkej úrovni toxicity na cicavcoch a obmedzenej perzistencii v životnom prostredí. 

(Abreu-Villaça 2018) Bolo však dokázané, že povrchové odtoky uľahčili transport 

pyretroidov do povrchových vôd, pravdepodobne pohybom sedimentov. Kontaminácia 

sedimentov pyretroidmi vyvoláva obavy vďaka ich širokospektrálnej vodnej toxicite. 

Dlhodobá perzistencia sa pozorovala  pri aeróbnych aj anaeróbnych podmienkach a 

polčas rozpadu sa pohyboval v rozmedzí od 8 do 17 mesiacov pri 20 °C. Dlhá 

perzistencia bola pravdepodobne spôsobená silnou  adsorpciou pesticídov na pevnú 

fázu. Pohyb PY do povrchových vôd  môže byť spôsobený prevažne chemicky 

bohatými jemnými časticami. (Gan et al. 2005) 
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Akútna orálna toxicita pyretroidov u cicavcov je všeobecne nízka. Relatívne 

nízke toxicita PY u cicavcov bola potvrdená skutočnosťou, že napriek ich rozsiahlemu 

celosvetovému využívaniu existuje len relatívne málo hlásení o ľudských otravách 

a veľmi málo úmrtí. Väčšina úmrtí nastala po náhodnej, alebo úmyselnej expozícii PY. 

(Costa 2015) Napriek tomu existujú dôkazy o toxických účinkoch, dokonca aj pri 

nízkych dávkach a zvýšenej náchylnosti na organizmy vo vývoji. Citlivosť súvisiaca s 

vekom je do značnej miery pripisovaná obmedzenému metabolickému výkonu 

u novorodencov v porovnaní s dospelými. (Abreu-Villaça 2018) 

PY indukujú dva odlišné syndrómy intoxikácie u potkanov po perorálnom, alebo 

intravenóznom podaní. Syndróm T, podľa slova tremor, sa prejavuje výrazným 

vzrušivým správaním, agresívnym zápasením, zvýšenou odozvou na tieseň a jemným 

trasom celého tela, ktorý prechádza na výrazné trepanie celého tela.  Naproti tomu 

druhý syndróm, nazývaný CS, je syndróm choreoatetózy so saliváciou. Je 

charakterizovaný bohatým slinením, mimovoľnými nekontrolovanými pohybmi 

mimických svalov a končatín a môže vyústiť až do klonických záchvatov. (Costa 2015; 

Bradberry et al. 2005) 

Mladé zvieratá sú citlivejšie na akútnu toxicitu niektorých PY, ako je 

deltramethrin a cypermethrin. Niektoré štúdie naznačujú, že niektoré PY môžu spôsobiť 

vývojovú neurotoxicitu. Avšak celkový dôkaz jasnej vývojovej neurotoxicity PY bolo 

považované za nedostatočné. (Costa 2015) 
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Tab.5:  Štruktúry pyretroidov typu I 

 

  

Alletrín Bifentrín Permetrín 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005e; 2005d; 2005q) 

Tab.6:  Štruktúry pyretroidov typu II 

 

 

 

Deltametrín Cypermetrín Fenvalerát 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005h; 2005g; 2005k) 

 

3.1.6.  Neonikotinoidy 

Neonikotinoidy (NE) sú pomerne novou triedou insekticídov so širokým 

využitím. Predstavujú relatívne nízke riziko pre necieľové organizmy a životné 

prostredie a majú vysokú cieľovú špecificitu na hmyz a všestrannosť v metódach 

aplikácie.  

 

Medzi zástupcov patrí  imidakloprid, acetamiprid, dinotefuran, thiamethoxam, 

klothianidin a tiakloprid. (Mineau 2018) Ich štruktúry sú uvedené v Tab. 7. 
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Sú to najnovšie zavedené triedy insekticídov a stali sa najpoužívanejšími 

insekticídmi na celom svete. Sú to širokospektrálne insekticídy používané na kontrolu 

škodcov v mestách, vo veterinárnej oblasti a na ochranu proti škodcom v chove rýb. 

Mechanizmus ich účinku spočíva v agonistickom pôsobení na nikotínové 

acetylcholínové receptory (nAChR), ktoré sú vo veľkej miere prítomné v nervovom 

tkanive hmyzu. Vyvolávajú opakujúce sa neurónové výboje a následne to vedie k 

paralýze a vyčerpaniu bunkovej energie. (Abreu-Villaça 2018; Brown et al. 2006; 

Tomizawa a Casida 2005) 

Pôsobia systematicky, dostávajú sa do všetkých častí rastliny. V dôsledku toho 

neonikotinoidmi ošetrené rastliny nemôžu byť jednoducho umyté pre bezpečnú 

spotrebu potravín, pretože celá rastlina sa stáva vektorom potenciálneho prenosu 

neonikotinoidov. 

NE sa považujú za menej toxické pre ľudí v porovnaní s nikotínom a inými 

triedami insekticídov, vrátane OP, CA a OC. Tieto látky taktiež dlhšie pretrvávajú v 

prírode, ako OP,CA a PY. Toto síce umožňuje nižšiu frekvenciu aplikácie a tým väčšiu  

bezpečnosť pre poľnohospodárskych pracovníkov, ale pravdepodobne sa zvýši riziko 

pre spotrebiteľov. (Abreu-Villaça 2018) 

NE ovplyvňujú imunokompetenciu medonosných včiel a spájajú sa so 

syndrómom kolapsu včelstiev, kedy náhle zmizne z včelej kolónie veľké množstvo 

robotníc. Preto je ich použitie od roku 2013 obmedzené vo viacerých častiach Európy. 

V súčasnosti boli vznesené aj niektoré obavy o nepriaznivých účinkoch imidaklopridu u 

vtákov a vodných živočíchov.  (Mineau 2018) 

Majú síce vyššiu selektívnu toxicitu pre hmyz, ale môžu spôsobovať chronické 

toxické účinky aj u cicavcov. Dôvodom je reverzibilné pôsobenie taktiež na subtypu 

α4β2 nikotínových ACh receptorov u cicavcov. (Pang 2014) 

Vzhľadom na systémovú dispozíciu je celá rastlina kontaminovaná nízkymi 

dávkami chemikálií, to znamená aj nektár a peľ ošetrenej rastliny. Toto má vplyv na 

správanie hospodársky dôležitých opeľovačov ako včely a čmeliaky. NE boli spojené s 

nedávnym poklesom populácie včiel, preto sa ich používanie obmedzilo, hlavne na 

kvitnúcich plodinách v Európe. (Pang 2014) 
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Tab.7:  Štruktúry neonikotinoidov 

 

 

Imidakloprid Acetamiprid 

  

Dinotefuran Tiakloprid 

Prevzaté a upravené z: (Pubchem 2005n; 2005a; 2005j; 2005v) 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

3.2.  ACETYLCHOLÍNESTERÁZA 

Acetylcholínesteráza (AChE) je životne dôležitý enzým prítomný v stavovcoch 

aj v bezstavovcoch. (Pang 2014) Podľa Medzinárodnej únie biochémie a molekulárnej 

biológie (IUBMB) patrí do triedy hydroláz a má číselný kód EC 3.1.1.7. (Montella et al. 

