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2. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

 

Kandidát: Mgr. Kateřina Schejbalová 

Vedoucí práce: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 

Konzultant: Kpt. PharmDr. Vendula Hepnarová, PhD. 

Název práce: Stanovení farmakokinetických vlastností potencionálních léčiv 

Alzheimerovy choroby 

 

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 
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(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). 

 

 

Klíčová slova: acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, inhibitory cholinesteras, 

multifunkční sloučeniny 
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3. ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

 

Candidate: Mgr. Kateřina Schejbalová 

Supervisor: Doc. MUDr. Josef Herink, Dr.Sc. 

Consultant: Kpt. PharmDr. Vendula Hepnarová 

Title of thesis: Determination of pharmacokinetic properties of potential drugs for the 

treatment of Alzheimer´s disease 

 

Alzheimer´s disease (AD) is an illness caused by neurodegenerative changes 

in the brain tissue. It belongs to the diseases that lead to the origin of dementia. 

The occurrence of this illness has been rising over past years. Unfortunately, the 

causative treatment has not been found yet and the only available treatment is the 

symptomatic one. Therefore, it is necessary strive towards the discovery new and more 

efficient drugs. 

The aim of this thesis is to determinate the inhibiting concentrations and to 

measure the antioxidative activity of the new synthetic potential anti-Alzheimer drugs. 

Seven hybrids of 6 – chlorotacrine – tryptophan (6-Cl-THA-Trp), 7 – methoxytacrine –

 tryptophan (7-MEOTA-Trp) and tacrine – tryptophan (THA-Trp) were tested.  

The in vitro inhibiting potentials of the tested compounds against human 

acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) were evaluated. 

Spectrophotometer was used for the measurements by Ellman´s method. The 

antioxidative activity was evaluated via DPPH assay. Based on the results obtained, it 

was analyzed if designed compounds are more effective than the standard ones and if 

the compounds were the proper multitarget-directed ligands (MTDL). 

The results showed that the inhibiting activity is influenced by the substitution 

of the chlorine atom at the tacrine (THA) in the 6th position. It has led to the better 

inhibition and selectivity to AChE. The substitution by methoxy group of THA at the 

7th position has lowered the inhibiting activity against cholinesterases. The tether 
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length between the two pharmacophores has influenced the inhibiting activity. The 

optimal tether length for the BChE inhibition has been six methylene groups, while for 

the AChE inhibition the tether length from five to eight methylene groups was optimal. 

Non of the tested compounds has shown higher antioxidative activity than standards 

N-acetylcysteine (NAC) and trolox. Only one of the compounds, the K1024, has shown 

the antioxidative activity at hundreds micromolar range. 

The best candidate for the further testing and the potential AD drug was K1035. It 

exhibited the highest AChE inhibiting activity (IC50= 11,28 nM), inhibited BChE 

(IC50= 36,06 nM) and showed measurable antioxidative activity (EC50= 2277 μM). 

 

 

Key words: acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, acetycholinesterase inhibitors, 

multitarget-directed ligands 
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4. ÚVOD 

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém 

dochází k poklesu kognitivních funkcí nemocného. S vývojem nemoci pacient ztrácí 

schopnost samostatně vykonávat základní aktivity denního života a je odkázán 

na pomoc okolí. Choroba se v populaci vyskytuje stále častěji a její nástup ovlivňuje 

více faktorů. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je pokročilý věk a s ním spojený 

větší výskyt oxidačního stresu, který hraje důležitou roli v neuronální degeneraci. 

V současnosti je dostupná pouze symptomatická léčba, která dokáže zpomalit 

průběh onemocnění, ale ne zcela zastavit. Léčba byla doposud zaměřená na zvýšení 

nabídky neurotransmiteru acetylcholinu, kterého je v mozku pacientů s Alzheimerovou 

chorobou nedostatek. Léčiva schválená k terapii Alzheimerovy choroby působí přes 

inhibici enzymu acetylcholinesterasy (donepezil, rivastigmin, galantamin) nebo blokují 

N-methyl-D-aspartátové receptory pro excitační aminokyseliny (memantin). 

Nedostatečnost léčby vede výzkumné týmy k hledání nových, účinnějších léčiv. 

Jeden z inovativních terapeutických přístupů spočívá v působení léčiv na více cílových 

míst postižených nemocí. Jedná se o jednu chemickou entitu, která má schopnost 

zasáhnout více požadovaných cílů. Označují se multifunkční sloučeniny. Právě takové 

sloučeniny jsou předmětem zkoumání této práce. Budou stanoveny jejich inhibiční 

vlastnosti vůči enzymům rozkládajícím acetylcholin a dále jejich antioxidační aktivita. 
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5. ZADÁNÍ PRÁCE 

Úvod:  Alzheimerova choroba 

  Cholinergní hypotéza + antioxidační teorie 

  AChEI 

  Takrin, 7-MEOTA, Chlortakrin, Tryptofan 

Metodika: Stanovení IC50 

  DPPH test 

Výsledky 

Diskuze 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

Demence není přirozenou součástí stárnutí, ale důsledek chorobného procesu. 

Jedná se o vážnou chorobu mozku, jejíž příčinou jsou degenerativní změny v mozkové 

tkáni. V současnosti trpí demencí 25 % lidí starších 85 let a Alzheimerova choroba 

se na tom podílí z 60 %. Bohužel, počet nemocných stále stoupá (Česká republika 

v roce 2000 zaznamenala zhruba 50-70 tisíc nemocných, v roce 2008 již 120 tisíc) [1]. 

Nemoc postihuje především starší populaci, ale bohužel se zvyšuje i počet nemocných 

v mladších věkových kategoriích. Současná medicína nedokáže Alzheimerovu chorobu 

vyléčit, ale je schopná zpomalit její postup [1]. Je tedy žádoucí hledat stále nové látky, 

které by byly schopné účinně léčit Alzheimerovu chorobu. 

6.1 ALZHEIMEROVA CHOROBA 

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění mozku. Je 

nejčastější příčinou vzniku demence [2], nicméně není jedinou. Demenci mohou 

způsobit i jiná onemocnění či zdravotní potíže jako např. cerebrovaskulární 

onemocnění, chronické intoxikace, metabolické příčiny, infekční či prionové 

choroby [2]. Mezi hlavní příznaky AD patří snižující se úroveň schopností pamatovat si, 

mluvit, řešit problémy a pokles dalších kognitivních dovedností, které ovlivňují 

schopnosti člověka vykonávat každodenní aktivity. Úpadek těchto schopností je 

důsledkem poškození nervových buněk v těch částech mozku, které jsou zodpovědné 

za kognitivní funkce, chůzi či polykání. Lidé jsou v konečných stádiích tohoto 

onemocnění připoutáni na lůžko a vyžadují nepřetržitou péči [3]. Délka života pacienta 

s demencí je nepředvídatelná, nemoc může postupovat různým tempem. Demence je 

onemocnění, které zkracuje život, avšak nemusí být přímo příčinou smrti člověka. 

Mohou se vyskytnout i jiné stavy či onemocnění (např. pneumonie), které mohou 

způsobit smrt pacienta s AD. Právě pneumonie je uvedena jako hlavní příčina úmrtí až 

u dvou třetin lidí s demencí. U pacientů se snižuje schopnost vyrovnat se s infekcí 

a dalšími fyzickými problémy v důsledku progrese onemocnění. Nicméně u některých 

lidí není nalezena jiná konkrétní příčina úmrtí než demence [3]. 
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6.1.1 Epidemiologie 

Celosvětově je AD příčinou více než 80 % případů demencí u starších lidí. 

Přibližně 200 tisíc lidí mladších 65 let trpí formou v mládí nastupující AD, 5 milionů 

pacientů s AD jsou lidé ve věku 65 let nebo starší. Očekává se, že v roce 2050 se vyvine 

jeden nový případ AD každých 33 sekund nebo přibližně 1 milion nových případů 

za rok. Celkově odhadovaná prevalence v roce 2050 se předpokládá na 13,8 milionů 

pacientů s AD [4].  

6.1.2 Etiologie a rizikové faktory 

Etiologie AD je multifaktoriální. Na vznik nemoci mají vliv faktory genetické, 

behaviorální i faktory životního prostředí (Obr. 1) [5]. Faktory životního prostředí, které 

jsou spojovány se zvýšeným rizikem vzniku AD v jedné nebo více studiích, zahrnují 

vystavení organismu kovům (např. železo, měď, zinek, rtuť a hliník), pesticidům, 

traumatickým zraněním mozku, nedostatku vitamínu B nebo folátů v potravě 

a infekcím [6]. Snížení rizika vzniku AD je většinou spojováno s dietními faktory, které 

zahrnují ovoce a zeleninu, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny, omezení kalorií 

ve stravě a fyzickou aktivitu [6]. Na vznik AD mají vliv také sociální faktory. Lidé 

ve středním věku, kteří nežijí společně s partnerem, prokazují zvýšené riziko 

kognitivního zhoršení mezi 65. a 79. rokem života. U lidí, kteří ve středním věku 

ovdověli nebo se rozvedli, se vyskytuje třikrát vyšší riziko ve srovnání s lidmi, kteří jsou 

v manželství nebo spolu žijí [6]. Nejsou známé přesné mechanismy, které podporují 

tato spojení s expozicí sociálním faktorům prostředí, ačkoli je lákavé spekulovat 

o možném zapojení psychologického stresu. Dalším rizikovým faktorem pro vznik AD 

byla označena negramotnost [6]. S vyšším poškozením kognitivních funkcí a demencí 

jsou spojeny cévní rizikové faktory včetně hypertenze, dyslipidémie, hyperinzulinémie, 

diabetu 2. typu, obezity, aterosklerózy a subklinické arytmie [6]. 

Největším rizikovým faktorem AD je pokročilý věk [5]. Stárnutí je proces, 

při kterém dochází ke zvýšenému oxidačnímu stresu, narušení homeostázy vápníku, 

chromozomální nestabilitě, poruchám oprav deoxyribonukleové kyseliny (DNA) 

a nahromadění poškození jaderné a mitochondriální DNA [5]. Následkem zvýšení 

oxidačního stresu dochází k poškození životně důležitých buněčných elementů, jako 
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jsou nukleové kyseliny, lipidy a proteiny [7]. Oxidační poškození těchto částí vede 

k buněčně dysfunkci [8]. Hlavní faktory vzniku AD jsou uvedeny (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Patologický podklad AD [9] 

Schematické znázornění jednotlivých hypotéz a jejich jednotlivých kroků vedoucích 

k AD.  Amyloidní peptid (Aβ); reaktivní formy kyslíku a dusíku (RONS). 

6.1.3 Cholinergní hypotéza 

Patologický podklad onemocnění vysvětluje několik hypotéz, přičemž nejstarší 

teorií pro vznik AD je hypotéza cholinergní [10]. 

Acetylcholin (ACh) je endogenní neurotransmiter, který se vyskytuje na 

cholinergních synapsích a nervosvalových spojeních v centrálním (CNS) a periferním 

nervovém systému (PNS). Je zapojený do kontroly chování, vyjadřování, poznávání, 

zapamatování si a autonomního parasympatického (a preganglionálního 

sympatického) nervového systému. Cholinergní neurony jsou uspořádány do 



15 

 

specifických jader, z nichž vycházejí projekční dráhy do příslušných částí mozku. Ve 

vztahu k AD jsou to zejména cholinergní neurony bazálního koncového mozku (nucleus 

Basalis Meynerti), které vysílají axony zejména do frontálních a temporálních korových 

oblastí a hippokampu. Některé studie prokázaly klíčovou roli těchto cholinergních jader 

v kognitivních funkcích [11], přičemž anatomické studie ukázaly u pacientů s AD 

masivní ztrátu bílé hmoty mozkové a specifickou redukci cholinergních neuronů 

bazálního koncového mozku [11]. Působení ACh je zprostředkováno přes nikotinové 

(nAChR) a muskarinové (mAChR) cholinergní receptory. Přenáší signál skrze ligandem 

řízený iontový kanál v případě nikotinových receptorů, respektive přes receptory 

spřažené s G-proteinem v případě muskarinových receptorů. Oba druhy receptorů 

regulují poznávací procesy [11]. Byly provedeny vazebné studie u pacientů s AD, které 

prokázaly snížení obou populací nAChR a mAChR [11]. ACh je degradován enzymem 

acetylcholinesterasou (AChE) na cholin a acetát [12].  

Cholinergní hypotéza uvádí, že cholinergní neurony v oblasti bazálního 

koncového mozku jsou v průběhu nemoci závažně postiženy, což je možné detekovat 

jak histopatologicky (ztrátou neuronů), tak neurochemicky (ztrátou enzymových 

markerů pro syntézu a degradaci ACh) [13]. Degenerace cholinergních jader v oblasti 

bazálního koncového mozku se vyskytuje v časných a pokročilejších stádiích AD [14]. 

Klíčová role prvků cholinergní synapse cholinacetyltransferasy (ChAT), ACh, AChE, 

vysoce afinitního vychytávání cholinu (VAChT), mAChR a nAChR, byla dobře 

zdokumentována ve zdravém mozku a při poruchách paměti u AD (Obr. 2) [15]. 

Významná a selektivní ztráta ChAT aktivity ve vzorcích různých částí mozku 

postiženého AD byla popsána Bowenem a kol. [15], Daviesem a Maloneyem [15] 

a dalšími. Jejich nálezy byly záhy doplněny objevem, že funkce neuronů v základní části 

mozku u pacientů s AD selektivně upadá [15], což vysvětlovalo sníženou ChAT aktivitu 

v mozkové kůře a hippokampu. Také se prokázalo, že s rostoucím množstvím senilních 

plaků se aktivita ChAT a AChE v mozkové kůře významně snižovala. Bylo pozorováno, 

že několik dalších částí cholinergního systému jako jsou hladiny ACh, VAChT a syntézy 

ACh byly u AD sníženy. Zjištění, že se všechny části cholinergního systému u AD 

významně pozměnily, vedlo k rozvoji „cholinergní hypotézy“ [15]. 
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Obr. 2 Cholinergní hypotéza [16] 

Schematické znázornění známých a míněných změn cholinergních neuronů, které se 

vyskytují v mozcích starších lidí a lidí postižených časným stádiem AD ve srovnání se 

zdravými mladými neurony. Dochází ke změnám ve vysoce afinitním vychytávání 

cholinu (VAChT), ke zhoršování uvolňování acetylcholinu (ACh), ke snížení funkce 

cholinacetyltransferasy (ChAT), deficitu v expresi nikotinových cholinergních receptorů 

(nAChR) a muskarinových cholinergních receptorů (mAChR) a k deficitu v transportu 

axony nervového růstového faktoru (NGF) tyrosinkinasovým receptorem s vysokou 

afinitou k NGF (TrKANGFR) v počáteční fázi AD. Změny jsou vyznačeny snížením počtu 

symbolů nebo snížením intenzity barvy [16]. 

