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Alzheimerova choroba (AD) je onemocnění, jehož příčinou jsou degenerativní změny 

v mozkové tkáni. Patří k chorobám, které vedou ke vzniku demence. Výskyt onemocnění 

stále stoupá. Bohužel, do současné doby nebyla nalezena kauzální léčba a dostupná je pouze 

léčba symptomatická. Je tedy nezbytné hledat nová, účinnější léčiva. 

Cílem této práce bylo stanovit inhibiční koncentraci a změřit antioxidační aktivitu nově 

syntetizovaných potencionálních léčiv AD. Bylo testováno sedm derivátů 

6 – chlortakrin – tryptofanu (6-Cl-THA-Trp), sedm derivátů 7 – methoxytakrin – tryptofanu 

(7-MEOTA-Trp) a sedm derivátů takrin – tryptofanu (THA-Trp). Inhibiční potenciál 

testovaných látek byl stanoven spektrofotometricky in vitro na lidské acetylcholinesterase 

(AChE) a butyrylcholinesterase (BChE), Ellmanovou metodou. Antioxidační aktivita byla 

stanovena pomocí DPPH testu.  

Na základě výsledků bylo prokázáno, že na inhibiční aktivitu testovaných látek má vliv 

substituce takrinu (THA) v poloze 6 chlorem, která vede k silnější inhibici a selektivitě k AChE. 

Substituce THA methoxy skupinou v poloze 7 vede k nižší inhibici obou cholinesteras. Délka 

spojovacího řetězce mezi oběma farmakofory ovlivňuje inhibiční aktivitu testovaných látek. 

Pro inhibici BChE byla optimální délka šest methylenových skupin ve spojovacím řetězci, 

zatímco pro inhibici AChE se jevila nejvhodnější délka od pěti do osmi methylenových skupin 

ve spojovacím řetězci. Žádná z testovaných látek neměla vyšší antioxidační aktivitu než 



standardy N-acetylcystein (NAC) a trolox. Pouze jedna z látek, K1024, měla antioxidační 

aktivitu v řádu stovek mikromolů. 

Nejvhodnějším kandidátem pro další testování a potenciálním léčivem AD se jevila látka 

K1035. Disponuje nejvyšší inhibiční aktivitou vůči AChE (IC50= 11,28 nM), inhibuje BChE 

(IC50= 36,06 nM) a prokazuje antioxidační aktivitu (EC50= 2277 μM). 
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