2012) 

Je kľúčovým enzýmom ukončujúcim prenos nervového signálu rýchlou 

hydrolýzou neurotransmitera acetylcholínu (ACh) na kyselinu octovú a cholín. (Lee a 

Barron 2016) 

 

Obr.1:  Hydrolýza ACh za katalýzy AChE na kyselinu octovú a cholín. Prevzaté z: (Xu 

et al. 2008) 

3.2.1.  Štruktúra  AChE 

Tento enzým má aktívne miesto vo forme hlbokej a úzkej štrbiny, ktoré sú 

lemované aromatickými zvyškami uľahčujúcimi pohyb pozitívne nabitého ACh, alebo 

katiónového  inhibítora od periférneho miesta pri vstupe do štrbiny smerom do 

katalytického miesta na jej dne. Katalytické miesto má tri susediace serínové, 

histidínové a glutamátové zvyšky (katalytická trojica) so sieťou vodíkových väzieb 

zvyšujúcou nukleofilitu serínovej hydroxyskupiny na hydrolýzu substrátu ACh. Vďaka 

tomuto štrukturálnemu usporiadaniu má AChE veľmi vysokú katalytickú účinnosť a je 

jedným z najefektívnejších enzýmov.  (Pang 2006; 2014; 2007) 

Zvyšky funkčných podjednotiek v štrbine pomáhajú stabilizovať substrát 

v aktívnom mieste hydrolýzy. Bolo identifikovaných niekoľko funkčných podjednotiek, 

vrátane esterového miesta (Ser203-His447-Glu334), acylového vrecka (Phe295 a 

Phe297), periférneho aniónového miesta (Tyr72, Asp74, Tyr124, Trp286 a Tyr341) a 

aniónového miesta Trp86, Try337 a Phe338). Tieto stabilizujú kovalentný adukt cez π - 
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π alebo hydrofóbnu interakciu, v závislosti od substrátu. Ďalšou dôležitou funkčnou 

zložkou aktívneho centra AChE je oxyanionový otvor (Gly121, Gly122 a Ala204), 

ktorý stabilizuje komplex AChE-inhibítora ako aj tetrahedrálny prechodový stav 

prostredníctvom interakcií vodíkových väzieb. Pružné aminokyselinové zvyšky 

(Trp286, Phe297 a Tyr337) umožňujú viazanie substrátov, ktoré sú príliš objemné na 

viazanie alebo prenikanie do úzkej priehlbiny. (Lee a Barron 2016) 

3.2.2.  Štrukturálne rozdiely u hmyzej a ľudskej AChE  

Pri  vstupe do aktívneho miesta AChE u niektorých druhov  hmyzu je prítomný 

voľný cysteínový (Cys) zvyšok. Tento zvyšok však nie je prítomný u cicavcov, vtákov 

a rýb.(viď. Obr.2) (Pang et al. 2009a) Zaujímavé je, že komáre prenášajúce choroby, 

ako napríklad komár africkej malárie (Anopheles gambiae) a komár piskľavý (Culex 

pipens), majú dve AChE. Ace-paralogickú AChE (AP-AChE) a Ace-ortologickú AChE 

(AO-AChE), oba z nich majú cysteínový zvyšok špecifický pre hmyz v blízkosti jeho 

aktívnych miest. Zodpovedný za cholinergné funkcie je AP-AChE, ktorý má Cys 

špecifický pre hmyz nachádzajúci sa na okraji jeho aktívneho miesta. Tento Cys 

zmutoval na fenylalanín v zodpovedajúcich enzýmoch u cicavcov, rýb a vtákov. Pretože 

enzým AChE nehmyzových  druhov postráda  tento Cys, inhibítory AP-AChE 

zamerané na cysteín by znížili toxicitu u druhov, ktoré nechceme ovplyvňovať. Navyše, 

tieto inhibítory neboli nikdy použité ako insekticídy a preto by mali nižšiu tendenciu 

indukovať rezistenciu proti insekticídu vzhľadom na súčasné  anticholínesterasové 

(antiAChE) insekticídy. (Dou et al. 2013)  
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Obr.2:  Štrukturálny rozdiel pri vstupe do aktívneho miesta AChE medzi cicavcami 

(vľavo) a hmyzom (vpravo). Prevzaté z: (Pang et al. 2012) 

AntiAChE insekticídy používané v súčasnosti sú toxické aj pre prospešný hmyz 

a stavovce. Dôvodom tejto toxicity je fakt, že sa zameriavajú na katalytický serínový 

zvyšok AChE. (Pang 2014) Tento serín hydrolyzuje ACh na dne jeho aktívneho miesta. 

Aktuálne antiAChE insekticídy pôsobia kovalentnou modifikáciou tohto serínu, čím 

zabraňujú jeho katalytickej funkcii a zneškodňujú  hmyz. (Dou et al. 2013) 

Molekulárne  klónovanie AChE bolo dosiahnuté u múch, komárov, vošiek, molí, 

chrobákov a švábov. Porovnanie sekvencií a fylogenetická analýza naznačuje, že 

väčšina hmyzu obsahuje dva AChE gény a to ace-1 a ace-2, ktoré vznikli pri duplikácii 

starovekého génu pred ožiarením  článkonožcov.  AChE necitlivé na insekticídy 

asociujú hlavne s mutáciami v ace-1, ale nie v ace-2. V Drosophile a iných druhoch 

skutočných múch, v ktorých sa ace-1  stratil, AChE2 hrá nepostrádateľnú rolu v 

cholinergných synapsiách. Fyziologické úlohy AChE1 a AChE2 sú z veľkej časti 

nejasné u iných druhov hmyzu, ale je známe, jeden alebo obidva druhy majú dôležitú 

funckiu v cholinergných synapsiách. (Jiang et al. 2009) 

Vošky sú nebezpečným hmyzom pre poľnohospodárstvo. Sú kontrolované 

hlavne OP insekticídmi, ktoré blokujú katalytický serínový zvyšok AChE.  Keďže tieto 

látky pôsobia aj na AChE u stavovcov, sú toxické aj pre necieľové druhy vrátane ľudí 
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a vtákov. Cysteínový zvyšok, ktorý sa našiel na aktívnom mieste AChE vo voškách 

a iných druhoch hmyzu, ale nie u cicavcov, by mohol slúžiť ako cieľ pre pesticídy 

selektívne pôsobiace proti hmyzu.  Avšak vošky majú dve rôzne AChE (AP a AO), 

a iba AP-AChE nesie unikátny Cys, tým pádom je funkčne dôležitejši.  Neprítomnosť 

Cys v AO-AChE  by ale mohlo vyvolať obavy z použitia látok zameriavajúce sa na 

tento zvyšok.  Štúdia Panga a kolektívu z roku 2009 však uvádza molekulu obsahujúcu 

metánthiosulfonát, ktorá ireverzibilne inhibovala 99% všetkej AChE aktivity 

extrahovanej zo Schizaphis graminum, bez akejkoľvek merateľnej inhibície ľudskej 

AChE. Reaktivačné štúdie s použitím b-merkaptoetanolu potvrdili, že ireverzibilná 

inhibícia bola dôsledkom konjugácie inhibítora s jedinečným Cys zvyškom. Tieto 

výsledky naznačili, že AO-AChE významne neprispieva k celkovej aktivite AChE 

u vošiek a tak ich ponúkla nový prehľad o relatívnom funkčnom význame dvoch AChE 

u hmyzu. Preukázali aj, že inhibítory zameriavajúce sa na cysteín rušia aktivitu AChE 

u vošiek, preto sa predpokladá, že Cys je selektívny pre konkrétny druh hmyzu a jeho 

zacielenie nespôsobí toxicitu u ľudí, alebo problém s rezistenciou. (Pang et al. 2009b) 
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3.3.  MALÁRIA 

3.3.1.  Charakteristika 

Malária je ochorenie spôsobené parazitmi rodu Plasmodium (P.), hlavne P. vivax 

a P. falciparum. P. falciparum je rozšírený hlavne v Afrike, P. vivax dominuje 

v krajinách mimo subsaharskej Afriky. Tieto parazity sa prenášajú na ľudí uštipnutím 

infikovaných ženských komárov rodu Anopheles. Existuje viac ako 400 rôznych druhov 

komárov Anopheles, z toho približne 30 sú vektormi malárie. (White et al. 2014) 

Malária usmrtila viac ľudí v histórii, ako akákoľvek iná infekčná choroba a stále 

sa vyznačuje masívnou úrovňou úmrtnosti a chorobnosti vo viac ako 100 krajinách 

sveta. Parazity u ľudí rastú a množia sa najprv v pečeňových bunkách a potom v 

erytrocytoch. Parazity v krvných štádiách sú zodpovedné za spôsobenie príznakov 

malárie a choroba je diagnostikovaná príznakmi a mikroskopickým vyšetrením krvi. 