Hypotéza nervového přenosu byla stěžejní pro vývoj presynaptické, synaptické 

a postsynaptické léčby cholinergní krize a pro zlepšení aktivity cholinergního 

systému [17]. Cholinergní teorie je nejstarší hypotézou pro vznik AD a je založená na 

cholinergní dysfunkci [10]. Cholinergní degenerace je považována za klíčovou událost 

v patogenezi AD, mimo akumulaci amyloidu [14]. Cholinergní hypotéza vedla k vývoji 

léčiv, v současnosti jediných, schválených k léčbě mírné až závažné AD [18]. Za účelem 

zlepšení cholinergní neurotransmise byly používány různé terapeutické přístupy, aby 

se vyvinula potenciálně užitečná léčiva pro symptomatickou léčbu AD [10]. Jedním 
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z racionálních a účinných přístupů ke zpomalení příznaků AD je zvýšení ACh 

prostřednictvím inhibice AChE. V poslední době bylo zjištěno, že duální inhibice AChE 

a butyrylcholinesterasy (BChE) zmírňuje symptomy AD v důsledku klíčové role BChE 

při hydrolýze ACh [19]. Zjištění vychází z objevu, že ačkoliv jsou všechny části 

cholinergního systému v mozku pacientů s AD poškozené, je zajímavé, že se hladina 

BChE u těchto pacientů postupně zvyšuje [10]. S vývojem nemoci dochází 

k progresivnímu poklesu hladin AChE v mozku, ale hladina BChE zůstává stejná nebo 

se zvyšuje až na 165 % normální hladiny [20]. V pokročilém stádiu AD přebírá BChE 

funkci AChE a hydrolyzuje ACh v mozku, kde je AChE nedostatek. Specifická inhibice 

BChE má za následek pětinásobné zvýšení hladin ACh [20]. To naznačuje, že inhibice 

BChE může být účinnější než selektivní inhibice AChE, zvláště u AD. Několik důkazů 

ukázalo, že zvýšená aktivita BChE hraje důležitou roli při agregaci β-amyloidu (Aβ) 

během raných stádií tvorby senilních plaků. Objevení bezpečných, účinných 

a specificky selektivních inhibitorů BChE (BChEI) by proto mohlo být cenné pro terapii 

pokročilých stádií AD [20]. Je tedy důležité, aby léčivo inhibovalo jak AChE, tak BChE 

[19]. 

Dále byla prokázaná interakce mezi 7α podjednotkou nAChR a Aβ [11]. První 

důkazy o této interakci pochází z experimentu Wanga a kol. [11]. Ti ukázali, 

že 7α nAChR a Aβ se spolu nachází v senilních placích na řezech mozku pacientů, kteří 

trpěli sporadickou AD [11]. Bylo provedeno několik experimentů, které prokázaly silné 

a specifické spojení mezi 7α nAChR a Aβ (detekce pomocí Western blot analýzy, studie 

za pomocí selektivních ligandů nikotinového receptoru a další) [11]. nAChR hrají 

důležitou roli v regulaci neuronální plasticity, růstu neuronů a modulaci uvolňování 

neurotransmiterů. Mohou společně s receptory pro N-metyl-D-aspartát (NMDA) 

ovlivňovat intracelulární hladiny vápenatých kationtů a modulovat glutamátergní 

přenos. Galantamin, jako zástupce alosterických modulátorů nAChR, může poskytnout 

výhody při procesech poznávání, pozornosti a také při antineurodegenerativní 

terapii [21]. V CNS převládá podtyp M1 mAChR, který je lokalizován postsynapticky 

v kůře, striatu a hippokampu, tedy v oblastech odpovědných za paměť, učení 

a poznávání. Agonisté M1 mAChR spouštějí signální přenos pomocí G-proteinu. Přes 

řadu reakcí vedou mimo jiné ke snížení účinnosti γ-sekretasy, která je zodpovědná za 
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patologické štěpení amyloidního prekurzorového proteinu (APP). Zde dochází ke 

křížení cholinergní a amyloidní teorie [21]. 

6.1.4 Amyloidní teorie 

Jedním z hlavních patologických znaků AD je tvorba a akumulace Aβ plaků 

v mozku, o nichž se předpokládá, že hrají zásadní roli při nástupu AD. Aβ plaky se také 

zdají být dobrým diagnostickým a prediktivním biomarkerem pro toto 

onemocnění [22]. 

Aβ peptidy jsou produkovány štěpením většího APP [23]. Proteolytickým 

štěpením vznikají peptidy tvořené 38 – 43 aminokyselinovými zbytky [24]. APP je 

za normálních podmínek štěpen enzymem α-sekretasou za vzniku Aβ-peptidu 1-40, tyto 

krátké fragmenty jsou plně rozpustné a mají fyziologickou roli např. při tvorbě nových 

neuronálních synapsí. V případě AD však štěpí APP hlavně enzymy β-sekretasa 

a γ-sekretasa (na štěpení se podílejí i za normálních podmínek avšak v zanedbatelném 

množství) na fragmenty o 42 a více aminokyselinách (Obr. 3) [25]. Tyto fragmenty dále 

vzájemně oligomerují (spojí se dva fragmenty) a jsou vysoce neurotoxické. Následuje 

jejich koagulace v extracelulárním prostoru mozkové kůry a jejich polymerace za vzniku 

patologického Aβ, který je pak základem ložisek neurodegenerace tzv. plaků [25]. 

Nejběžnější peptid Aβ nacházející se v senilních placích je Aβ1-42, který zároveň 

vykazuje nejsilnější sklon pro spontánní agregaci v roztoku [22]. Hardy a Selkoe [26] 

vyslovili tvrzení, že patogeneze AD je definovaná nerovnováhou mezi produkcí Aβ1-42 

a jeho vyloučením, což poskytuje dobrou diagnostickou informaci k rozlišení AD 

pacientů od zdravé populace. Monomery Aβ agregují do finálního stavu zralých vláken 

přes mezikrok, vytvoření tzv. difuzní ligandy odvozené od amyloidu (ADDLs). ADDLs 

jsou malé agregáty, které vykazují vysokou toxicitu a schopnost šířit se do neuronálních 

buněk, ve srovnání s amyloidními monomery a neuritickými plaky. Stanovení hladin 

ADDLs je velmi náročné, ale jeví se jako slibná metoda pro časnou detekci AD [23]. 

Velké zvýšení hladin ADDLs v mozkomíšním moku pacientů s AD naznačuje, že by 

se jednoho dne mohlo předepisování léků k terapii časné AD spolehnout na výsledky 

diagnostického testu založeného na množství ADDLs [27]. Tato metoda by mohla 

poskytnout jednotící mechanismus pro detekci AD, což zahrnuje nejen ztrátu paměti, 
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ale také hlavní neuropatologické rysy (ztrátu synapsí, fosforylaci tau proteinu, oxidační 

poškození a specifickou buněčnou smrt) [23]. 

 

Obr. 3 Štěpení APP za fyziologických podmínek a při AD [22] 

Amyloidní prekurzorový protein (APP) je za fyziologických podmínek štěpen enzymem 

α-sekretasou za vzniku krátkých fragmentů (1-40) β-amyloidu (Aβ), které jsou plně 

rozpustné a mají fyziologickou funkci. APP je za patologických podmínek, při 

Alzheimerově chorobě (AD), štěpen hlavně enzymy β-sekretasou a γ-sekretasou na 

fragmenty o 42 a více aminokyselinách, tyto vzájemně oligomerují v extracelulárním 

prostoru za vzniku neurotoxického patologického Aβ, který tvoří základ pro tzv. 

plaky. Mutace genů pro APP, presenilin 1 (PSEN1) a presenilin 2 (PSEN2 )způsobuje 

zvýšenou produkci neurotoxinu Aβ42. 

V poslední době dochází k propojení amyloidní a cholinergní hypotézy, jelikož 

se AChE nachází s Aβ v senilních placích, kde zvyšuje tempo tvorby fibril Aβ a tvoří 

s nimi stabilní komplexy [28]. Tyto komplexy jsou toxičtější než peptidy Aβ 

samotné [28]. Bylo prokázáno, že tento proces probíhá v blízkosti periferního 

anionického vazebného místa (PAS) AChE [28]. V důsledku toho jsou inhibitory 

acetylcholinesterasy schopné vazby do PAS enzymu potenciálními inhibitory zrychlené 

agregace Aβ a mohou být považovány za sloučeniny, které svojí strukturou mohou 

působit na více cílů spojených s AD [28]. Tvorba depozit Aβ v mozku je ovlivňujícím 
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krokem spojeným s rozvojem a progresí AD. Nedávné studie ukázaly, že patologické 

shluky Aβ úzce korelují se stupněm rozpustných oligomerů Aβ. Toxicita Aβ souvisí 

hlavně s prefibrilárním Aβ a druhy oligomerů Aβ, které mají schopnost prostoupit přes 

hematoencefalickou bariéru (HEB). Tyto druhy Aβ prokázaly urychlení neuronální 

buněčné smrti a nepříznivé ovlivnění synaptických funkcí [29]. Ze zmíněného vyplývá, 

čím více shluků Aβ je přítomno v mozku, tím větší je jejich negativní vliv na nervové 

buňky a synaptické funkce. Kromě toho byla nedávno podána zpráva o interakci 

oligomerů Aβ s několika proteiny, jako jsou glutamátergní receptory NMDA 

a s proteiny zodpovědnými za udržování homeostázy glutamátu [30, 31]. NMDA 

receptory se vyskytují ve značném množství v celém mozku a jsou pro jeho normální 

činnost nezbytné. Zprostředkovávají excitační synaptický přenos. Aktivace těchto 

receptorů je potřebná k navození dlouhodobé potenciace synaptického přenosu, což je 

buněčný mechanismus, který se v určitých oblastech mozku uplatňuje na tvorbě 

paměťových stop [32]. A právě dlouhodobá potenciace a dlouhodobá deprese jsou 

mechanismy, které na buněčně úrovni ovlivňují učení a paměť. Proto mají NMDA 

receptory klíčovou roli v mechanismech učení a paměti [33]. Vzhledem k tomu, že jsou 

NMDA receptory zapojené do neuronální plasticity (ovlivnění synaptického přenosu 

aktivací/depresí), jejich interakce s Aβ svědčí o ústřední roli Aβ také v neuronální 

plasticitě [34].  

6.1.5 Teorie tau proteinu 

Tau protein patří do rodiny proteinů spojených s mikrotubuly. Je exprimován 

v lidských neuronech, oligodendrocytech a astrocytech, v rámci CNS a PNS. Primárně 

se nachází v axonech, kde se podílí na polymeraci a stabilizaci mikrotubulů. Ve srovnání 

s amyloidními peptidy jsou tau proteiny dobře rozpustné ve vodě a stabilní 

v nepřítomnosti induktorů agregace a to kvůli jejich hydrofilní primární struktuře, která 

je také zodpovědná za jejich přirozeně rozvolněnou strukturu [23]. AD je 

neuropatologicky definována přítomností intraneuronálních neurofibrilárních lézí 

tvořených tau proteiny [10]. Za patologických podmínek bylo pozorováno abnormální 

zvýšení v hladinách hyperfosforylovaných tau proteinů. Hyperfosforylované 

tau proteiny polymerují, spojují se do páru ve spirálovitá vlákna a rovná vlákna 

označovaná jako neurofibrilární klubka [10]. Nahromadění abnormálně 



21 

 

hyperfosforylovaného tau proteinu se nenalézá pouze v neurofibrilárních klubkách, 

ale také v cytosolu v mozku postiženého AD. Ztráta normální funkce tau proteinu vede 

ke strukturálním a regulačním poruchám funkcí cytoskeletu. Tyto změny postihují 

normální buněčné funkce neuronů, jako je udržování odpovídající morfologie nebo 

axonální vedení (Obr. 4). Několik patogenetických událostí přispívá k hyperfosforylaci, 

rozkladu a agregaci tau proteinu [10].  

 

Obr. 4 Zdravý neuron a neuron u časné AD s vývojem toxických tau proteinů 

Ve zdravém neuronu plní tau protein svoji funkci a stabilizuje mikrotubuly. 

V nemocném neuronu postiženém Alzheimerovou chorobou (AD) hyperfosforylovaný 

tau protein ztrácí svoji stabilizační funkci, což vede k destabilizaci mikrotubulů a 

následně jejich rozpadu. Poškození struktury vede ke ztrátě funkce neuronu. 

Mutantní tau protein je snadno fosforylován a méně náchylný k defosforylaci. 

To vede ke zhoršení vazebných vlastností mikrotubulů [10]. Další vztahy byly 

pozorovány mezi hyperfosforylací tau proteinu a jeho regulací tau kinasami 

a fosfatasami. Několik tau kinas je schopných fosforylace tau proteinu in vitro, jako je 

glykogen syntasa kinasa 3, cyklin-dependentní kinasa 5 a další. Inhibice takových kinas, 

které jsou zodpovědné za hyperfosforylaci tau proteinu, by proto mohla být strategií 



22 

 

k zablokování tvorby depozit tau proteinu [10]. Na rozdíl od proteinových kinas, 

defosforylaci tau proteinu řídí množství fosfatas. Jiným přístupem 

k řízení defosforylace tau proteinu je zvýšení aktivity fosfatas. Fosfatasy mají však 

mnohem širší substrátovou specifitu, která by mohla vést k nepříznivým vedlejším 

účinkům. Nicméně role těchto kinas a fosfatas za patofyziologických podmínek je 

dosud nejasná. Navzdory rozsáhlým studiím, fyziologické a patologické podmínky 

ohledně abnormální hyperfosforylace tau proteinů nebyla dosud plně pochopena [10]. 

6.1.6 Genetický podklad onemocnění 

Současné teorie patofyziologie AD jsou založené hlavně na genetických 

a neuropatologických nálezech. Abnormální zpracování APP a tau proteinu, jsou 

hlavními událostmi probíhajícími na molekulové úrovni v mozcích pacientů [6]. 

V případě APP dochází působením enzymů β- a γ-sekretas k jeho endoproteolýze, která 

vede ke zvýšené tvorbě Aβ42, jejich zvýšené akumulaci a agregaci [6]. Na genetické 

úrovni byly do současnosti identifikovány tři geny, jejichž mutace vede k časně 

nastupující familiární AD, děděné způsobem autozomálně dominantním. Jsou to geny 

pro APP na chromozomu 21, gen presenilin-1 (PSEN1) na chromozomu 14 a gen 

presenilin-2 (PSEN2) na chromozomu 1 [35]. Následkem těchto mutací spojených 

s nemocí je typicky zvýšená tvorba a agregace Aβ42, který je hlavní složkou amyloidních 

depozit nalezených v mozcích postižených AD [36]. Studie založené na buňkách 

a myších prokázaly, že mutace v genech kódujících APP, PSEN1 a PSEN2 způsobují 

zvýšenou produkci neurotoxinu Aβ42, což naznačuje, že nevyvážené zpracování APP 

může být primární událostí vedoucí k neurodegenerativním patologickým změnám 

v mozku pacientů s AD nesoucích tyto mutace [35]. 

6.1.7 Vliv apolipoproteinu E 

Několik studií se zabývalo hodnocením hladin apolipoproteinu E (ApoE) 

v mozkomíšním moku pacientů s AD a poskytlo důkazy o souvislosti mezi těmito 

hladinami a rizikem vzniku AD. ApoE je primárně apolipoprotein mozku, který je 

vylučován astrocyty a je zodpovědný za udržování homeostázy cholesterolu 

a fosfolipidů. Tím hraje hlavní roli v neuronálním vývoji a synaptogenezi. Předpokládá 
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se, že má ústřední roli v patofyziologii AD prostřednictvím na Aβ-závislých 

a na Aβ-nezávislých neuropatogenních drahách. U AD je ApoE známý vazbou 

na extracelulární senilní plaky a k intracelulárním neurofibrilárním klubkům. 

V mozkomíšním moku se ApoE ochotně váže k syntetickému peptidu Aβ, hlavní složce 

senilních plaků. Navíc, hladiny ApoE/Aβ v mozkomíšním moku byly hlášeny u pacientů 

s AD nižší než u zdravých kontrol, pravděpodobně proto, že jsou vázány v senilních 

placích, a proto nejsou přítomny v mozkomíšním moku. Navíc bylo prokázáno, 

že hladiny ApoE v mozkomíšním moku korelují s hladinami tau proteinu u AD. 

V nedávné studii, bylo také objeveno, že hladiny cirkulujícího ApoE jsou potenciálním 

markerem pro AD [37]. Souvislost ApoE s AD bylo poprvé rozpoznána v roce 1991 

prostřednictvím vazebné analýzy provedené u pacientů s pozdě nastupující familiární 

AD. Vztah byl doložen v roce 1993 studií, ukazující souvislost mezi ApoE ε4 alely 

a rizikem vzniku AD. V poslední době poskytly další genetické epidemiologické studie 

podstatné důkazy, že souvisí ApoE ε4 s pozdě nastupující AD (LOAD). ApoE ε4 alela je 

nejsilnějším známým rizikovým faktorem pro vznik LOAD a je přítomná přibližně 

v 65 – 80 % případů [37]. 

6.2 ANTIOXIDAČNÍ TEORIE 

Oxidační stres hraje klíčovou roli v patogenezi řady onemocnění včetně 

neurodegenerativních chorob, rakoviny a ischémie. Mezi všemi tělesnými orgány je 

mozek zvláště citlivý k oxidačnímu poškození z důvodu jeho vysokého využití kyslíku, 

zvýšené hladiny polynenasycených mastných kyselin (které jsou snadno napadeny 

volnými radikály) a poměrně vysoké hladiny kovových iontů schopných redox 

přechodu [8]. Tedy schopných účastnit se tzv. oxidačně-redukčních reakcí, které jsou 

charakteristické přenosem elektronu mezi oxidačním činidlem (látkou schopnou 

přijímat elektrony) a redukčním činidlem (látkou schopnou elektrony odevzdávat). 

V mozku je navíc relativně nízká hladina antioxidantů. Přítomnost iontů železa 

v prostředí bohatém na kyslík může dále vést ke zvýšené produkci volných 

hydroxylových radikálů, a v konečném důsledku ke kaskádě oxidačních reakcí. Oxidační 

stres nastává kvůli nerovnováze hladin prooxidačních složek a antioxidantů. Reaktivní 

formy kyslíku (ROS) a reaktivní formy dusíku (RNS) jsou vysoce reaktivní 
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s biomolekulami, včetně proteinů, lipidů, sacharidů, DNA a ribonukleové kyseliny 

(RNA). Oxidační poškození těchto částí vede k buněčně dysfunkci [8].  

Teorie o volných radikálech a oxidačním stresu v průběhu stárnutí naznačuje, 

že oxidační poškození hraje významnou roli v neuronální degeneraci a několik studií 

prokazuje, že oxidační stres je stav, který se vyskytuje v časné fázi AD [38, 39]. 

Pozornost se tedy zaměřila na výzkum účinnosti antioxidantů u AD a u pacientů 

s mírnou kognitivní poruchou (MCI), považovanou za preklinickou formu AD. 

Antioxidanty jsou skupinou endogenních nebo exogenních molekul. Pokud jsou 

přítomné v nízkých koncentracích ve srovnání s oxidovatelným substrátem, pak 

významně zpožďují nebo inhibují oxidaci tohoto substrátu. Antioxidanty působí 

na úrovni odstraňování a vychytávání ROS, vychytávání prekurzorů ROS, inhibují ROS 

a další tvorbu volných radikálů a vázání kovových iontů nezbytných pro katalýzu tvorby 

ROS. Přirozený antioxidační systém může být rozdělen na enzymatické 

a neenzymatické antioxidanty. Na rozdíl od chelatačních činidel, která patří mezi 

nepřímé antioxidanty, přímé antioxidanty vychytávají a přerušují molekulové řetězce a 

jsou reprezentované hlavně exogenní kyselinou askorbovou (vitamin C), 

tokoferoly/tokotrienoly (vitamin E) a karotenoidy. Přímé endogenní antioxidanty 

zahrnují molekuly jako je například glutathion, kyselina močová nebo bilirubin [40]. 

Antioxidační obranný systém u starších lidí ztrácí svou schopnost neutralizovat 

oxidační struktury [41]. Poté mohou látky vyvolávající oxidační stres působit jako 

rizikový faktor pro zahájení a vývoj AD. Současné výzkumy prokazují, že oxidační 

poškození je událost, která předchází vzniku dalších typických patologických znaků 

nemoci, jmenovitě senilním plakům a neurofibrilárním klubkům. Z toho důvodu mohou 

mít léčiva, která specificky vychytávají kyslíkové radikály, zvláštní terapeutickou 

účinnost [28]. Několik antioxidantů bylo testováno v klinických studiích [41]. 

Melatonin je nervový hormon, který vzniká v epifýze [41]. Má široké spektrum 

fyziologických účinků zahrnujících chronobiologické, imunomodulační, 

neuroendokrinní, antioxidační účinky a také schopnost vychytávat volné radikály [42]. 

Jeho hladiny se snižují v průběhu stárnutí, zvláště pak u pacientů s AD. Bylo zjištěno, 

že disponuje silnými antioxidačními vlastnostmi a je schopen přímo vychytávat 
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rozmanité druhy ROS. Současné studie na krysách ukázaly, že melatonin má protektivní 

účinky před apoptózou vyvolanou Aβ v mikrogliálních buňkách a zlepšuje učení 

a paměť [41]. Melatonin také stimuluje několik endogenních antioxidačních enzymů, 

zlepšuje mitochondriální energetický metabolismus, snižuje hyperfosforylaci 

neurofilament a má neuroprotektivní účinky vůči Aβ [41]. Molekula melatoninu 

disponuje vynikající biologickou dostupností. Vykazuje amfifilní, hydrofilní a lipofilní 

vlastnosti, což jí umožňuje proniknout do všech buněk, tekutin a intracelulárních 

prostorů [42]. 

McLachlan a jeho spolupracovníci [43] provedli studii, aby prověřili, zda by 

mohl být zpomalen vývoj demence podáváním trojmocného iontového chelátoru 

desferrioxaminu. Studie byla provedena na 48 pacientech, u nichž byla 

pravděpodobnost, že trpí AD. Byli rozděleni do tří skupin. Jedné skupině byl 

intramuskulárně podáván desferrioxamin v dávce 250 mg, pět dní v týdnu po dobu 

24 měsíců, druhé skupině bylo podáváno perorálně placebo a třetí skupina byla bez 

léčby. Léčba desferrioxaminem vedla k významnému snížení rychlosti poklesu 

každodenních životních dovedností. Autoři prokázali efektivnost této třídy sloučenin 

v prevenci progrese AD [43]. 

Glutathion (GSH) je nejrozšířenějším antioxidantem v mozku, který se nachází 

v milimolární koncentraci ve velkém počtu buněk. Redukovaný GSH reaguje 

s nukleofilními sloučeninami a volnými radikály, přičemž dochází k jeho oxidaci (GSSG). 

Navíc, je schopný udržovat ostatní antioxidanty, jako je vitamin C nebo E, v redukované 

formě. Hladiny redukovaného GSH klesají se zvyšujícím se věkem a v případě 

přítomnosti chorob spojených s oxidačním stresem. Bylo zjištěno, že snížené hladiny 

GSH v kortikální oblasti a v hipokampu jsou relevantními rysy u pacientů s AD. To 

znamená, že poměr GSH/GSSG může být použit jako indikátor pro oxidační stav in vivo 

u neurodegenerativních poruch jako je AD [43]. 

6.3 INHIBITORY ACETYLCHOLINESTERASY (AChEI) 

Současná léčba AD se zaměřuje především na inhibici činnosti AChE. Je tedy 

založena na cholinergní hypotéze, která říká, že zhoršení paměti a poznávání 

u pacientů s AD je způsobeno především rozsáhlým poklesem ACh uvolňovaného 
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do synaptické štěrbiny k zajištění přenosu nervového signálu a následně rychle 

hydrolyzovaného AChE. Kromě toho, nedávné studie zjistily, že by AChE mohla hrát 

klíčovou roli v urychlení shlukování Aβ do amyloidních fibril [44-46]. 

Doposud bylo schváleno evropskými a americkými regulačními úřady několik 

AChEI (např. donepezil, rivastigmin nebo galantamin) pro klinickou léčbu AD 

v počátečním a středně pokročilém stadiu nemoci [47]. V rámci této skupiny jsou 

ve většině států včetně České republiky používány tři AChEI, konkrétně již výše 

zmíněné donepezil, rivastigmin a galantamin [48]. 

6.3.1 Donepezil 

Donepezil je reverzibilním AChEI v mozku a disponuje velmi malou afinitou 

k BChE [48]. Po perorálním podání se dobře vstřebává ze zažívacího traktu [48]. 

U donepezilu dochází ke značnému first-pass efektu, vzniká účinný metabolit  

6 – O – desmetyldonepezil. Dávkování tohoto léčiva je nutné zvolna titrovat. Zpočátku 

se podává 5,0 mg 1x denně, je-li dobře snášen, po prvním měsíci se dávkování zvyšuje 

na 10 mg 1x denně. Příznivý efekt donepezilu byl potvrzen při dávkování 10 mg/den 

u pacientů s lehkou až střední formou AD řadou rozsáhlých klinických studií. Obecně je 

donepezil pacienty dobře tolerován, mezi nejčastější nežádoucí účinky patří 

gastrointestinální příznaky jako například nevolnost až zvracení, nechutenství nebo 

dyspepsie. Méně často dochází k výskytu tachykardie, křečí či bolestí hlavy [48]. 

6.3.2 Rivastigmin 

Rivastigmin je pseudoireverzibilním AChEI, který je sám odbourávaný 

cholinesterasami [48, 49]. Inhibuje jak AChE, tak i z velké části BChE. Rivastigmin 

podávaný perorálně se pozvolna titruje. Nejprve se podává 1,5 mg 2x denně po dobu 

jednoho měsíce, druhý měsíc se dávka zvyšuje na 3,0 mg 2x denně, třetí měsíc 4,5 mg 

2x denně a od čtvrtého měsíce se dávkuje 6,0 mg 2x denně. Rivastigmin byl však 

zpracován i do formy náplastí. Dávkování transdermální formy se titruje tak, 

že se začíná 1x denně aplikací náplasti uvolňující 4,6 mg účinné látky. Od druhého 

měsíce se pak aplikuje 1x denně náplast uvolňující 9,5 mg účinné látky za den. 
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Rivastigmin je lékem volby u pacientů s lehkou až střední formou AD, lze jej také 

doporučit u AD s poruchami chování a u demencí s Lewyho tělísky [48, 50]. 

6.3.3 Galantamin 

Galantamin je reverzibilním kompetitivním AChEI. Kromě toho také způsobuje 

alosterickou modulaci na nAChR [50], BChE inhibuje jen minimálně. Ačkoliv je 

galantamin přírodním alkaloidem sněženek a narcisů, pro farmaceutický průmysl je 

vyráběn synteticky. Je metabolizován jaterními enzymy. Z nežádoucích účinků 

se projevují stejně jako u ostatních inhibitorů (rivastigmin, donepezil) gastrointestinální 

příznaky. Při podávání galantaminu by se mělo dbát zvýšené pozornosti na případnou 

bradykardii, vzácně na kardiální synkopu, ale tyto projevy by se mohly vyskytnout 

především u lidí se síňokomorovou blokádou (A-V blok). Indikace galantaminu je 

podobná dalším AChEI, jedná se o lék volby u lehkých až středních forem AD. Léčivo 

se podává perorálně. Dávky se opět postupně titrují. Začíná se 4 mg 2 x denně po dobu 

jednoho měsíce, druhý měsíc se dávka zvyšuje na 8 mg 2 x denně a od třetího měsíce 

se dávkuje 12 mg 2 x denně. Existuje také perorální forma s prodlouženým 

uvolňováním, kdy se podává po dobu prvního jednoho měsíce 8 mg/den, druhý měsíc 

16 mg/den a od třetího měsíce 24 mg/den [48]. 

Z uvedených charakteristik jednotlivých léčiv je patrné, že mají známé i vedlejší 

účinky. Mezi nejčastější nežádoucí účinky této skupiny léčiv se řadí gastrointestinální 

obtíže (nauzea, zvracení, snížená chuť k jídlu nebo průjmy), které se objevují zejména 

na začátku léčby. Zmíněné příznaky jsou společné pro celou skupinu léčiv, tzv. „class 

effects“. Jsou spojené s rychlým zvýšením hladin ACh a následným kompenzačním 

zvýšením hladin dopaminu v area postrema v hypotalamu. Minimalizace těchto 

vedlejších nežádoucích účinků spočívá v pomalé titraci dávek léčiva a podávání dávek 

současně s jídlem nebo bezprostředně po jídle [47].  