Malária je úplne vyliečiteľná, ale výskyt rezistencie voči lieku u P. falciparum je 

hlavnou prekážkou pri kontrole choroby. (Tuteja 2007) 

3.3.2.  Výskyt 

Toto ochorenie je najrozšírenejšie na Africkom kontinente. Podľa World Malaria 

Report sa v roku 2016 vo svete vyskytlo 216 miliónov prípadov malárie, z toho 90% 

prípadov bolo v Afrike. Počet úmrtí činilo v roku 2016 približne 445 000. Okrem 

Afriky sú ohrozené aj regióny juhovýchodnej Ázie, východné Stredozemné more, 

západné Tichomorie a Amerika. (World Health Organization a Global Malaria 

Programme 2017) 

Niektoré skupiny obyvateľstva sú vystavené vyššiemu riziku rozvoja malárie 

ako ostatné. Patria sem dojčatá a deti do 5 rokov, tehotné ženy a imunodeficientní 

pacienti. Vyššie riziko  hrozí aj u migrantov, u mobilných populáciách a cestujúcich.  

V oblastiach s vysokým prenosom malárie tvorili deti mladšie ako 5 rokov viac 

ako dve tretiny všetkých úmrtí na maláriu. Počet úmrtí detí síce klesol z 440 000 v roku 

2010 na 285 000 v roku 2016, malária však naďalej zostáva hlavným vrahom detí 

mladších ako päť rokov. (Hay et al. 2004; World Health Organization a Global Malaria 

Programme 2017) 
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3.3.3.  Príznaky 

Prvé príznaky sa objavujú 10-15 dní po uštipnutí infikovaným komárom. Patria 

medzi ne horúčka, bolesť hlavy a zimnica, ktoré sú pomerne nešpecifické príznaky 

a preto sú ťažko rozpoznateľné ako malária. Ak sa však malária nezačne liečiť do 24 

hodín, môže sa vyvinúť veľmi závažné ochorenie, ktoré často vedie k smrti. 

(Hlongwana et al. 2009) 

Priebeh choroby môže byť rozdielny u detí a dospelých. U detí sa vyskytuje 

ťažká anémia, respiračné ťažkosti a metabolická acidóza, ktoré veľmi často končia 

úmrtím. U dospelých sa časom môže vyvinúť čiastočná imunita, ktorá síce neposkytuje 

úplnú ochranu, ale znižuje riziko, že infekcia maláriou spôsobí vážne ochorenie. 

Infekcia v endemických oblastiach preto môže prebiehať aj asymptomaticky. 

V oblastiach, kde je nižší prenos infekcie a je nízka imunita, sú všetky vekové skupiny 

ohrozené. (Lalloo et al. 2016; World Health Organization a Global Malaria Programme 

2017) 

3.3.4.  Prevencia 

Vektorová kontrola je hlavným spôsobom prevencie a zníženia prenosu malárie. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča efektívnu vektorovú kontrolu v 

oblastiach so zvýšeným  rizikom výskytu ochorenia. Existujú dve formy vektorovej 

kontroly, a to siete proti komárom ošetrené insekticídmi a vnútorné reziduálne postreky. 

(WHO, 2018a) 

Dlhodobé insekticídne siete (Long-lasting insecticidal nets - LLIN) sú sietie 

proti komárom impregnované insekticídom. Insekticíd je viazaný vo vláknach, ktoré 

tvoria sieť a pomaly sa uvoľňuje počas 4-5 rokov. Siete ošetrené insekticídmi poskytujú 

ochranu jednak na mechanickej úrovni, kde pôsobia ako bariéra proti uštipnutiu 

komárom a na druhej strane ako prostriedok na zabíjanie komárov po kontakte 

s insekticídom. Ďalším druhom sú siete ošetrené insekticídom (ITN –insecticide treated 

nets), ktoré sú taktiež siete proti komárom pokryté insekticídom, avšak sa musia po 6 až 

12 mesiacoch znovu namočiť do roztoku s insekticídom. Tieto siete efektívne chránia 

osobu spiacu pod ňou, účinné zostávajú na 90 až 95 % dokonca aj po vytvorení malých 

otvorov a dier, pretože komár bude zranený a zabitý aj po pristátí na sieti. Sú bezpečné 

aj pre deti, pretože množstvo insekticídu, ktoré by sa mohlo dostať do systému dieťaťa 
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napríklad olíznutím rúk po styku so sieťou, je príliš malé na vznik toxického efektu. 

(The against malaria foundation, 2018) 

Ďalším spôsobom prevencie šírenia malárie je vnútorné reziduálne 

postrekovanie (Indoor residual spraying – IRS), kedy sa interiér postrekuje 

insekticídom. IRS má výhodu v tom, že vie využívať širší rozsah insekticídov, kdežto 

na ITN sa použivajú jedine pyretroidy. Dĺžka účinku závisí od použitej zmesi 

insekticídov a od druhu povrchu, na ktorý sa rozprašuje. Väčšinou trvá 3 až 6 mesiacov, 

preto je potrebné postrekovať viackrát počas sezóny malárie. (Hay et al. 2004) 

Vektorová kontrola činí veľkú časť úspechu v boji proti malárii. V rámci 

vektorovej kontroly ako ITN alebo LLIN sa používa hlavne jedna trieda insekticídov, 

a to pyretroidy. V posledných rokoch sa však v mnohých krajinách objavila rezistencia 

komárov na PY.  V niektorých oblastiach sa zistila rezistencia voči všetkým 4 triedam 

insekticídov používaných na verejné zdravie.  Našťastie táto rezistencia bola len zriedka 

spojená so zníženou účinnosťou LLIN, ktorá naďalej poskytuje podstatnú úroveň 

ochrany. Rotácia rôznych tried insekticídov pre IRS sa odporúča ako jeden prístup k 

riadeniu rezistencie voči insekticídu. (WHO 2018a) 
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4. CIEĽ PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce je in vitro testovanie vybraných zlúčenín zo 

skupiny  bis-isochinolíniových a bis-pyridíniových  inhibítorov acetylcholínesterázy 

ako potenciálnych insekticídov. Z nameraných hodnôt sa pomocou softvéru GraphPad 

Prism vypočítajú polovičné inhibičné koncentrácie (IC50) a následne sa podľa nich 

porovnajú selektivity.  Ideálne by bolo nájsť zlúčeniny selektívne k hmyziemu enzýmu, 

pričom by v aplikovanej koncentrácii vôbec, alebo len minimálne ovplyvňovali ľudskú 

acetylcholínesterázu. Najselektívnejšie zlúčeniny sa považujú za najnádejnejšie. Ďalším 

cieľom je taktiež vytvoriť vzťahy štruktúra – účinok a sledovať zmeny účinku 

pomenením štruktúry zlúčenín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

5. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

5.1.  Princíp metódy 

Princíp Ellmanovej metódy je založený na hydrolýze acetylthiocholínu (ATCh), 

kedy sa uvoľní kyselina octová a thiocholín. Thiocholín obsahuje vo svojej molekule 

thiolovú skupinu (–SH). Práve túto skupinu sme schopní kvantifikovať pomocou 5,5’ 

dithiobis-2-nitrobenzoovej kyseliny (DTNB), inými slovami Ellmanovým činidlom.  Po 

reakcii DTNB s thiocholínom sa uvoľní 5-merkapto-2-nitrobenzoový aniont (TNB

), 

ktorý sa deteguje spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 412 nm.  