Porovnáním AChEI zjistíme, že se jejich farmakologické profily liší, ale 

terapeutický efekt mají stejný [51]. Donepezil má dlouhý poločas vylučování – více než 

70 hodin, což umožňuje podávat léčivo 1x denně. Rivastigmin a galantamin mají kratší 

poločas, podávají se perorálně 2x denně. Nicméně byly zpracované do lékových forem, 

které umožňují jejich užívání 1x denně. Pro rivastigmin byla vyvinuta náplasťová forma. 
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Náplasti se aplikují 1x denně a jsou indikované v případě intolerance perorální formy. 

Rivastigmin vyvolává o něco více nežádoucích gastrointestinálních efektů v důsledku 

inhibice jak AChE, tak BChE [50]. Donepezil a galantamin inhibují převážně AChE, BChE 

pouze minimálně, klinicky nevýznamně. Pro galantamin byly vyvinuty retardované 

tablety, které umožňují podávání 1x denně [52]. Donepezil i galantamin jsou 

metabolizované pomocí jaterních cytochromů CYP 3A4 a CYP 2D6, takže je třeba dávat 

pozor na možné riziko interakce s induktory či inhibitory P450. Rivastigmin je 

odbouráván přímo cholinesterasami a proto má minimum lékových interakcí [50]. 

Léčba AChEI je však pouze symptomatická, pomáhá zpomalit progresi onemocnění 

a oddálit těžká stádia nemoci, která jsou spojená s výrazným zhoršením kvality života 

pacientů a jejich plnou závislostí na péči okolí [49, 50]. 

Z tohoto důvodu je stále velký zájem o hledání nových a lepších AChEI. 

V současnosti poutají významnou pozornost AChEI z přírodních produktů, protože mají 

méně vedlejších účinků. Úspěšnými příklady takových AChEI jsou huperizin A 

a berberin [44]. Nicméně není jednoduché najít účinnou sloučeninu, která by mohla 

být potenciálním léčivem, bez jakékoliv strukturní změny. Mnoho přírodních produktů 

mělo dosud slabou bioaktivitu. Navíc úplná chemická syntéza některých přírodních 

produktů je obvykle obtížná a nákladná. Z tohoto důvodu je vysoce žádoucí 

syntetizovat některé deriváty se základem vycházejícím z přírodních sloučenin 

v souvislosti s myšlenkou racionální molekulární konstrukce k získání potenciálního 

léčiva pro léčbu AD [44].   

AChEI se během let používání osvědčily jako jednoduchá, symptomatická léčiva, 

která zlepšují paměť, ale nezastavují degeneraci mozkové tkáně. Klinická data z 

dlouhodobých pokusů naznačují, že tempo vývoje neurodegenerace u AD se snižuje u 

pacientů léčených těmito léčivy, a že jejich účinek, který pozměňuje průběh nemoci, 

zde může hrát svou roli. Díky současným zobrazovacím technikám se  také prokázalo, 

že pacienti, léčení AChEI, nevykazují rozsáhlou kortikální atrofii, změnu spojenou s AD 

[28]. Pozměňující účinek AChEI na AD, pozorovaný v souvislosti s jejich užíváním, se 

může vztahovat k hlavnímu mechanismu jejich působení nebo k jejich vazbě s dalšími 

cílovými místy nervové soustavy (receptory NMDA, mAChR či mAChR) nebo dokonce k 

jejich interakci s amyloidní kaskádou. [28]. 
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Včetně AChEI se pro léčbu AD používá i další farmakoterapeutický přístup, 

jímž jsou blokátory glutamátergních NMDA receptorů. V praxi se používá jediné léčivo 

– memantin. Jedná se o slabší nekompetitivní inhibitor NMDA ionotropních receptorů 

excitačních aminokyselin a podává se perorálně. Vzácně se vyskytují nežádoucí účinky, 

jimiž jsou například neklid, agitovanost, halucinace, insomnie, cefalgie nebo závratě. 

Na počátku terapie memantinem se dávka postupně titruje. Nejprve se podává 

5 mg/den po dobu jednoho týdne, druhý týden se dávka navyšuje na 10 mg/den, třetí 

týden 15 mg/den a pak se pokračuje v dávkování 20 mg/den. V ČR je memantin hrazen 

pojišťovnami v indikacích střední až středně pokročilé demence na bázi AD, a to 

v rozmezí hodnot 17 – 16 testu Mini Mental State Exam (MMSE) neboli krátkého testu 

kognitivních funkcí a také v případě nesnášenlivosti AChEI v rozmezí MMSE 19 – 6 

bodů. Klinické studie prokázaly účinnost memantinu také u demencí s Lewyho tělísky. 

Účinnost memantinu je zkoušena u Parkinsonské a vaskulární demence [48]. 

6.3.4 Multifunkční sloučeniny (MTDL) 

Mnohá onemocnění jsou vysoce proměnlivá a různorodá, postihují více 

orgánových soustav, tkání a potenciálních cílů. Mezi taková multifaktoriální 

onemocnění patří i AD a stejně tak i ateroskleróza, metabolický syndrom, astma, 

revmatoidní artritida, diabetické komplikace, malárie, tuberkulóza, rakovina, poranění 

nervové soustavy, různé onemocnění CNS či roztroušená skleróza. Tato onemocnění 

mají extrémně komplexní etiopatogenezi a zahrnují dva nebo více patofyziologických 

mechanismů. Takové nemoci se léčí, nebo se u nich zmírňují příznaky, velkým 

množstvím léčiv různých terapeutických skupin. Je prokázáno, že tradiční léčba jedním 

léčivem není v těchto případech efektivní, kvůli neschopnosti léčiva působit na různá 

místa ke zmírnění vícečetných příznaků. V průběhu času se rozvíjely různé strategie 

pro účinnou a bezpečnou léčbu takových nemocí, zahrnovaly komplexní lékovou 

terapii nebo tzv. lékový koktejl (samostatné dávkování jednotlivých léčiv) 

a kombinovaná léčiva (fixní kombinace dvou nebo více léčiv v jedné dávkové formě). 

Hlavní stinnou stránkou spojenou s lékovými koktejly byla nízká kompliance pacientů 

a potenciální lékové interakce, které mohly vést k závažným vedlejším účinkům. 

Ačkoliv kombinovaná léčiva zlepšila kompliance pacientů, problém byl s rozdílným 

tempem metabolismu těchto více komponentních přípravků, který se mohl u různých 
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pacientů lišit a ovlivnit tak jejich farmakokinetické a farmakodynamické vztahy. Proto 

se v současnosti tento model posouvá a je navržena jedna chemická entita, která je 

schopná vícečetné biologické působnosti, označovaná jako multifunkční léčivo. Její 

„multifunkčnost“ je výsledkem vícemocné chemické substance, která je schopná 

zapůsobit na více cílů např. receptorů (má více biologických vlastností). Multifunkční 

sloučeniny (MTDL) jsou schopné působit na více než jedno místo postižené nemocí 

a vypadá to, že mají větší úspěch v komplexním ovlivnění nemoci bez prokazatelného 

zvýšení vedlejších účinků [53]. Použití léčiv, která zasáhnou více požadovaných cílů, 

může mít obecně výhody oproti kombinované terapii. Podávání jedné sloučeniny s více 

biologickými účinky zaručuje současnou přítomnost léčiva v těch oblastech těla, kde je 

zapotřebí jejich aktivní působení a interakce s více cíli. Zaměříme-li se na AD, je třeba 

řešit dva kritické problémy. Jedním z nich je snížení rizika možných interakcí mezi léčivy 

u starších pacientů a druhým je zlepšení kompliance pacientů tím, že co nejvíce 

zjednodušíme jejich terapeutický režim. S využitím nově objeveného přístupu byl 

vyvinut memquin, jako jedno z prvních MTDL, kandidát pro terapii AD. Sloučenina je 

schopná vychytávat volné radikály, inhibovat agregaci Aβ a také inhibovat aktivitu 

AChE. In vivo zlepšuje kognitivní funkce modelů myší postižených AD, což posiluje 

hodnotu strategie MTDL u AD [54]. 

Terapeutická účinnost MTDL u AD byla podpořena mnohými důkazy, které také 

potvrdily zapojení příslušných biologických systémů ve vývoji této nemoci. To vedlo 

k inovativnímu přístupu, založeném na MTDL, pro vývoj tzv. „disease-modifying anti-

Alzheimer´s drugs“ (DMAADs) neboli léčiv modifikujících AD. DMAADs disponují 

včetně anticholinergní aktivity a schopnosti inhibice agregace Aβ, vlastnostmi jako je 

chelatace kovů a/nebo schopnost uvolňovat oxid dusnatý (NO) s další antioxidační 

aktivitou [34]. Stoupající počet vědeckých prací, publikovaných v průběhu posledních 

několika let na téma MTDL jako na potenciální kandidáty léčiv k terapii AD, svědčí o 

atraktivitě tohoto tématu a o neustále rostoucí výzkumné aktivitě v této oblasti [34]. 
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6.4 TAKRIN, 7-MEOTA, 6-CHLORTAKRIN, TRYPTOFAN 

V současné době působí skupina léčiv (AChEI) využívaná k terapii AD na jeden cíl. 

Jejich účinnost však není dlouhodobá a časem se snižuje [55]. S ohledem na tuto 

skutečnost jsou vyvíjené nové sloučeniny k terapii AD, které jsou zaměřené na více 

patologických aspektů nemoci. Běžná strategie pro vývoj MTDL využívá jako strukturní 

základ již existující molekuly léčiv AD.  

 

Obr. 5 Farmakofory testovaných látek, takrin a jeho deriváty; tryptofan 

Takrin (THA, Obr. 5), první léčivo schválené FDA k terapii AD, je neselektivní 

a nekompetitivní reverzibilní inhibitor enzymů AChE a BChE. Chemicky se jedná o látku 

1,2,3,4-tetrahydroakridin-9-amin [53]. Studie prokázaly, že může mít pozitivní efekt 

na poznávání a další klinické parametry. THA kromě inhibice AChE a BChE projevil 

účinky na další cholinergní struktury, iontové kanály a monoaminergní systém [56]. 

Nicméně, jeho použití bylo limitováno slabou biodostupností a nezbytností podávat 

léčivo 4x denně. Vyskytly se také nežádoucí účinky nevolnost, průjem, inkontinence 

moči, ale hlavním nedostatkem THA je jeho hepatotoxicita vyvolaná oxidačním 

stresem [53, 56]. Hepatotoxicita se projevila jako vedlejší nežádoucí účinek při využití 

THA v paliativní léčbě. Přítomnost vedlejších účinků limitovala dávku, která mohla být 

podávána pacientovi, aniž by ovlivnila kvalitu jeho života [57]. Distribuce THA byla tedy 

pro tento závažný nežádoucí účinek zastavena. Navzdory problémům s toxicitou, 

zůstává struktura THA oblíbeným výchozím bodem pro navrhování MTDL, které 
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disponují větší bezpečností a rozšířeným biologickým profilem. Toxicita pozorovaná 

u THA byla úspěšně zvrácena u některých derivátů buď blokováním místa C7 

methoxyskupinou, aby se zabránilo tvorbě toxických metabolitů (typu chinonu) nebo 

připojením skupiny s antioxidačními vlastnostmi k potlačení oxidačního stresu [58]. 

Bylo navrženo a syntetizováno mnoho THA derivátů za účelem snížení jeho 

nepříznivých vedlejších účinků a současně zachováním jeho inhibičních vlastností vůči 

AChE. Jsou to například sloučeniny bis(7)THA, dimer cystamin-THA, THA-donepezil, 

deriváty THA-lipoová kyselina, deriváty THA-melatonin a další [59]. 

Za účelem zlepšení farmakologického profilu THA bylo provedeno několik 

molekulárních modifikací. Jednou z nich je látka 7-methoxytakrin (7-MEOTA), která 

byla vyvinuta v České republice. 7-MEOTA (Obr. 5) je farmakologicky srovnatelná 

s THA, ale co je důležitější, je méně toxická [60, 61]. Byla testována jaterní cytotoxicita 

sloučenin (THA a 7-MEOTA) na standardní jaterní buněčné linii HepG2 pomocí dvou 

různých metod. Metoda CellTiter 96 vyjadřuje pokles úrovně metabolicky důležitých 

sloučenin a metoda MultiTox-Fluor se používá jako indikátor funkce buněk ve smyslu 

stanovení koncentrace proteas v intracelulárním prostoru. Pokles tohoto parametru je 

způsobený únikem proteas z buněk, a to je způsobeno poškozením buněčné 

membrány. Výsledky byly prezentované jako inhibiční koncentrace nezbytné ke snížení 

životaschopnosti buněčné populace na 50 % z maximální životaschopnosti (IC50) [56]. 

Výsledné hodnoty jsou prezentovány (Tab. 1). Na základě provedených testů je patrné, 

že hepatotoxicita THA je průkazně vyšší než u 7-MEOTA [56]. 

Tab. 1 Cytotoxicita THA a 7-MEOTA na jaterních buňkách HepG2 

Sloučenina 

TiterCell 96 MultiTox-Fluor 

IC50 (μM) HepG2 IC50 (μM) HepG2 

7-MEOTA 35 ± 8,6 -17 ± 15 

THA 90 ± 9,3 69 ± 9,1 
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THA se používal v minulosti a v mnoha studiích v současné době k navrhování 

hybridních látek, MTDL za účelem kombinace jeho silné inhibice vůči AChE s dalšími 

farmakologickými vlastnostmi. Toho bylo dosaženo kovalentním spojením THA 

s dalšími farmakologicky aktivními strukturami. Klíčovým a kritický bodem bylo ukázat, 

že nově navržené molekuly THA nejsou hepatotoxické, zatímco jejich ostatní prospěšné 

cholinergní vlastnosti zůstávají [62]. Vychytáváním volných radikálů je možné předejít 

THA indukované hepatotoxicitě [53].  

Je tedy žádoucí získat sloučeniny se zvýšenou účinností jako AChEI, zvýšenou 

metabolickou stabilitou, lepší penetrací skrze hematoencefalickou bariéru a sníženými 

nežádoucími účinky. Gregor a kol. [57] prokázali, že deriváty THA substituované 

chlorem v poloze 6, 6-chlortakrin, 6-Cl-THA (Obr. 5), jsou značně účinnější než další 

isomery, které testovali [57]. Mohlo to být způsobeno zvýšenou lipofilitou, indukcí 

dipólového momentu s příznivou orientací a efektem na pKa sloučeniny vytvořené 

substituentem chloru v této konkrétní pozici. Tyto vlivy mohou přispívat k efektivnější 

interakci π-π orbitalů mezi deriváty THA a částí enzymu AChE s aromatickými 

aminokyselinami bohatou na elektrony [57]. 6-Cl-THA tak patří mezi nejsilnější známé 

reverzibilní AChEI s IC50= 1,8 nM vůči lidské AChE z červených krvinek [57]. 

Tryptofan (Trp, Obr. 5) je základní aminokyselinou pro biosyntézu proteinů, 

která se účastní různých metabolických procesů. Trp je také prekurzorem serotoninu, 

melatoninu (vylučovaného epifýzou) a niacinu. Stravovací návyky v zemích třetího 

světa ovlivňují dodávání Trp potravou. Strava je zde primárně založená na obilovinách, 

pšenici, kukuřici, které jsou deficitní na Trp, avšak s vysokou koncentrací neutrálních 

aminokyselin, které soutěží s Trp o to, aby byly albuminem transportovány 

do nervového systému. Nedostatek Trp v potravě vede k negativní rovnováze Trp nebo 

ke stavu malnutrice v organismu. Stejně tak vede nedostatek Trp ke snížení hladiny 

metabolitů jeho konečné degradace, tedy serotoninu, pikolinové kyseliny, niacinu a 

melatoninu [63]. Snížení příjmu Trp v potravě urychluje u pacientů s AD zhoršení 

kognitivních příznaků [64, 65]. 

 Ze strukturních studií, teoretických analýz a dynamických molekulárních 

simulací byla identifikována centrální role aromatických zbytků v tvorbě a stabilizaci 
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amyloidních struktur [66]. Trp byl zařazen mezi aromatickými skupinami jako zbytek 

s nejvyšším amyloidogenním potenciálem [66]. Několik malých aromatických molekul 

jako jsou polyfenoly a malé aromatické peptidy prokázaly, že inhibují agregaci několika 

amyloidogenních peptidů. Byla také prokázaná významná in vitro inhibice polypeptidů 

Aβ indolovými deriváty [66]. Navíc byla demonstrovaná účinná in vitro a in vivo 

inhibice oligomerace Aβ působením krátkého dipeptidu  

D-tryptofan – α aminoisobutylmáselná kyselina [66], což podporuje důležitou roli Trp 

ve vazbě a inhibici Aβ. Tyto objevy vedly k návrhu, že cílené rozpoznávání 

aromatického rozhraní Trp by mohlo být užitečnou strategií proti utváření 

amyloidu [66]. Anti-amyloidní účinek Trp popsala vědecká skupina Dr. Scherzer-

Attaliho [66], která připravila sérii derivátů naftochinon-Trp schopných inhibovat 

fibrilizaci a oligomeraci Aβ in vitro a in vivo [67]. Trp uvolněný z mateřského mléka byl 

hodnocen pomocí in vitro modelu gastrointestinálního traktu předčasně narozeného 

dítěte. Byl identifikován jako silná molekula pro zachytávání radikálů. Jeho struktura 

obsahuje kruh, který může stabilizovat radikály prostřednictvím rezonance nebo 

delokalizace, a to umožňuje rozbít radikální řetězové reakce [68]. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 CÍL PRÁCE 

Bylo testováno sedm látek derivátů 6 – chlortakrin – tryptofanu a dále sedm 

derivátů 7 – methoxytakrin – tryptofanu a sedm derivátů takrin – tryptofanu.  

Cílem této práce bylo stanovení inhibiční koncentrace (IC50) těchto 

potencionálních léčiv AD, které budou schopné snížit aktivitu AChE a BChE na 50 %. 

Dále u všech látek změřit jejich antioxidační vlastnosti pomocí 

2,2 diphenyl-1-pycrylhydrazyl (DPPH) testu a zjistit, zda jsou navržené struktury 

účinnější než standardy a jsou tak vhodnými MTDL.  
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7.2 METODIKA 

7.2.1 Stanovení IC50 

Měření bylo prováděno spektrofotometrickou, modifikovanou, Elmannovou 

metodou na 96 jamkové mikrotitrační destičce [60, 69]. Byla proměřovaná aktivita 

lidské erytrocytární AChE a lidské rekombinantní BChE v závislosti na koncentraci 

testovaných AChEI, přičemž pro jednotlivé esterasy byl vždy použit odpovídající 

substrát acetylthiocholinjodid (ATChJ) pro AChE nebo butyrylthiocholinjodid (BTChJ) 

pro BChE. 

7.2.1.1 Příprava základních roztoků 

a) Fosfátový pufr 0,1 M, pH 7,4 

11,49 g Na2HPO4 (Mr = 141,96) bylo rozpuštěno v 810 ml destilované vody, 3,4 g 

KH2PO4 (Mr = 136,08) bylo rozpuštěno v 250 ml destilované vody. K roztoku 

Na2HPO4 byl postupně přidáván roztok KH2PO4 až do dosažení hodnoty pH 7,4. 

b) 5,5´dithio-(2-nitro)benzoová kyselina (DTNB) 

50 mg DTNB bylo rozpuštěno v 50 ml fosfátového pufru (0,1 M, pH 7,4). 

c) Lidská erytrocytární acetylcholinesterasa (AChE) 

AChE byla naředěná fosfátovým pufrem tak, aby výsledná absorbance roztoku 

enzymu byla 0,3. 

d) Lidská rekombinantní butyrylcholinesterasa (BChE) 

Koncentrovaný roztok BChE byl ředěn fosfátovým pufrem s albuminem tak, 

aby výsledná absorbance roztoku enzymu byla 0,3. 

e) Acetylthiocholinjodid (ATChJ) 

Bylo odváženo 0,29 g ATChJ a rozpuštěno v 10 destilované ml vody. Roztok byl 

rozpipetován po 1 ml a zamrazen. Před použitím byl celý objem přenesen 

pipetou do zkumavky a doplněn destilovanou vodou na 10 ml. 
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f) Butyrylthiocholinjodid (BTChJ) 

Bylo odváženo 0,32 g BTChJ a rozpuštěno v 10 ml destilované vody. Roztok byl 

rozpipetován po 1 ml a zamrazen. Před použitím byl celý objem přenesen 

pipetou do zkumavky a doplněn destilovanou vodou na 10 ml. 

g) Inhibitory (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4): 

K1024, K1025, K1026, K1027, K1028, K1029, K1030, K1031, K1032, K1033, 

K1034, K1035, K1036, K1037, K1038 a "MIJA" 35.3, 36.1, 34.2, 39.1, 37.3, 43.1;  

Tab. 2 Série 6-Cl-THA-Trp 

Inhibitor Struktura Mr 

K1031 

 

534.91 

K1032 

 

548.93 

K1033 

 

562.96 

K1034 

 

576.99 

K1035 

 

591.01 

K1036 

 

605.04 

K1037 

 

619.07 
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Tab. 3 Série 7-MEOTA-Trp 

Inhibitor Struktura Mr 

K1024 

 

530.49 

K1025 

 

544.52 

K1026 

 

558.54 

K1027 

 

572.57 

K1028 

 

586.60 

K1029 

 

600.62 

K1030 

 

614.65 
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Tab. 4 Série THA-Trp 

Inhibitor Struktura Mr 

K1038 

 

500.46 

1-MIJA-35.3 

 

514.49 

1-MIJA-36.1 

 

528.52 

1-MIJA-34.2 

 

542.54 

1-MIJA-39.1 

 

556.57 

1-MIJA-37.3 

 

570.60 

1-MIJA-43.1 

 

584.62 

 

Inhibitory (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4) byly rozpuštěny v destilované vodě. Pro látky 

ve vodě nerozpustné bylo použito rozpouštědlo dimethylsulfoxid (DMSO). Pomocí 

DMSO bylo nutné rozpustit látky MIJA 36.1; MIJA 43.1 a K1024. Rozpuštěním byl 

připraven roztok o koncentraci 10-2 M. Poté byly všechny testované roztoky ředěny 

vodou na koncentraci 10-3 M. Dalším ředěním byla vytvořena koncentrační řada 10-4, 

10-5, 10-6, 10-6,5, 10-7, 10-7,5, 10-8, 10-8,5, 10-9, 10-9,5, 10-10 a 10-11 M. Základní měření bylo 

prováděno s roztoky o koncentraci 10-4 až 10-11 M tak, aby koncentrace DMSO 

ve vzorku neovlivňovala aktivitu enzymu. V případě potřeby byly v průběhu měření 

vytvořeny potřebné mezikoncentrace (10-1,25; 10-1,5; 10-1,75). 
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Výpočet navážky: 

Navážka vycházela z požadavku na koncentraci c  =  10-2  M a objem V  =  10-3  l 

připravovaného roztoku. Společně s údajem o relativní molekulové hmotnosti látky 

(Mr), která se vztahuje k molekule, byla vypočítána navážka dle vzorce 

 

Např.: Mr (K1038) = 500,46 

dle vzorce: m = 0,01 ∙ 500,45 ∙ 0,001 => m = 0,005 g (5,0 mg). Takto byl 

připraven 1 ml roztoku o koncentraci 10-2 M dané testované látky. Z takto 

připraveného roztoku bylo odpipetováno 100  µl a doplněno 900  µl destilované vody, 

vznikl roztok o koncentraci 10-3 M. Pokračovalo stejné ředění až do koncentrace  

10-11 M. 

7.2.1.2 Princip a postup měření inhibičního potenciálu inhibitorů 

 Pomocí Ellmanovy metody lze spektofotometricky (multifunkční plate-reader 

Synergy 2, Biotek) stanovit aktivitu enzymů AChE i BChE. Pro AChE byl jako substrát 

použit ATChJ a pro BChE BTChJ. Princip metody spočívá ve dvou krocích. Nejprve 

dochází k hydrolýze thioesteru (ATChJ či BTChJ) na thiocholin a příslušnou kyselinu 

katalytickým působením AChE či BChE. Příslušnými kyselinami jsou kyselina octová pro  

ATCHJ a kyselina máselná pro BTChJ. V následném kroku dochází ke spontánní reakci 

thiocholinu s DTNB, čímž vzniká konjugát thiocholinu s kyselinou 5-thio-2-

nitrobenzoovou a uvolňuje se 5-thio-2-nitrobenový aniont, který je pak 

spektrofotometricky detekován při vlnové délce 412  nm [70]. 

Měření bylo prováděno na 96 jamkové mikrotitrační destičce s plochým dnem. 

Pracovalo se vždy s jednou pracovní destičkou a jednou testovací destičkou. Do jamek 

pracovní destičky byly napipetovány koncentrační řady inhibitorů po 100  ul. Každá 

řada destičky obsahovala jednu koncentrační řadu inhibitoru od koncentrace 10-11  M 

až po 10-4  M. V testovací destičce byly proměřovány vždy koncentrační řady dvou 

inhibitorů, každá koncentrace v tripletu a jedna řada byla kontrolou aktivity enzymu. 

Kontrolní roztok neobsahoval inhibitor, odpovídající množství bylo nahrazeno 

fosfátovým pufrem. Do jamek testovací destičky bylo nejprve pipetováno 10  µl 
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enzymu (AChE nebo BChE), poté se přidalo 40  µl fosfátového pufru (50  µl do kontrolní 

řady bez inhibitoru), 20  µl DTNB a 10  µl inhibitoru příslušné koncentrace. Takto 

připravená testovací destička byla umístěna na třepačku na dobu 10  s. Následně byla 

destička vložena do spektrofotometru. Vzorky zde byly inkubovány při teplotě 37°C po 

dobu 5 min. Po inkubaci bylo napipetováno 20  µl příslušného substrátu (ATChJ pro 

AChE nebo BTChJ pro BChE). Destička byla opět protřepávána na třepačce po dobu 

10 s a umístěna do spektrofotometru. Následně byla proměřována absorbance 

po dobu 2  min. Výsledky měření byly importovány do programu Microsoft Excel a byla 

vytvořena tabulka s hodnotami absorbancí. 

7.2.1.3 Zpracování výsledků 

Všechna měření byla, jak bylo uvedeno výše, zpracovaná do tabulek 

v programu Microsoft Excel. Pomocí GraphPad Prism 5 (San Diego, CA, USA) byly 

stanoveny hodnoty IC50 pro jednotlivé testované látky. 

7.2.2 DPPH test 

Měření bylo prováděno spektrofotometricky na 96 jamkové mikrotitrační 

destičce. Byla proměřována antioxidační aktivita testovaný látek AChEI, připravených 

v různých koncentracích, v metanolovém roztoku s obsahem stabilního radikálu 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylu (DPPH). 

7.2.2.1 Příprava základních roztoků 

a) Chemikálie: 

 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH - k. č. D9132) 

 Metanol – k. č. 34966 

 N-acetylcystein (NAC) 

 trolox 

Všechny chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma Aldrich spol. s.r.o. 

Byl připraven 0,2  mM roztok DPPH v metanolu. 
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b) Inhibitory (podrobně v kap. 7.2.1.1) 

Pro každou testovanou látku byl připraven výchozí roztok o koncentraci 10-2  M 

a z nich následně koncentrační řada 10-2  M až 10-8  M. 

7.2.2.2 Princip a postup měření antioxidační aktivity inhibitorů 

DPPH metoda je považována za jednu ze základních metod, které se používají 

pro hodnocení antioxidační aktivity čistých látek i různých směsných vzorků. Principem 

je reakce testované látky se stabilním radikálem (Obr. 6). Stabilní radikál DPPH vytváří 

barevný roztok v metanolu. V průběhu reakce dochází k redukci radikálu, což vede 

k odbarvení roztoku [71]. Pokles absorbance je měřen po uplynutí konstantního času, 

ale lze pracovat i v kinetickém režimu. Rychlost a rozsah odbarvení, kterému odpovídá 

pokles absorbance, je přímo úměrný antioxidační aktivitě analyzované látky. Pro 

vyjádření antioxidační aktivity se používá hodnota EC50, což je účinná koncentrace 

antioxidantu, která je nezbytná k redukci DPPH radikálu na 50 %. Antioxidační aktivitu 

lze také charakterizovat s využitím hodnoty antioxidační (antiradikálové) aktivity 

ARP=1/EC50. Ke sledování reakce se nejčastěji využívá spektrofotometrická metoda, ale 

lze využít i HPLC metodu či elektronovou spinovou rezonanci. 