Táto metóda je jednoduchá, pomerne lacná a rýchla. Medzi jej nevýhody však 

patrí interferencia s hemoglobínom v krvi. Tento jav sa vysvetluje tým, že absorpčné 

maximum farebného indikátoru TNB
-
 je pri 412nm, avšak v tejto vlnovej dĺžke 

absorbuje žiarenie aj v krvi prítomný hemoglobín. Chybám takéhoto charakteru 

môžeme predchádzať poriadnym nariedením krvnej vzorky, prípadne meraním pri 

odlišnej vlnovej dĺžke, alebo použitím dvojlúčového spektrofotometra. (Ellman et al. 

1961) 
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Obr.3:  Rozštiepenie ATCh acetylcholínesterázou 
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Obr. 4:  Rozštiepenie S-S mostíkov a väzba thiocholínu na DTNB 
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Obr.5:  Konjugácia dvojitých väzieb kyseliny 5-merkapto-2-nitrobenzoovej 

Obrázky 3-5 prevzaté z: (Žďárová-Karasová J. et al. 2010) 
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5.2.  Príprava vzorku 

Z daných inhibítorov acetylcholínesterázy  zo skupiny bis-isochinolínia and bis-

pyridínia sa pripravila koncentračná závislosť 10
-2 

M až 10
-9 

M.  

Navážka vzorku sa vypočítala podľa vzorca:   

1000

MrcV
navážka




 

V… .objem roztoku ( ml) 

c …. koncentrácia inhibítoru (10
-2

 M)  

Mr .. molárna hmotnosť inhibítoru 

 

Následne sa vypočítané množstvo navážky rozpustilo vo vhodnom rozpúšťadle. 

Prvou voľbou rozpúšťadla bola destilovaná voda, v prípade zhoršenej rozpustnosti látky 

vo vode sa pre koncentráciu 10
-2 

M  zvolilo DMSO a ďalšie riedenie prebiehalo 

s destilovanou vodou. 

Príprava roztokov s klesajúcou koncentráciou o celý rád(10
-3

 M, 10
-4

 M, 10
-5

 M, 10
-6

 M, 

10
-7 

M, 10
-8

 M, 10
-9

 M
 
)  

Podľa vzorca: 

c1    x  V1 =   c2   x  V2          
 

10
-2

 x V1  =  10
-3

 x 1                  

           V1  =   0,1 ml   =  100 μl  

V2 = 1 ml = 1000 μl………..objem pripravovaného vzorku s nižšou koncentráciou o 

jeden rád 
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Z roztoku s koncentráciou 10
-2

 M sa odobralo 100 μl a  pridalo sa 900 μl 

destilovanej vody, roztok sa premiešal. Takto nám vznikol roztok s koncentráciou 10
-3 

M. Postup sa opakoval až do vzniku roztoku s koncentráciou 10
-9 

M. 

Príprava roztokov s medzikoncentráciami:  

 pre koncentráciu 10
-2,25 

M, sa odpipetovalo 200 μl z koncentrácie 10
-2 

M a 

pridalo sa 0,155 ml destilovanej vody 

 pre koncentráciu 10
-2,5

M sa odpipetovalo 200 μl z koncentrácie 10
-2

M a pridalo 

sa  0,430 ml destilovanej vody 

 pre koncentráciu  10
-2,75

M sa odpipetovalo 200 μl z koncentrácie 10
-2

M a pridalo 

sa 0,930 ml destilovanej vody 

5.2.  Príprava roztokov 

Všetky použité chemikálie pochádzali z firmy Sigma-Aldrich.  

Fosfátový pufer 0,1 M, pH 7,4 

11,49g hydrogénfosforečnanu sodného Na2HPO4  (Mr=141,96) sa rozpustilo 

v 810 ml destilovanej vody. V oddelenej banke sa rozpustilo 3,4g 

dihydrogénfosforečnanu draselného  KH2PO4  (Mr=136,08)  v 250 ml destilovanej 

vody. K roztoku Na2HPO4 sa postupne prilieval roztok KH2PO4, kým sa nedosiahla 

hodnota pH 7,4. Roztok sa uchovával v chladničke. 

 

DTNB 

Zásobný roztok DTNB bol pripravený rozpustením  0,05 g 5,5‘-dithiobis-2-

nitrobenzoovej kyseliny za stáleho miešania v 50 ml fosfátového pufru. Pripravuje sa 

vždy v čase potreby.  Roztok je nestály na svetle, preto sa musí uchovávať počas 

pokusu v banke obalenej alobalom. Ak by sme roztok nechránili pred svetlom, mohlo 

by dojsť k rozštiepeniu DTNB a vzniku TNB
-
, čím by  mohli vzniknúť nepresné 

výsledky.   
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ATChJ 

Acetylthiocholínjodid (ATChJ) je špecifický substrát pre AChE. Zásobný roztok 

bol pripravený rozpustením 0,29 g ATChJ v 10 ml destilovanej vody, následne sa 

roztok napipetoval po 1,1 ml do eppendorfiek a uchovával sa v mrazničke. V čase 

potreby bol obsah eppendorfky rozmrazený a odpipetoval sa z neho 1 ml roztoku, ktorý 

sa nariedil destilovanou vodou v pomere 1:9.  

AChE 

Ľudská acetylcholínesteráza (hAChE) bola získaná z krvi dobrovoľných darcov 

vo veku 20 až 50 rokov a následne bola zmrazená. Mušia acetylcholínesteráza 

(MdAChE) bola získaná homogenizovaním hláv muchy domácej (Musca domestica). 

Po vybratí enzýmov z mrazničky sa eppendorfky nechali cca 10 minút 

temperovať, neotvárali sa okamžite, aby nedošlo k natiahnutiu vlhkosti. Enzým sa riedil 

postupne, za stálého miešania, cca na objem 1 ml, pridávaním fosfátového pufru. Medzi 

každým pridaním pufru by malo ubehnúť cca 5 minút, aby sme enzým nevystavili príliš 

drastickým zmenám. Aktivita enzýmu by mala byť v rozmedzí 0,3 – 0,4.     

5.3.  Pracovný postup 

Pred samotným meraním sa prichystali všetky potrebné pomôcky a roztoky. 

Najprv sa pripravil nariedením vzorku inhibítoru koncentračný rad, pripravil sa substrát 

(ATChJ), fosfátový pufer a roztok DTNB, ktorý sa aj počas merania chránil pred 

svetlom. 

5.3.1.  Úprava aktivity enzýmu 

Prvým krokom samotného merania bolo upraviť aktivitu enzýmov MdAChE aj 

hAChE  na požadovanú hodnotu. Stanovenie aktivity enzýmu prebiehalo v štandardnej 

96 miestnej mikrotitračnej doštičke. Do 3 jamiek sme pridali:  

 

10 µl AChE (enzýmu) 

50 µl fosfátového pufru 

20 µl DTNB 

20 µl ATChJ (substrátu) 
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Po pridaní substrátu sa doštička pretrepala na miešačke a vložila sa do riedru 

Synergy 2, ktorý vykonal samotné meranie. Enzým sa riedil fosfátovým pufrom, až kým 

sa nedosiahla aktivita enzýmu cca 0,3 – 0,4. 

5.3.2.  Meranie aktivity inhibítoru 

Po nastavení aktivity enzýmu sa stanovila aktivita inhibítoru. Do daných jamiek 

mikrotitračnej doštičky sa postupne pridalo: 

10 µl AChE (enzymu) 

40 µl fosfátového pufru 

20 µl DTNB 

10 µl inhibitoru → doštička sa pretrepala a vložila sa do prístroja Synergy 2, kde 

prebehla 5 minútová  inhibícia enzýmu. 