 

 

Obr. 6 Princip DPPH metody: reakce testované látky s radikálem za tvorby barevného 
DPPH radikálu 

 Pro měření byl připraven 0,2  mM roztok DPPH radikálu v metanolu 

a koncentrační řady testovaných AChEI (10-2- 10-8  mM). Do mikrotitrační čiré 

polystyrenové 96 jamkové destičky s rovným dnem bylo napipetováno 100  µl 0,2  mM 

roztoku radikálu DPPH a k tomu bylo přidáno 100 µl testované látky dané koncentrace. 

Celkový objem reakční směsi byl 200  µl. Destička byla promíchána na třepačce 
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a ponechána ve tmě za laboratorní teploty. Pokles absorbance vzorků byl měřen 

při vlnové délce 515  nm. Jako referenční standardy byly použity trolox a NAC. 

7.2.2.3 Zpracování výsledků 

 Data byla zpracována pomocí softwaru Microsoft Excel (Redmont, WA, USA) 

a GraphPad Prism verze 5.02 pro Windows (GrapPad Software, San Diego, CA, USA). 
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8. VÝSLEDKY 

8.1 STANOVENÍ IC50 

Vzhledem k tomu, že byly výsledky rozděleny do tří skupin podle mateřských 

derivátů (sedm látek derivátů 6 – chlortakrin – tryptofanu, sedm derivátů  

7 – methoxytakrin – tryptofanu a sedm derivátů takrin – tryptofanu), byly výsledky 

uspořádány tak, aby znázorňovaly míru IC50 vždy pro jednu skupinu derivátů na jednom 

konkrétním enzymu (AChE či BChE). 

Hodnota IC50 je veličinou pro měření účinnosti inhibice. Toto kvantitativní 

měření indikuje, kolik je potřeba konkrétní látky (inhibitoru) k inhibici daného 

biologického procesu na polovinu. Hodnoty jsou typicky vyjadřovány v jednotkách 

molární koncentrace.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že čím nižší je hodnota IC50, tím menší množství 

inhibitoru je potřeba k inhibici procesu, a tím je inhibitor účinnější. 
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Obr. 7 Graf hodnot IC50 derivátů THA-Trp pro AChE 

Graf zobrazující IC50 derivátů THA-Trp je uveden na Obr. 7. Na základě 

experimentálního měření bylo vyhodnoceno, že nejnižší IC50 a zároveň největší 

inhibiční potenciální má látka 1-MIJA-43.1 s IC50=  76,15  ±  1,10  nM. Tato látka má 

osm methylenových skupin ve spojovacím řetězci mezi THA a Trp, je to látka 

 s nejdelším spojovacím řetězcem z dané skupiny. Na druhém místě je svou účinností 

látka 1-MIJA-37.3 s IC50=  115,9  ± 3,5  nM, jejíž spojovací řetězec tvoří sedm 

methylenových skupin. Standardem pro skupinu derivátů THA-Trp je THA, s hodnotou 

IC50=  319,5  ±  13,3  nM. Z pohledu na graf (Obr. 7) lze určit látky s větší účinností než 

standard: 1-MIJA-43.1, 1-MIJA-37.3, 1-MIJA-39.1 a 1-MIJA34.2. Jedná se o látky s pěti 

až osmi methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci, přičemž se vzrůstající délkou 

řetězce se zvyšuje inhibiční účinnost dané látky vůči AChE. Naopak nejnižší inhibiční 

účinnost měla látka 1-MIJA-36.1 s IC50= 1298  ±  93  nM, se čtyřmi methylenovými 

skupinami ve spojovacím řetězci. 1-MIJA-36.1 byla vůči standardu až čtyřikrát méně 

účinná a v porovnání s nejsilnějším inhibitorem skupiny 1-MIJA-43.1 měla o dva řády 

nižší inhibiční potenciál. 
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Obr. 8 Hodnoty IC50 derivátů 7-MEOTA-Trp pro AChE 

Graf (Obr. 8) představuje deriváty 7-MEOTA-Trp. Nejúčinnějším derivátem je 

látka K1027 s IC50=  616,3  ±  20,5  nM, s pěti methylenovými skupinami ve spojovacím 

řetězci mezi 7-MEOTA a Trp. Za ní se svou inhibiční účinností řadí látka K1028, 

IC50= 939,1  ±  61,1  nM se spojovacím řetězcem delším o jednu methylenovou skupinu. 

Při srovnání jednotlivých derivátů se standardem skupiny, 7-MEOTA 

IC50= 10000 ± 974 nM, jsou s výjimkou látky K1026 (se spojovacím řetězcem tvořeným 

čtyřmi methylenovými skupinami, s nejnižší inhibiční aktivitou), všechny testované 

látky účinnější. Nejlepší inhibitor K1027 je až 16krát účinnější než standard. 

V porovnání s deriváty skupiny THA-Trp jsou deriváty 7-MEOTA-Trp méně účinné. 

Nejúčinnější THA-Trp derivát 1-MIJA-43.1 má až osmkrát vyšší inhibiční účinnost vůči 

AChE než nejsilnější derivát K1027 ze skupiny derivátů 7-MEOTA-Trp. 
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Obr. 9 Hodnoty IC50 derivátů 6-Cl-THA-Trp pro AChE 

Graf (Obr. 9) pro deriváty 6-Cl-THA-Trp ukazuje, že v této skupině má největší 

inhibiční účinnost látka K1035 s nejnižší hodnotou IC50=  11,28  ±  0,43  nM, se šesti 

methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci mezi 6-Cl-THA a Trp. Za K1035 se řadí 

jak z hlediska struktury (o jednu methylenovou skupinu delší spojovací řetězec) tak 

i svou účinností K1036, IC50=  19,00  ±   0,45  nM. V porovnání se standardem 6-Cl-THA 

(IC50=  17,60  ±  0,55  nM), je účinnější pouze látka K1035, a to jedna celá šestkrát. 

Nejnižší inhibiční aktivitu vykazovala látka K1031 se dvěma methylenovými skupinami 

ve spojovacím řetězci, která byla více než devětkrát méně účinná než standard. 

Srovnáním nejúčinnějších inhibitorů ze všech tří testovaných skupin má nejvyšší 

inhibiční potenciál vůči AChE K1035 ze skupiny derivátů 6-Cl-THA-Trp. 
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Obr. 10 Hodnoty IC50 derivátů THA-Trp pro BChE 

Graf hodnot IC50 derivátů THA-Trp testovaných na BChE ukazuje, že největší 

inhibiční účinek v této skupině má látka 1-MIJA-39.1 s IC50=  3,942  ±  0,112  nM 

se spojovacím řetězcem tvořeným šesti methylenovými skupinami. Další v pořadí je  

1-MIJA-34.2 s IC50= 23,21 ±  0,69  nM se spojovacím řetězcem o pěti methylenových 

skupinách a 1-MIJA-37.3 se sedmi uhlíkatým spojovacím řetězcem. Všechny látky 

ze skupiny derivátů THA-Trp mají větší inhibiční účinnost než standard THA, 

IC50= 217,5 ± 8,8  nM (Obr. 10). Látka s nejnižší aktivitou 1-MIJA-36.1, se čtyřmi 

methylenovými skupinami v řetězci, byla o řád méně účinná než ostatní testované 

látky. Největší inhibiční účinek z těchto derivátů vůči AChE měla 1-MIJA-43.1, 

IC50= 76,15  nM s osmi methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci. Velmi dobře 

inhibovaly také deriváty 1-MIJA-37.3 a 1-MIJA-39.1 se sedmi a šesti methylenovými 

skupinami v řetězci. Porovnání těchto výsledků ukázalo, že pro inhibici AChE byl 

u těchto derivátů vhodnější delší spojovací řetězec (účinnost klesala od osmi k šesti 

methylenovým skupinám), na rozdíl od inhibice BChE, kde účinnost derivátů klesala 

od šesti k osmi methylenovým skupinám). 
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Obr. 11 Hodnoty IC50 derivátů 7-MEOTA-Trp pro BChE 

Grafické znázornění hodnot IC50 pro skupinu derivátů 7-MEOTA-Trp udává, 

že nejúčinnější látkou dané skupiny je K1028 s hodnotou IC50=  55,27  ±  1,18  nM 

se šesti methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci. Na druhém místě je látka 

K1029 s IC50= 78,14 ± 2,66  nM, která má sedm methylenových skupin mezi 

farmakofory. Ve srovnání se standardem skupiny 7-MEOTA s IC50=  17560  ±  795  nM 

jsou všechny testované látky účinnější o jeden až tři řády (Obr. 11). Přičemž rozdíl tří 

řádů byl naměřen u nejúčinnější látky K1028. Nejnižší inhibiční aktivitu měla látka 

K1025 se třemi methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci, vůči K1028 byla 

32krát méně účinná, ale zároveň byla téměř desetkrát účinnější než standard. 
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Obr. 12 Hodnoty IC50 derivátů 6-Cl-THA-Trp pro BChE 

Hodnoty IC50 derivátů 6-Cl-THA-Trp měřených na BChE ukazují, že největší 

inhibiční účinnost vykazuje látka K1035 s IC50= 36,06 ± 0,59 nM se šesti methylenovými 

skupinami ve spojovacím řetězci. Za ní se řadí látka K1036 s IC50= 52,37 ± 1,09 nM, 

která má mezi farmakofory o jednu methylenovou skupinu více než K1035, tedy sedm. 

Oproti standardu 6-Cl-THA s hodnotou IC50= 1772 ± 97 nM jsou všechny testované 

látky dané skupiny účinnější (Obr. 12). K1035 je dokonce 49krát účinnější než standard 

6-Cl-THA. Nejmenší inhibiční aktivitu vykazovala látka K1031 se dvěma methylenovými 

skupinami v řetězci, která byla o jeden řád méně účinná než K1035, avšak vůči 

standardu měla pětkrát vyšší inhibiční účinek. Při porovnání nejúčinnějších inhibitorů 

testovaných skupin vůči BChE je na prvním místě 1-MIJA-39.1, derivát THA-Trp, 

následuje derivát ze skupiny 6-Cl-THA-Trp K1035 a pak derivát 7-MEOTA-Trp K1028. 
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Byl vypočítaný index selektivity (SI) vůči AChE pro všechny testované sloučeniny 

a výsledky byly zpracované (Tab. 5). Pro hodnocení výsledků SI je důležité vědět, že 

látky selektivní k BChE mají hodnoty SI ≤ 1 a látky selektivní k AChE mají hodnoty SI ≥ 1. 

Dvě třetiny testovaných látek vykazovaly selektivitu k BChE, přičemž nejselektivnější 

byla 1-MIJA-39.1, THA derivát. Zbylá jedna třetina testovaných látek byla selektivní 

k AChE a největší AChE selektivita byla stanovena u K1035, derivátu 6-Cl-THA-Trp. 

Tab. 5 Index selektivity (SI) testovaných látek 

červeně značené = AChE selektivní, zeleně značené = BChE selektivní 

Inhibitor 

Struktura 

(počet -CH2- skupin  

ve spojovacím řetězci) 

SI BChE / AChE 

6-Cl-THA-Trp 

 

 

K1031 n= 1 2,1 

K1032 n= 2 2 

K1033 n= 3 2 

K1034 n= 4 0,97 

K1035 n= 5 3,2 

K1036 n= 6 2,8 

K1037 n= 7 2,9 

7-MEOTA-Trp 

 

 

K1024 n= 1 0,08 

K1025 n= 2 1,4 
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Inhibitor 

Struktura 

(počet -CH2- skupin  

ve spojovacím řetězci) 

SI BChE / AChE 

K1026 n= 3 0,04 

K1027 n= 4 0,30 

K1028 n= 5 0,06 

K1029 n= 6 0,08 

K1030 n= 7 0,10 

THA-Trp 

 

 

K1038 n= 1 0,08 

1-MIJA-35.3 n= 2 0,07 

1-MIJA-36.1 n= 3 0,10 

1-MIJA-34.2 n= 4 0,07 

1-MIJA-39.1 n= 5 0,03 

1-MIJA-37.3 n= 6 0,22 

1-MIJA-43.1 n= 7 0,84 

6-Cl-THA 

 

101 

7-MEOTA 

 

1,8 

THA 

 

0,68 
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8.2 DPPH TEST 

Naměřené hodnoty EC50 byly zpracovány do grafů. Pro tři skupiny testovaných 

derivátů byly vytvořeny tři odpovídající grafy. Látky s ověřenou antioxidační účinností, 

trolox a NAC, se staly standardy pro každou skupinu a byly zapracované 

do grafů [72, 73]. 

Antioxidační účinnost se stanovuje v hodnotách EC50. Tato hodnota vyjadřuje 

koncentraci léčiva, která je potřebná k poskytnutí poloviny maximální odpovědi. Pro 

vyjádření hodnoty EC50 se používají jednotky molární koncentrace. 

 

 

Obr. 13 Hodnoty antioxidační aktivity EC50 pro deriváty 6-Cl-THA-Trp 

Graf (Obr. 13) ukazuje výsledky testování antioxidační účinnosti látek ze skupiny 

6-Cl-THA-Trp. Nejúčinnější látkou z dané skupiny je K1035 EC50= 2277,00 ± 75,98 μM 

se spojovacím řetězcem tvořeným šesti methylenovými skupinami. Na druhém místě je 

K1034 EC50= 2375,00 ± 74,84 μM s pěti methylenovými skupinami mezi dvěma 

farmakofory. Při porovnání se standardy, trolox EC50= 16,2 μM, NAC EC50= 27,91 μM, 
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vykazovaly všechny testované látky mnohonásobně nižší antioxidační aktivitu a rozdíl 

se pohyboval až v počtu dvou řádů. 

 

 

Obr. 14 Hodnoty antioxidační aktivity EC50 pro deriváty 7-MEOTA-Trp 

Graf (Obr. 14) znázorňuje výsledky pro skupinu derivátů 7-MEOTA-Trp. Největší 

antioxidační účinnost měla látka K1024 EC50 = 172,6 ± 10,55 μM se dvěma 

methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci mezi 7-MEOTA a Trp. Látka K1030 

s osmi methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci se řadí svou účinností na druhé 

místo ve své skupině, avšak s EC50 = 4416 ± 127,5 μM je 25krát slabší než K1024. 

V porovnání se standardy NAC a trolox nevykazovala žádná z testovaných látek vyšší 

antioxidační účinnost. K1024, nejsilnější z této série testovaných látek, byla šestkrát 

méně účinná než NAC a desetkrát méně než trolox.  
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Obr. 15 Hodnoty antioxidační aktivity EC50 pro deriváty THA-Trp 

Graf (Obr. 15) pro hodnoty antioxidační aktivity derivátů THA-Trp ukazuje, 

že nejnižší hodnota EC50 byla naměřená u K1038 EC50= 1067,00 ± 59,03 μM se dvěma 

methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci mezi THA a Trp, a tím je nejúčinnější 

látkou dané skupiny. Na druhém místě, avšak s trojnásobně nižší účinností, je látka 

1-MIJA-34.2 EC50= 1903,00 ± 73,25 μM s pěti methylenovými skupinami ve spojovacím 

řetězci. Ve srovnání se standardy nevykazovala žádná z testovaných látek vyšší 

antioxidační účinnost, stejně jako v případě dalších dvou sérií testovaných látek. 

Porovnáním výsledků ze všech skupin testovaných látek bylo zjištěno, že největší 

antioxidační aktivitu má derivát 7-MEOTA-Trp K1024 EC50= 172,6 ± 10,55 μM se dvěma 

methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci. Za ní se řadí, s rozdílem jednoho 

řádu, derivát THA-Trp K1038 EC50= 1067,00 ± 59,00 μM obsahující dvě methylenové 

skupiny ve spojovacím řetězci. Za K1038 se dále řadí látky ze skupiny THA-Trp MIJA34 

a MIJA37.  
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9. DISKUZE 

S ohledem na vysokou prevalenci onemocnění a vysoké socioekonomické 

náklady nemoci pro společnost jako celek se považuje AD za závažný problém 

veřejného zdraví. Ve skutečnosti statistiky naznačují, že může představovat „pandemii 

21. století“, proto je v současnosti AD prioritou lékařského výzkumu. Navzdory 

velkému vědeckému a klinickému pokroku v oblasti AD v posledních 30 letech je 

veškerá dostupná léčba pouze symptomatická [55]. Přestože současná léčiva mohou 

zlepšit kvalitu života pacientů, žádné z nich není schopné zpomalit rychlý, fatální 

průběh onemocnění [55].  

V současnosti se pro léčbu AD používají tři AChEI (donepezil, rivastigmin 

a galantamin) a jeden antagonista NMDA receptorů (memantin) [49]. Mechanismus 

účinku AChEI (zvyšování nabídky ACh a tím podpora cholinergní neurotransmise) 

spočívá v inhibici enzymu AChE, resp. BChE, jejichž úkolem je rozkládat ACh na cholin 

a acetát. Za fyziologických podmínek je za rozklad ACh v mozku zodpovědná hlavně 

AChE, jejíž koncentrace však s progresí AD klesá, zatímco koncentrace BChE naopak 

progresivně a významně stoupá [51]. BChE přebírá v pokročilých stádiích hydrolýzu 

ACh v mozku, kde je nedostatek AChE [20]. Byly provedené testy na myších modelech, 

kde byla prokázaná schopnost BChE hydrolyzovat ACh v případě deplece AChE [74]. 

Kromě poškození složek cholinergního systému mají v patogenezi AD své místo také 

extracelulární depozita Aβ, v jejichž ukládání může hrát roli i oxidační poškození [38] 

a intraneuronální klubka hyperfosforylovaného tau proteinu. Zvýšený výskyt 

oxidačních radikálů vyvolává zesítění proteinů a agregaci peptidů Aβ, také přispívají 

k agregaci tau a jiných cytoskeletálních proteinů [38]. Behl a kol. [38] prokázali, 

že agregáty Aβ při interakci s membránou nervových buněk indukují sled událostí, 

které vedou k intracelulární akumulaci ROS. Aβ může způsobit oxidaci nenasycených 

sacharidových postranních řetězců membránových lipidů, dezintegraci neuronální 

membrány a nakonec lýzu buněk [38]. Etiologie AD je komplexní. Z tohoto důvodu 

může být léčba zaměřená vůči jednomu cílovému místu neadekvátní. Nejnovějším 

konceptem v terapii AD jsou MTDL. Tato léčiva působí na několik různých mechanismů 
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vedoucích ke vzniku AD. Jedná se o hybridní molekuly, které vychází např. z THA a pojí 

jej s dalšími ligandy [75].  

Cílem této práce bylo zjistit inhibiční a antioxidační aktivitu nově 

syntetizovaných látek. Celkem bylo testováno 21 heterodimerů. Látky jsou tvořené 

dvěma farmakofory, z nichž jeden působí jako AChEI (6-Cl-THA, THA, 7-MEOTA) a druhý 

má antioxidační aktivitu (Trp), spojené různě dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. Právě 

délka spojovacího řetězce odlišuje jednotlivé heterodimery v jednotlivých sériích. 

Inhibiční aktivita byla testovaná na lidské AChE a BChE, výsledné koncentrace byly 

porovnávané s referenčními standardy (obr. 7-12). Většina látek vykazovala velmi 

dobrý inhibiční potenciál s hodnotami v nanomolárních koncentracích. 

V posledních letech je populární strukturou pro design MTDL THA, díky své 

schopnosti vysoce účinně inhibovat AChE a nízké molekulové hmotnosti, která je 

vhodná pro modifikaci [72]. Mnoho výzkumných týmů spojuje THA s dalším 

fragmentem za účelem vzniku MTDL. Hodnoty IC50 našich derivátů THA-Trp vůči AChE 

se pohybovaly, s výjimkou 1-MIJA-36.1 (IC50= 1298 nM), v rozmezí desítek až stovek 

nanomolů. Nejsilnější AChEI byla 1-MIJA-43.1, IC50= 76,15 nM. Vůči standardu THA 

IC50= 319,5 nM byla čtyřikrát silnější. V porovnání s jinými deriváty, které prokazatelně 

a účinně inhibují AChE i BChE jako např. THA-lophin (THA-2,4,5-trifenyl-1H-imidazol), 

z nichž nejúčinnější inhibitor vůči AChE vykazoval hodnoty IC50= 5,87 nM, byla však 

skoro 13krát slabší [45]. Rodríguez-Franco a kol. [41] testovali deriváty THA-melatonin, 

které nejen inhibují AChE i BChE, ale také se profilují antioxidačními 

a neuroprotektivními vlastnostmi a jsou tedy perspektivními MTDL [41, 45]. Nejlepší 

hodnoty pro inhibici AChE vykazoval derivát 6b. Jedná se o 6,8-dichlortakrin spojený 

řetězcem tvořeným šesti methylenovými skupinami s melatoninem, s IC50= 0,008 nM, 

čímž byl 40 000krát účinnější než standard THA a téměř 10 000krát účinnější než  

1-MIJA-43.1 [41, 45]. Důvodem mnohonásobně vyšší účinnosti látky 6b oproti našim 

THA-Trp derivátům byla pravděpodobně di-substituce atomem chloru a schopnost 

vazby do PAS AChE, která byla prokázaná thioflavin T-fluorescenčním testem, kdy látka 

6b dokázala vytlačit propidium, molekulu, která se specificky váže do PAS AChE [45]. 

Lei Fang a kol. [76] testovali deriváty THA-ferulové kyseliny, které vykazovaly lepší 

inhibiční aktivitu vůči AChE než THA. Jedná se o deriváty, ve kterých je THA 
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zodpovědný za inhibici cholinesteras, ferulová kyselina má antioxidační aktivitu a jsou 

spojené alkylendiaminovým vedlejším řetězcem. Bylo popsáno, že alkylendiaminový 

řetězec v poloze 9 THA heterocyklu může přispět ke snížení hepatotoxického působení 

THA a zvýšit inhibiční aktivitu vůči cholinesterasam [76]. Výsledky nejsilnějších látek 

se pohybovaly mezi IC50= 3,2 – 3,5 nM, tedy více než 20krát silnější než náš nejúčinnější 

THA-Trp derivát [45, 76]. Příčinu vyšší inhibice derivátů THA-ferulové kyseliny vůči 

AChE lze přisuzovat přítomnosti alkylendiaminového spojovacího řetězce o vhodné 

délce [76]. Všechny naše THA-Trp deriváty však byly selektivnější k BChE. Hodnoty IC50 

se pohybovaly kromě nejsilnější látky 1-MIJA-39.1 IC50= 3,942 nM a nejslabší  

1-MIJA-36.1 IC50= 123,4 nM v řádu desítek nanomolů. Derivát 1-MIJA-39.1 měl 55krát 

vyšší inhibiční aktivitu než standard THA (IC50= 217,5 nM). Pro porovnání byly použity 

také hodnoty jiných testovaných látek např. deriváty THA-trolox, u nichž byla popsaná 

jak účinná inhibice cholinesteras, tak schopnost vychytávat volné radikály. Navíc, trolox 

byl použit jako standard v našem DPPH testu, a proto bylo porovnání s těmito deriváty 

vhodné. Z derivátů THA-trolox inhibovala BChE nejlépe látka 6b s IC50= 5,2 nM, zatímco 

z derivátů THA-melatonin látka 6b s IC50= 7,8 nM [41, 72]. Náš nejlepší BChEI 1-MIJA-

39.1 ze série THA-Trp s nimi měl srovnatelnou účinnost. 

7-MEOTA-Trp deriváty inhibovaly aktivitu AChE méně než THA-Trp deriváty. To 

odpovídá i vzájemnému porovnání inhibiční aktivity těchto standardů vůči 

cholinesterasam. THA inhibuje obě cholinesterasy o dva řády účinněji než 7-MEOTA. 

Nicméně, 7-MEOTA nevykazuje, pravděpodobně díky odlišné metabolické cestě, 

nežádoucí hepatotoxické účinky [77]. Hodnoty se pohybovaly v řádech stovek až tisíců 

nanomolů. S výjimkou nejslabší látky, K1026 (IC50= 12400 nM), měly deriváty  

7-MEOTA-Trp větší inhibiční účinek než standard skupiny 7-MEOTA (IC50= 10000 nM). 

Nejlepším AChEI z této série byla látka K1027, IC50= 616,3 nM, čímž byla více než 16krát 

účinnější než standard skupiny 7-MEOTA, ale zároveň osmkrát slabší než 1-MIJA-43.1 

(nejúčinnější AChEI ze série THA-Trp). Pro své testování si vybrali jako jeden z výchozích 

farmakoforů 7-MEOTU i Korábečný a kol. [60], kteří syntetizovali a testovali 7-MEOTA-

donepezil deriváty. Bylo popsáno, že THA a/nebo 7-MEOTA mohou interagovat s CAS, 

tak jako s PAS AChE, společně s tvrzením, že část N-benzylpiperidinová (donepezilu) 

nebo N-benzylpiperazinová jsou skutečně ligandy CAS. Zjištění vedlo k předpokladu, že 



59 

 

kombinace těchto dvou farmakofor by mohla zlepšit inhibici cholinesteras [60]. 

Současná interakce AChEI s PAS a CAS AChE by mohla zmírnit kognitivní deficit u AD 

obnovením cholinergní aktivity. Takové sloučeniny by navíc mohly snížit zátěž Aβ, 

protože interakce mezi sloučeninou a PAS AChE je zapojena do zpomalení shlukování 

Aβ [60]. Výsledné hodnoty inhibice AChE deriváty 7-MEOTA-donepezil se pohybovaly 

v mikromolárních koncentracích, nejlepší byly v rozmezí 1,12 – 1,94 μM [60], a tím byly 

v porovnání s K1027 přibližně dvakrát slabšími AChEI. Vyšší inhibiční účinnost našich 

sloučenin mohla pramenit z předpokládané vazby farmakoforu 7-MEOTA do CAS, 

kdežto u 7-MEOTA-donepezil derivátů se do CAS pravděpodobně vázala  

N-benzylpiperidinová část donepezilu. Korábečný a kol., také testovali 7-MEOTA-p-

anisidin deriváty. Jejich výsledky pro inhibici lidské AChE se opět pohybovaly v nízkých 

mikromolárních koncentracích, nejsilnější AChEI měly hodnoty 1,35 – 2,14 μM, a tím 

opět vykazovaly dvakrát slabší inhibici AChE než K1027 [78]. Stanovení byla provedená 

také na BChE, přičemž látky vykazovaly hodnoty opět  v nízkých mikromolárních 

koncentracích. Nejsilnějším BChEI ze 7-MEOTA-p-anisidin byla látka 9 (IC50= 1,03 μM), 

derivát tvořený 7-MEOTOU a p-anisidinem s nejkratším spojovacím řetězcem (jedna 

methylenová skupina) a s thiomočovinovým uskupením ve struktuře [78]. Porovnáním 

látky 9 s výsledky stanovení inhibice BChE našich derivátů 7-MEOTA-Trp bylo zjištěno, 

že kromě K1025 (IC50= 1781 nM), vykazovaly lepší účinnost. Vyšší inhibiční účinnost 

našich derivátů by mohla mít podklad ve velikosti sloučenin, stericky by mohly lépe 

pasovat do dutiny k aktivnímu místu enzymu, ale pro  potvrzení takového předpokladu 

by byl nutný další výzkum.  Korábečný a kol. [60] testovali inhibiční aktivitu derivátů  

7-MEOTA-donepezil vůči BChE, výsledné hodnoty nejsilnějších látek byly v rozmezí 

0,33 - 0,97 μM [60]. Naše nejlepší BChEI ze skupiny derivátů 7-MEOTA-Trp, K1028 

(IC50= 55,27 nM) a téměř srovnatelně účinný K1029 (IC50= 78,14 nM) měly o jeden řád 

vyšší inhibiční aktivitu. Všechny deriváty 7-MEOTA-Trp měly vyšší inhibiční aktivitu než 

standard skupiny 7-MEOTA (IC50= 17560 nM) a s výjimkou K1025 byly všechny deriváty 

7-MEOTA-Trp selektivnější k BChE. K1025 je derivát 7-MEOTA-Trp se třemi 

methylenovými skupinami v řetězci. Důvodem odlišné selektivity od ostatních derivátů 

skupiny mohla být vhodná délka spojovacího řetězce, která umožnila snadný přístup 

dutinou AChE k CAS enzymu. 
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Ve skupině derivátů 6-Cl-THA-Trp vykazovaly testované látky, s výjimkou K1031 

(IC50= 161,6 nM), inhibiční aktivitu vůči AChE v řádu desítek nanomolů. K1031 je 

derivát 6-Cl-THA-Trp se dvěma methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci. 