Po skončení inhibície sa pridalo: 

20 µl ATChJ (substrátu) → doštička sa pretrepala a vložila sa do prístroja Synergy 2, 

kde prebehlo vlastné meranie aktivity inhibítoru. 

 

Tab.8:  Rozloženie mikrotitračnej doštičky 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

A -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2   

B -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2 Inhibítor 1 

C -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2   

D -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2   

E -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2 Inhibítor2 

F -9 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 -2   

G                           

H kontrola kontrola Kontrola Kontrola kontrola kontrola Kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola kontrola   

 

V jednej mikrotitračnej doštičke je možné testovať zároveň 2 inhibítory. 

Inhibítory sa napipetovali v stúpajúcej koncentrácii, najnižšia koncentrácia 10
-9

M bola 

v prvej jamke, najvyššia koncentrácia 10
-2

M v poslednej jamke daného riadku. Každá 

koncentrácia sa premerala 3x. V poslednom riadku sa previedla kontrola stanovenia, 

kde sa nepridal inhibítor, ale namiesto neho sa pridalo 10 µl fosfátového pufru. 
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Obsah jamky s kontrolou: 

10 µl AChE (enzýmu) 

50 µl fosfátového pufru 

20 µl DTNB 

20 µl ATChJ (substrátu) 

5.3.3.  Postup merania na prístroji Synergy 2 

Po zapnutí prístroja a nahriatí na teplotu 37 °C sa vložila mikrotitračná doštička 

k inkubácii. Doba inkubácie inhibítoru bola 5 minút. Po uplynutí 5 minút sa okamžite 

napipetoval substrát ATChJ, premiešal sa na 10-15s a doštička sa znovu vložila do 

nosiča. Pre vyhodnotenie merania sa nastavili data na delta A/min a výsledky sa uložili 

do Microsoft Excelu.  

Prístroj Synergy 2 je modulárna viacrežimová čítačka. Pre túto diplomovú prácu sa 

využívala jeho schopnosť premeriavať absorbanciu v ulrafialovej až viditeľnej (UV-

VIS) oblasti. Počítali sa percentá aktivity: 

1001% 






 

E

IE
A  

 

E… aktivita enzýmu 

I … aktivita inhibítoru danej koncentrácie 
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5.4.  Štruktúry testovaných inhibítorov 

Tab.9:  Bis-pyridíniové zlúčeniny 

Látka Vzorec Látka Vzorec 

 

 

K364 

 

 

 

K365 

 

 

 

K366 

 

 

 

K423 

 

 

 

K424 

 

 

 

 

K425 

 

 

 

 

 

K430 

 

 

 

 

 

K431 

 

 

 

 

 

K432 

 

 

 

 

 

K433 

 

 

 

 

K434 

 

 

  

Prevzaté a upravené z: (Hrabcova et al. 2017) 
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Tab.10:  Bis-isochinolínové inhibítory 

 

Látka 

 

Vzorec 

 

Látka 

 

Vzorec 

 

 

 

 

K291 

 

 

 

 

 

 

K293 

 

 

 

K296 

 

 

 

 

K299 

 

 

 

 

K302 

 

 

 

 

 

 

K412 

 

 

 

K413 

 

 
 

 

 

 

K414 

 

 

 

 

K415 

 

 

 

 

K416 

 

Prevzaté a upravené z: (Hrabcova et al. 2017) 
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6. VÝSLEDKY 

V rámci tejto diplomovej práce sa testovali inhibítory AChE zo skupiny bis-

pyridíniových a bis-isochinolíniových zlúčenín. Spolu bolo zmeraných 21 látok. Merala 

sa aktivita enzýmov po vystavení pôsobeniu inhibítorov. Zo získaných hodnôt sa 

pomocou programu GraphPad Prism vypočítali hodnoty IC50 pre ľudskú aj hmyziu 

AChE. Následne sa vypočítali indexy selektivity (SI), ktoré sú pomerom hodnoty IC50 

pre hAChE s hodnotou IC50 pre MdAChE.  

SI = IC50 hAChE / IC50 MdAChE 

Tab.11:  Bis-pyridíniové inhibítory 

Látka 
IC50 hAChE  ±SEM 

(µM) 
IC50 MdAChE ±SEM  

(µM) SI pre MdAChE 

K364 >1000 >1000 ─  

K365 >1000 >1000 ─  

K366 8,01 ± 1,30 14,1 ± 1,5 0,568 

K423 4,93 ± 3,61 0,699 ± 0,089 7,058 

K424 4,09 ± 1,01 >1000 ─  

K425 0,0554 ± 0,0029 >1000 ─  

K430 1,05 ± 0,06 4,14 ± 0,23 0,253 

K431 >1000 >1000 ─  

K432 >1000 >1000 ─  

K433 >1000 >1000 ─  

K434 >1000 >1000 ─  

Poznámka: SEM = standard error of mean (štandardná chyba priemeru) 

Tab.12:  Bis-isochinolínové inhibítory 

Látka 
IC50 hAChE ±SEM 

(µM) 
IC50 MdAChE ±SEM 

(µM) SI pre Md AChE 

K291 >1000 >1000 ── 

K293 >1000 >1000 ── 

K296 0,881 ± 0,322 2,77 ± 0,08 0,318 

K299 0,138 ± 0,008 0,0226 ± 0,0006 6,093 

K302 0,0697 ± 0,0032 0,036 ± 0,001 1,936 

K412 5,10 ± 0,39 7,40 ± 0,39 0,69 

K413 >1000 693 ± 59 ── 

K414 15,78 ± 1,12 17,6 ± 2,1 0,897 

K415 38,7 ± 4,4 112 ± 11 0,346 

K416 267 ± 11 21,9 ± 4,7 12,185 

Poznámka: SEM = standard error of mean (štandardná chyba priemeru) 
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Obr. 5:   Látky vykazujúce selektivitu voči MdAChE 

 

6.1.  Bis-pyridíniové zlúčeniny 

Tieto zlúčeniny boli z hľadiska schopnosti inhibície MdAChE menej úspešné. 

Výsledky merania sú zhrnuté v Tab.11. Vzorce jednotlivých štruktúr sú uvedené 

v Tab.9. 

Látky K364 a K365 sú si navzájom (E) a (Z) izoméry. Ich štruktúra pozostáva 

z dvoch nesubstituovaných pyridíniových jadier, spojených spojovacím mostíkom but-

2en-1,4-diyl. Tieto látky nevykazovali v testovanej koncentrácii žiadny inhibičný 

účinok.  

Zlúčenina K366 patrí medzi nesubstituovanú soľ bis-pyridínia, spojených 

naftylénovou väzbou. Hodnota IC50 bola v mikromolárnom rozmedzí pre ľudský aj 

hmyzí enzým, avšak selektivita voči hmyziemu bola veľmi nízka, až 12x menšia, ako 

u najselektívnejšieho derivátu tejto skupiny – látky K423. 
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K423 patrí medzi soli bis-pyridínia substituovanej v p- polohách fenylmi. Bol to 

najlepší inhibíor MdAChE z tejto skupiny látok. Hodnotu IC50 mal v nanomolárnom 

rozsahu a jeho selektivita voči MdAChE bola najvyššia z testovaných bis-pyridíniových 

zlúčenín, konkrétne 7,058.  

Podobné látky, K424 a K425, ktoré boli taktiež substituované v para- polohe 

aromatickou funkčnou skupinou, už nevykazovali žiadnu, alebo iba veľmi nízku 

inhibičnú účninnosť voči MdAChE. 

K430 je látka obsahujúca v p- polohe N,N-dimethylaminoskupinu. Je to 

hydrofilná zlúčenina, ktorá mala hodnoty IC50 v mikromolárnom rozmedzí, avšak 

hodnota selektivity voči MdAChE bola zanedbateľná.  

Látky K431, K432, K433 a K434 obsahujú hydrofilnú karbonylovú skupinu 

v p- polohe. Tieto zlúčeniny sa neosvedčili, pretože ani v najvyššej koncentrácii neboli 

schopné zainhibovať enzým pod 50 %. 

 

6.2.  Bis-isochinolínové zlúčeniny 

Zlúčeniny z tejto skupiny boli vo všeobecnosti silnejšími inhibítormi MdAChE, 

ako bis-pyridíniové deriváty. Len tri z nich (K291, K293 a K413) neinhibovali ľudskú 

a hmyziu AChE v testovanom koncentračnom rozmedzí. Výsledky merania látok z tejto 

skupiny sú uvedené v Tab.12. Ich štruktúry sú znázornené v Tab.10. 

Látka K291 patrí do druhej podskupiny testovaných zlúčenín. Dve molekuly 

isochinolínu sú spojené  methylénovým mostíkom. Zistilo sa však, že látka nevykazuje 

očakávaný účinok.  Podobná látka nesúca krátky spojovací reťazec – K293 s tromi 

uhlíkmi – bola takisto neúčinná na obidva enzýmy.  

Zlúčenina K296 má alifatický spojovací reťazec pozostávajúci zo 6 

methylénových skupín. Ukázalo sa, že predĺžením reťazca sa zvyšuje účinok, látka 

inhibuje oba enzýmy v mikromolárnom rozsahu, avšak s veľmi nízkou selektivitou voči 

hmyziemu enzýmu, až 38x menšou, ako najselektívnejšia zlúčenina tejto skupiny, 

K416. 
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Predĺžením spojovacieho reťazca na 9 methylénových skupín sa získala látka 

K299, ktorá sa zaradila medzi 3 najsľubnejšie zlúčeniny z tohto testovania. Hodnoty 

IC50 boli v mikromolárnom rozsahu, konkrétne 0,0226 µM, čo bola najnižšia získaná 

hodnota pre IC50  zo všetkých skúšaných látok. Index selektivty bol 6,093, ktorá bola 

tretia najvyššia hodnota. Bola však o polovicu menšia, ako SI najselektívnejšej 

zlúčeniny (K416). 

V prípade látky K302 s alifatickým spojovacím mostíkom už ďalšie predĺženie 

reťazca neprinieslo vyšší účinok. Táto zlúčenina mala až 12 methylénových skupín a 

vykazovala oveľa nižšiu selektivitu voči hmyziemu enzýmu, konkrétne trikrát nižšiu, 

ako zlúčenina s 9 methylénmi – K299. Schopnosť inhibície enzýmov si však táto 

zlúčenina zachovala a hodnoty IC50 sa pohybovali v mikromolárnom rozsahu. 

Látka K412 má krátky alifatický spojovací reťazec, s prítomnosťou kyslíkového 

heteroatómu. Oproti látkam s krátkym reťazcom bez kyslíka má lepšiu afinitu, 

vykazoval polovičnú inhibičnú koncentráciu v mikromolárnom rozmedzí, ale 

prejavovala sa len veľmi nízka selektivita voči MdAChE. 

Zlúčenina K413 mala dlhší spojovací reťazec s kyslíkovým heteroatómom, tu sa 

však predĺženie reťazca neosvedčilo, látka nevykazovala takmer žiadnu selektivitu.  

Pridaním dvojitej väzby do spojovacieho reťazca sa získala látka K414 a K415. 

Hodnoty IC50 boli síce v mikromolárnom rozmedzí, ale selektivita bola príliš nízka na 

to, aby sa mohli považovať za nádejné. Boli takmer 14x a 35x menej účinné, ako 

najselektívnejší inhibítor K416. 

Poslednou testovanou látkou bola zlúčenina s aromatickým spojovacím 

článkom, K416.  Zo všetkých skúšaných látok mala najvyššiu hodnotu SI, až 12,185, t.j. 

vykazovala najväčšiu selektivitu voči MdAChE s nízkou inhibíciou hAChE v danej 

koncentrácii. Hodnoty IC50 mala táto zlúčenina v mikromolárnom rozmedzí. V tomto 

experimente sa však vyskytli zlúčeniny, ktoré inhibovali MdAChE v koncentrácii o tri 

rády nižšej (napr. K299) Napriek tomu sa však K416 určite považuje za jednu 

z najnádejnejších zlúčenín. 

V konečnom dôsledku počas testovania týchto inhibítorov vynikli tri látky 

z hľadiska hodnôt IC50 a to: K299, K302 a K423. (viď Tab.11 a 12) Všetky tri 

inhibítory mali hodnoty IC50 v nanomolárnom rozmedzí. Najväčšiu selektivitu voči 

MdAChE prejavili látky K299, K423 a K416. (viď Obr. 5) 
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7. DISKUSIA 

Hmyz spôsobuje problémy a škody po celom svete. Sú vektormi závažných 

chorôb, ako napríklad malária, horúčka dengue, žltá horúčka, Zika vírus a ochorenie 

chikungunya. Spôsobujú obrovské škody na poľnohospodárskych plodinách 

a znepríjemňujú každodenný život v obytných priestoroch. Množstvo škodného hmyzu 

preto musíme obmedzovať, čo sa uskutočňuje pomocou insekticídov. Problém so 

súčasne používanými insekticídmi je ich toxicita na človeka, ostatné stavovce a taktiež 

na užitočný hmyz, napr. včelu medonosnú. Môžu sa zhromažďovať v pitnej vode 

a v pôde a zotrvávať tak v životnom prostredí dlhé desaťročia, spôsobujúce tak toxicitu. 

(Pang et al. 2012; Dou et al. 2013; Pang 2014; Hrabcova et al. 2017)  

Preto bolo veľa pesticídov používaných v minulosti zakázaných v niektorých 

krajinách. Jeden z najznámejších pesticídov, DDT, sa približne po 30 rokoch používania 

zakázal najprv v Spojených štátoch Amerických, príkazom Agentúry pre ochranu 

životného prostredia (EPA – United States Environmental Protection Agency). 

Dôvodom bolo zistenie jeho karcinogenity, nežiaducich účinkov na nervový systém 

a pečeň, kumulácia v organizme a fakt, že ide o trvalú organickú znečisťujúcu látku. 

Používanie DDT postupne zakázali aj ďalšie krajiny, ako Maďarsko, Nórsko, Švédsko 

a západné Nemecko. Nakoniec v roku 2004 spolu 170 krajín schválilo zákaz jeho 

používania. (Kimutai. 2017; PAN. 2018) Avšak problémy sa vyskytli aj s novšími 

insekticídmi - napríklad od roku 2013 sú v Európskej únii zakázané tri pesticídy zo 

skupiny neonikotinoidov – klothianidín, imidakloprid a thiametoxam. Predpokladá sa, 

že sú príčinou syndrómu náhleho kolapsu včelstiev. (StokstadApr. 27 et al. 2018; 

Goulson et al. 2015) 

 Ďalším významným problémom je, že po určitej dobe používania pesticídov sa 

hmyz adaptuje a vzniká rezistencia, čím sa stanú odolnými voči pôsobeniu insekticídu. 

Bohužiaľ, v súčasnosti existuje aj veľa skrížene rezistentných a multirezistentných 

kmeňov. Vznik rezistencie môžeme oddialiť rotáciou insekticídov, alebo kombináciou 

insekticídov s rozdielnym mechanizmom účinku. (Denholm a Rowland 1992) 

Vyvinutie insekticídov s novým mechanizmom účinku je nevyhnutné na 

kontrolu týchto problémov. AChE inhibítory používané v súčasnosti (OP a CA) sa 

zameriavajú na serínový zvyšok prítomný na dne aktívneho miesta AChE. Na jednej 
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strane síce inhibujú funkciu enzýmu u hmyzu a zneškodnia ho, ale zároveň pôsobia 

toxicky aj na ľudí a iné stavovce. Dôvodom tejto toxicity je prítomnosť serínového 

zvyšku ako u hmyzu, tak i u stavovcov. Preto po zistení, že štruktúra AChE sa líši 

u hmyzu a stavovcov v prítomnosti cysteínového zvyšku, sa rozvinul výskum nových 

insekticídov zameriavajúcich sa na cysteín, ktorý je prítomný iba u hmyzu. Takto by 

vznikli selektívne pôsobiace insekticídy s nízkou toxicitou pre človeka. (Pang et al. 

2009a; 2012; Pang 2006) 

V tejto práci sa testovali látky typu bis-pyridíniových a bis-isochinolínových 

inhibítorov. Na týchto látkach boli v minulosti vykonané štúdie, kde figurovali ako 

potenciálni kandidáti na liečbu Alzheimerovej choroby a myasthenie gravis. (Musilek et 

al. 2011) Naše látky boli vybraté na základe dĺžky spojovacieho reťazca a predtým 

zaznamenaného inhibičného efektu. (Hrabcova et al. 2017) 

Zdrojom hmyzej AChE bola mucha domáca (Musca domestica). Táto mucha 

patrí medzi skutočné druhy múch a má len jeden typ AChE zodpovedný za cholinergné 

funkcie, a to AO-AChE. U človeka a škodného hmyzu, napríklad u Anopheles gambiae, 

je za cholinergné funkcie zodpovedný AP-AChE, kým druhý typ, AO-AChE je dôležitá 

v reprodukcii. Preto bola mucha vhodným zdrojom hmyzieho enzýmu  a mohla sa tak 

porovnávať miera inhibície MdAChE s hAChE. (Pang et al. 2012; Hrabcova et al. 2017) 

Počas experimentu sa získali  hodnoty polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50), 

ktoré by ideálne mali byť v nanomolárnom rozsahu. Inhibítory by taktiež mali byť 

selektívne voči MdAChE, čo sa vyjadrilo indexom selektivity SI.  

Táto práca bola súčasťou výskumu, ktorý prebiehal na Fakulte vojenského 

zdravotníctva Univerzity obrany, katedre vojenskej toxikológie. Vydala sa publikácia 

s názvom „Bis-isoquinolinium and bis-pyridinium acetylcholinesterase inhibitors: in 

vitro screening of probes for novel selective insecticides“ (Hrabcova 2017), ktorého 

som spoluautorkou.  

V rámci tohto rozšireného výskumu na týchto látkach sa porovnávala selektivita 

našich látok so selektivitami súčasne úžívaných a schválených inhibítorov – 

bendiokarbom a propoxurom, ktoré slúžili ako štandard. (Hrabcova et al. 2017) Vo 

všeobecnosti by mali mať nové insekticídy porovnateľnú, alebo vyššiu selektivitu 
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k týmto látkam. Nakoniec boli vykonané štúdie in silico na potvrdenie výsledkov 

získaných hodnotením in vitro. To sa uskutočňovalo vo forme dokovacích štúdií, ktoré 

poskytli racionálne pozadie odhaľujúce rozdiely v režimoch väzby medzi ligandom 

a enzýmom. Na vysvetlenie rozdielnej sily inhibície hAChE a MdAChE bolo niekoľko 

ligandov nadokovaných do ich aktívnych miest. Okrem toho sa predpovedalo ukotnevie 

ligandu do dutiny AChE z vošky Schizaphis graminum (SgAChE). Dôvodom výberu 

tohto enzýmu je štrukturálna podobnosť s AChE Anopheles gambiae.  Štruktúra 

SgAChE bola voľne dostupná z Research Collaboratory for Structural Bioinformatics 

(RCSB) Protein Data Bank v 3D teoretickom modeli. Kryštálová štruktúra ľudskej 

hAChE s liečivom donepezilom sa používala ako vzorový receptor na dokovanie. 

Donepezil je zlúčenina schopná simultánnej interakcie s oboma aniontovými  miestami  

AChE. Enzým z muchy domácej, MdAChE nie je voľne dostupný, pretože tento enzým 

bol vytvorený technikou homológneho modelovania.  (Hrabcova et al. 2017) 

V tejto diplomovej práci vynikli z hľadiska miery inhibície MdAChE tri 

zlúčeniny: K299, K302 a K423. Všetky tri inhibovali MdAChE v nanomolárnom 

rozmedzí. Látka K299 patrila medzi bis-isochinolínové deriváty a mala 9 uhlíkatý 

spojovací reťazec medzi isochinolínmi. Látka K302, patriaca do rovnakej skupiny, mala 

ešte dlhší, 12 uhlíkatý. Zlúčeniny s kratším alifatickým spojovacím článkom neboli 

účinné pre ani jeden z enzýmov. Vo všeobecnosti patrili bis-isochinolínové zlúčeniny 

medzi najsilnejšie inhibítory v tejto štúdii. Toto je pravdepodobne spôsobené 

prítomnosťou isochinolínového heterocyklu v nich, ktorý vykazuje silnejšiu stabilizáciu 

cez л-л, alebo katión-л interakcie v katalytickom aktívnom mieste (CAS-catalytic active 

site) a periférnom anionickom mieste (PAS – peripheral anionic site), v porovnaní s bis-

pyridíniovými zlúčeninami. Dĺžka spojovacieho reťazca významne ovplyvnila inhibičnú 

schopnosť týchto zlúčenín. Takisto flexibilita spojovacieho reťazca hrá dôležitú úlohu 

pri ukotvení látky v CAS a PAS. Preto zlúčeniny z tejto štúdie s krátkym methylénovým 

spojovacím reťazcom nedosiahli dostatočnú úroveň inhibície MdAChE. 

Látka K423 bola najselektívnejším a najsilnejším inhibítorom, patriacim do 

skupiny bis-pyridíniových zlúčenín. V dokovacích štúdiách sa však zistilo, že sa na túto 

látku viazali všetky zvyšky katalytickej triády hydrofóbnou interakciou. Keďže sa 

preferuje interakcia л-л, alebo katión-л, táto látka bola zo zvýraznených zlúčenín 

najmenej zaujímavá.   
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Z hľadiska selektivity vynikli v tejto štúdii taktiež 3 látky, a to  K299, K423 a 

K416. Z týchto troch látok boli už dve, konkrétne K299 a K423 spomenuté z hľadiska 

účinnej inhibície MdAChE. V prípade zlúčeniny K299 však ani skrátenie, ani 

predĺženie alifatického spojovacieho reťazca  neprinieslo vyššiu selektivitu voči 

MdAChE. Takto so svojím SI = 6,093 je látka K299 treťou najselektívnejšou 

zlúčeninou v tejto štúdii. Látka K423 patrila medzi symetrické bis-pyridíniové 

zlúčeniny. Pyridíniové jadrá boli substituované v para-polohe fenylom. Takéto priame 

pripojenie fenylového kruhu sa osvedčilo viac, ako predĺženie reťazca medzi týmito 

časťami. Táto látka bola schopná inhibovať MdAChE a index selektivity bol pomerne 

vysoký, SI = 7,058, čo je druhá najvyššia hodnota v tejto štúdii. Tretiu zvýraznenú látku 

tejto štúdie z hľadiska hodnôt IC50, K302 musíme považovať za nevhodnú pre použitie 

ako potenciálny insekticíd, z dôvodu  nedostačujúcej hodnoty SI, ktorá bola 3x nižšia, 

ako SI jej veľmi podobného derivátu, K299, a 6x nižšia, ako hodnota najselektívnejšej 

zlúčeniny tejto štúdie, K416. Látka K416 bola štruktúra s aromatickým spojovacím 

článkom medzi nesubstituovanými isochinolínmi. Vykazovala najväčšiu selektivitu zo 

všetkých testovaných inhibítorov, SI = 12,185, čo je porovnateľná s propoxurom (SI = 

13,78) Propoxur má však hodnotu IC50 v mikromolárnom rozsahu, konkrétne IC50 = 

2,094 µM. (Hrabcova et al. 2017), na rozdiel od látky K416, ktorá má hodnotu IC50 10x 

vyššiu.  

V porovnaní inhibície MdAChE bola látka K299 schopná blokovať enzýmovú 

aktivitu v približne rovnakom rozsahu, ako bendiokarb. K423 zase mala porovnateľný 

efekt s propoxurom. (Hrabcova et al. 2017) 

V rámci dokovacích štúdií vynikli dve látky, a to K299 a K416. U látky K299 sa 

zistilo, že sa žiadny zvyšok z katalytickej triády neviaže na túto látku. Z týchto štúdií 

vyplýva, že by mohla byť látka K299 hlavným kandidátom vo vývoji nových 

insekticídov. Docking taktiež potvrdil u látky K416 vysoký účinok a selektivitu voči 

MdAChE v porovnaní s hAChE. 

Pang vo svojej štúdii z roku 2009 vyvinul inhibítory obsahujúce 

methansulfonátovú skupinu, ktorá reagovala s cysteínovým zvyškom. Tieto molekuly 

mali väčšinou dlhý reťazec, rozdeľujúci trimethylamóniovú skupiny od reaktívnej 

methylsulfonátovej. Tieto inhibítory vytvorili pri otvore aktívneho miesta disulfidickú 
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väzbu medzi thiolovou skupinou cysteínu a methanthiosulfonátovou skupinou 

inhibítora. Trimethylamóniová skupina sa stabilizovala iontovou interakciou s Glu201 

a katión-л interakciou s Trp87, Tyr31 a Trp434 na dne aktívneho miesta. (Pang et al. 

2009b) Tieto inhibítory dosiahli ireverzibilnú, alebo takmer úplnú inhibíciu enzýmu 

vošky, ale skoro vôbec neovplyvnili ľudskú AChE. Vykazovali taktiež 95% inhibíciu 

úplnej aktivity enzýmu komára africkej malárie a viac, ako 80% inhibíciu u komára 

Aedes aegypti. (Pang 2014) Komáre Aedes aegypti sú primárnym vektorom troch 

dôležitých vírusových ochorení – horúčky dengue, žltej zimnice a ochorenia 

chikungunya, ale sú schopné prenášať aj mnoho iných ochorení. Tieto ochorenia, 

podobne, ako maláriu, dostaneme pod kontrolu úspešnou vektorovou kontrolou komára 

Aedes aegypti.   (Morrison et al. 2008) Mechanizmus ireverzibilnej inhibície enzýmu 

AP-AChE Sc.graminum bol potvrdený reaktivačným experimentom. Súhrnne, výsledky 

týchto štúdií na ireverzibilnú inhibíciu a reaktiváciu použitím vzoriek z vošiek 

a komárov vychádzajú z konjugácie s cysteínovým zvyškom špecifickým pre hmyz 

z enzýmu AP-AChE. (Pang 2014) Toto viedlo k myšlienke, že všetky inhibítory, ktoré 

sa viažu na katalytickom aktívom mieste a zameriavajú sa na cysteín, by mohli byť 

vysoko selektívne zlúčeniny.  

U našich testovaných zlúčenín sa predpokladalo dvojité ukotvenie v úzkej 

a hlbokej štrbine acetylcholínesterasy, a to v CAS a PAS. Bis-pyridíniové a bis-

isochinolínové zlúčeniny sú kladne nabité, planárne útvary, ktoré sa stabilizovali л-л, 

alebo katión-л interakciou v štrbine.  

Aj keď sa preukázala selektivita niektorých látok voči hmyziemu enzýmu, je 

diskutabilné, či sú látky tejto skupiny dostatočne účinné aj v praxi pri potláčaní 

škodlivého hmyzu a zároveň bezpečné pre životné prostredie. Taktiež by mali ušetriť 

ekonomicky prospešný hmyz. Mali by sme brať aj do úvahy dostupnosť finančných 

prostriedkov na rozvoj nových inhibítorov. Ideálne by bolo vyvinúť efektívne inhibítory 

AChE s nízkymi nákladmi na výskum a výrobu nových insekticídov zameraných na 

AChE. Samozrejme neexistuje jediné univerzálne riešenie pre každý škodlivý hmyz. 

Súčasnou veľmi úspešnou formou terapie je používanie sietí na hmyz, ktoré majú vo 

svojich vláknach nasiaknuté insekticídy. Väčšinou sa používajú v tejto forme len 

pyretroidy. (World Health Organization a Global Malaria Programme 2017) Otázne by 

teda bolo, či by bola táto metóda úspešná aj s novo vyvinutými látkami. Ak by neuspela 
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a technologicky by sa z nejakého dôvodu nedali zapracovať do vlákien sietí, alebo by sa 

neuvoľňovali postupne, mohli by sa použiť aspoň na postrekovanie obytných 

priestorov. V oboch prípadoch však určite treba preveriť prípadnú toxicitu pre ľudí, 

nežiadúce účinky a precitlivelosť.  

Ak by sa podarilo bis-pyridíniové alebo bis-isochinolínové insekticídy použiť vo 

forme sietí napustenými insekticídmi, ďalšou otázkou by bola rýchlosť, akou usmrtia 

hmyz. Je to dôležité z dôvodu predpokladaného mechanického zničenia a vyderavenia 

sietí po určitom čase. Súčasné siete s pyretroidmi poskytujú vysokú ochranu aj po 

nedostatočnej mechanickej zábrane, pretože akonáhle sa hmyz dotkne siete, je 

omámený a v krátkom čase aj usmrtený.  

Nové insekticídy by mali byť otestované na živých komároch, najlepšie na 

konkrétnom druhu Anopheles gambiae a mala by byť odsledovaná aj ich rýchlosť 

účinku. Samozrejme sa musí zistiť aj ich správanie sa vplyvom podmienok v teréne, ich 

stabilita a hlavne perzistencia v pôde a vo vode.  
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8.  ZÁVER 

V tejto diplomovej práci sa testovali potenciálne inhibítory AChE zo skupiny 

bis-pyridíniových a bis-isochinolínových zlúčenín.V rámci tohto in vitro screeningu sa 

získali informácie o miere inhibície AChE a taktiež o selektivite jednotlivých látok 

k MdAChE. Ďalej sa získali informácie ohľadom vzťahu štruktúry inhibítoru a účinku 

na AChE. Celkovo môžeme preto považovať ciele tejto práce za splnené.  

Z hľadiska hodnôt IC50 sa považovali za najvýhodnejšie 3 zlúčeniny, ktoré 

vykazovali hodnoty v nanomolárnom rozsahu. Boli to dve bis-isochinolínové zlúčeniny, 

K299 a K302 a jedna bis-pyridíniová zlúčenina K423. 

Najvyššie hodnoty SI mali látky K423, K299 a K416, t.j. tieto látky pôsobili 

selektívnejšie na hmyzí enzým MdAChE a iba minimálne ovplyvňovali ľudský enzým 

hAChE. 

Tieto zistenia sú z teoretického aj praktického hľadiska prínosné pre budúci 

výskum nových insekticídov. Na základe týchto výsledkov už prebehli dokovacie štúdie 

na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany, katedre vojenskej toxikológie 

a bude sa naďalej v tomto výskume pokračovať. 
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