Příčinou nižší inhibiční aktivity mohla být snížená flexibilita sloučeniny kvůli krátkému 

spojovacímu řetězci. Nejúčinnější AChEI byla K1035 (IC50= 11,28 nM) a srovnatelnou 

účinnost měla K1036 (IC50= 19,00 nM). V porovnání se standardem skupiny 6-Cl-THA 

(IC50= 17,60 nM) měla vyšší inhibiční aktivitu pouze K1035. Příčina významné inhibice 

AChE deriváty 6-Cl-THA byla objasněna již dříve. Camps a kol. [79] prokázali ve své 

studii, včetně jiného, že substituce THA v poloze 6 atomem chloru vede k optimální 

inhibici lidské AChE [79]. Naopak, v případě inhibice BChE, bylo zaznamenané 

nepříznivé působení atomu chloru v poloze 6 THA, protože tvoří svou blízkostí 

sterickou překážku v aktivním místě lidské BChE [79]. Zvýšení inhibiční účinnosti 

derivátů THA substituovaných atomem chloru v poloze 6 a zároveň lepší selektivitu 

vůči AChE potvrzuje i Nepovimová ve své studii [80]. Výsledky měření uvedené v této 

práci potvrdily daná tvrzení. Deriváty 6-Cl-THA-Trp vykazovaly nižší inhibiční aktivitu 

vůči BChE, hodnoty se pohybovaly v desítkách až stovkách nanomolů. Nejúčinnější 

BChEI byla K1035, IC50= 36,06 nM, která byla vůči standardu 6-Cl-THA (IC50= 1772 nM) 

až 49krát silnější. Příčinou násobně vyšší inhibiční aktivity oproti standardu mohla být 

současná inhibice PAS.  Franco a kol. [41] testovali deriváty THA-melatonin. Také v této 

práci byl uveden pozitivní vliv substituce aromatického kruhu THA atomem chloru 

ve vztahu k inhibici AChE. Nejlepší výsledky v jejich studii vykazovala látka 6b, derivát 

THA-melatonin substituovaný dvěma atomy chloru v poloze 6 a 8 THA, s hodnotami 

IC50= 0,008 nM pro AChE a IC50= 7,8 nM pro BChE [41]. Z výsledků vyplývá, že dva 

atomy chloru mohly působit synergicky v aktivním místě, látka vykazovala až 1000krát 

vyšší selektivitu vůči AChE [41]. Látka 6b byla více než 1000krát účinnější než náš 

nejsilnější AChEI K1035 [41]. 

Lidská AChE má ve své struktuře velmi hlubokou a úzkou dutinu, na jejímž dně 

je lokalizované CAS, zatímco PAS je situované na jejím vstupu. Bylo již prokázané, 

že inhibitory, které jsou schopné duální vazby (v CAS i PAS enzymu) jsou účinnější 

a mohou současně inhibovat katalytickou aktivitu AChE a zároveň zabránit AChE 

zprostředkované agregaci Aβ [59]. Optimální délka spojovacího řetězce mezi dvěma 
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základními farmakofory hraje zásadní roli při kontaktu s oběma anionickými místy [74]. 

Délka se různí v závislosti na typu farmakoforů. V literatuře bylo popsáno několik 

dimerů schopných duální vazby enzymu s různou délkou spojovacího řetězce. 

Optimální délka spojovacího řetězce pro bis-7-THA byla sedm methylenových skupin, 

naopak pro dimery THA-naftochinon byla optimální délka řetězce dvě až tři 

methylenové skupiny [74]. V rámci našeho testování se účinnost THA derivátů vůči 

AChE zvyšovala s rostoucím počtem methylenových skupin v řetězci (od pěti do osmi). 

Naopak, inhibiční aktivita 7-MEOTA derivátů vůči AChE se zvyšovala se snižující se 

délkou spojovacího řetězce (od osmi k pěti methylenovým skupinám), platí tedy 

opačný trend, ale v rámci stejného počtu methylenových skupin v řetězci. Nabízí se 

tedy možnost ovlivnění methoxy skupinou v poloze 7 THA. Pro deriváty 6-Cl-THA-Trp 

bylo prokázáno, že látky se šesti až osmi methylenovými skupinami ve spojovacím 

řetězci mají větší inhibiční účinnost vůči AChE než látky s kratšími spojovacími řetězci 

(dvě až čtyři methylenové skupiny v řetězci). Lze předpokládat, že na rozdílné  délce 

spojovacího řetězce bude závislá sterická dispozice jednotlivých farmakoforů vůči 

dutině enzymu. Je možné, že látky s optimální délkou spojovacího řetězce se vážou do 

PAS enzymu, které je umístěno při vstupu do dutiny enzymu. Tím by se vysvětlila jejich 

vyšší inhibiční aktivita vůči látkám s kratším či delším řetězcem než je optimální. Za 

vazbu do PAS by v případě našich látek byl zodpovědný farmakofor Trp. Nicméně, 

pro potvrzení takového předpokladu by bylo nezbytné, provést další zkoumání. 

V případě našich testovaných látek by se dalo shrnout, že se optimální délka řetězce 

potenciálních AChEI pohybovala v rozmezí pěti až osmi methylenových skupin 

ve spojovacím řetězci. Porovnáním nejúčinnějších BChEI ze všech tří sérií ukázalo, 

že největší inhibiční účinek měly deriváty se šesti methylenovými skupinami 

ve spojovacím řetězci. Nejsilnější BChEI byla 1-MIJA-39, IC50 = 3,942 nM (derivát 

THA-Trp), dále K1035 (derivát 6-Cl-THA-Trp) a pak K1028 (derivát 7-MEOTA-Trp).  

Z farmakologického hlediska bylo nezbytné stanovit AChE/BChE selektivitu. 

Potřeba vycházela z již výše zmíněných poznatků, že BChE přebírá v pokročilých 

stádiích AD funkci AChE při hydrolýze ACh. Inhibice AChE může podpořit stav pacientů 

s AD v počátečních stádiích nemoci. Naopak, je pravděpodobné, že pacienti 

v pokročilých stádiích AD mají vyšší prospěch z neselektivních inhibitorů cholinesteras 
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nebo ze selektivních BChEI. Nicméně, do dnešní doby není jasné stanovisko, kdy je 

lepší použít selektivní AChEI, selektivní BChEI nebo neselektivní inhibitory 

cholinesteras [74]. Výsledky stanovení byly zaznamenané (Tab. 5). Z testovaných látek 

vyjadřovaly selektivitu k AChE s výjimkou K1034 všechny deriváty 6-Cl-THA-Trp a K1025 

derivát 7-MEOTA-Trp. Zbývající deriváty 7-MEOTA-Trp, K1034 - jediný z derivátů 6-Cl-

THA-Trp a všechny látky ze série THA-Trp vykazovaly selektivitu k BChE. Nejvyšší 

selektivitu k BChE vykazovala 1-MIJA-39.1, THA-Trp derivát. Největší selektivitu k AChE 

měla látka K1035, derivát 6-Cl-THA-Trp, jejíž vysoká selektivita k AChE může přispívat 

ke klinicky příznivému profilu tolerance, jak již bylo popsané u selektivního AChEI 

donepezilu [81]. 

Stále více pozornosti je věnováno oxidačnímu stresu a jeho roli ve vývoji AD. 

Předpokládá se, že oxidační stres je zapojen v počátečních fázích patologické kaskády 

a představuje klíčový faktor k zahájení agregace Aβ a hyperfosforylace tau proteinu. 

Bylo zjištěno, že mnoho antioxidantů je schopno zmírnit syndrom AD a zabránit 

progresi onemocnění [76]. Výzkumné skupiny připojily THA k různým antioxidantům 

jako je kyselina kávová, ferulová, kliochinol, melatonin, chromanové deriváty, huprin, 

merkapto-sloučeniny, silibinin či donoři NO přes spojovací řetězec tvořený pěti až osmi 

methylenovými skupinami nebo přes azamethylenový spojovací řetězec, aby vyvinuli, 

hybridní sloučeninu AChEI-antioxidant. Tyto různé hybridní sloučeniny vykazovaly 

sníženou hepatotoxicitu oproti samostatnému THA, u něhož byl toxický účinek na 

jaterní tkáň hlavním důvodem jeho stažení z trhu. Všeobecně měly všechny tyto 

sloučeniny zvýšenou antioxidační aktivitu a vyšší selektivitu k inhibici AChE než 

jednotlivé molekuly samostatně. U hybridních sloučenin THA s kyselinou kávovou 

a s kyselinou ferulovou byla zjištěná také inhibice AChE indukované agregace Aβ, která 

naznačuje, že zvýšená inhibice činnosti AChE může vést ke zpomalení agregace Aβ [53]. 

V rámci terapie AD se pokusili Jiang a kol. [53] spojit cholinergní a antioxidační 

terapeutický přístup. Berberin, inhibitor cholinesteras, konjugovali s různými silnými 

antioxidanty jako je např. fenol, difenolové deriváty, ferulová kyselina 

a melatonin [53]. Byly u nich stanovené hodnoty IC50 na AChE z paúhoře elektrického 

(Electrophorus electricus). Nejsilnější inhibiční potenciál vykazoval derivát berberinu 

a fenolu se čtyřmi methylenovými skupinami ve spojovacím řetězci, 
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IC50= 0,097 μM [82]. Výsledkem jejich práce byla zvýšená cholinesterasová inhibice 

a antioxidační účinnost takto konjugovaných látek. Navíc, bylo zjištěno, že testované 

látky inhibují in vitro agregaci Aβ [53].  

Antioxidační účinnost našich testovaných látek byla stanovená pomocí DPPH 

testu. Výsledné hodnoty (obr. 13-15) byly porovnávané se standardy NAC 

(EC50= 27,91 μM) a trolox (EC50= 16,2 μM). Žádná z testovaných látek nedosáhla 

antioxidační aktivity standardů. Nejvyšší antioxidační aktivitu vykazovala látka K1024 

EC50= 172,6 μM, derivát 7-MEOTA-Trp. V porovnání se standardy byla však šest až 

desetkrát méně účinná.  

Jeřábek a kol. [81] testovali antioxidační aktivitu derivátů 6-Cl-THA-resveratrol, 

z nichž nejúčinnější byl derivát 5 (EC50= 155 μM), který byl však méně účinný 

v porovnání se standardem, antioxidační látkou resveratrolem (EC50= 25,6 μM) [81]. 

Naše nejúčinnější antioxidačně působící látka K1024 (EC50= 172,6 μM) byla srovnatelně 

účinná s derivátem 5, zároveň měla také větší antioxidační aktivitu, než samotný Trp 

(EC50> 5000 μM). Látka K1024, tvořená farmakofory 7-MEOTA a Trp, vykazovala vyšší 

inhibiční aktivitu než samotná 7-MEOTA a současně vyšší antioxidační aktivitu 

než samostatný Trp, lze tedy říci, že spojení těchto dvou farmakoforů bylo racionální. 

Látka K1038, derivát THA-Trp se dvěma methylenovými skupinami ve spojovacím 

řetězci, se svou účinností se řadila za K1024, ačkoli měla více než šestkrát menší 

antioxidační aktivitu. Látky K1024 i K1038, vykazovaly větší selektivitu k BChE. 

Nejselektivnější AChEI látka K1035, derivát 6-Cl-THA-Trp měla antioxidační aktivitu 

EC50= 2277 μM. Oproti standardům NAC a trolox byla o dva řády méně účinná. 

Nicméně, v porovnání s farmakoforem zodpovědným za antioxidační účinnost v této 

struktuře, Trp (EC50> 5000 μM), byla účinnější. Látka K1035 byla svou antioxidační 

aktivitou nejlepší ze série derivátů 6-Cl-THA-Trp a zároveň vykazovala ze všech našich 

testovaných látek nejlepší inhibiční aktivitu vůči AChE (IC50= 11,28 nM). Látka K1035 

opět prokázala racionální spojení dvou farmakoforů, jejichž výsledkem je látka s vyšší 

inhibiční a antioxidační účinností než samotné jednotlivé farmakofory 6-Cl-THA a Trp. 

Na základě našich stanovení, disponuje látka K1035 silnou inhibiční aktivitou 

proti cholinesterasam a zároveň i určitou antioxidační aktivitou. Je tedy vhodným 

kandidátem pro další testování jako potenciální léčivo pro terapii AD. 
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10. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo stanovení inhibiční koncentrace a antioxidační aktivity nově 

syntetizovaných potencionálních léčiv AD. Látky byly hodnocené na základě výsledků 

stanovení inhibiční koncentrace, antioxidační účinnosti a jejich porovnání se standardy, 

dále byl vypočítaný index selektivity pro jednotlivé látky.  Celkem bylo testováno sedm 

látek derivátů 6-Cl-THA-Trp, sedm derivátů 7-MEOTA-Trp a sedm derivátů THA-Trp. 

Většina testovaných látek prokázala větší inhibiční aktivitu než odpovídající standardy, 

ale žádná z testovaných látek nepřevyšovala hodnotu antioxidační aktivity standardů. 

Deriváty THA-Trp byly selektivnější k BChE než k AChE. Všechny látky účinněji 

inhibovaly BChE než standard THA, přičemž 1-MIJA-39.1 byla nejlepším BChEI ze všech 

testovaných látek. Deriváty 7-MEOTA-Trp byly s výjimkou látky K1025 selektivnější 

k BChE (stejně jako deriváty THA-Trp). Všechny látky inhibovaly BChE o dva až tři řády 

účinněji než standard 7-MEOTA. Deriváty 6-Cl-THA-Trp vykazovaly vyšší selektivitu 

k AChE kromě jedné látky K1034. Všechny inhibovaly AChE v nízkých nanomolárních 

koncentracích. Oproti standardu 6-Cl-THA byla však účinnější pouze K1035, která byla 

zároveň nejúčinnějším AChEI ze všech testovaných látek a současně vykazovala 

i největší selektivitu k AChE. Příčinou vysoké inhibiční účinnosti a selektivity bylo 

pozitivní působení substituce chlorem THA v poloze 6, které bylo prokázané 

již v několika dřívějších studiích [41, 79, 80]. Všechny deriváty 6-Cl-THA-Trp inhibovaly 

BChE o jeden až dva řády účinněji než standard 6-Cl-THA.  

Antioxidační účinnost testovaných látek byla porovnávaná se standardy NAC 

a trolox. Žádná z testovaných látek neprokázala vyšší antioxidační aktivitu 

než standardy. Nicméně, nejúčinnější derivát 7-MEOTA-Trp K1024 měl pouze o jeden 

řád nižší antioxidační aktivitu než standardy a látky K1038 (der. THA-Trp) a K1035 

(der. 6-Cl-THA-Trp) měly vůči standardům jen o dva řády nižší účinnost. Přestože 

nedosahovaly antioxidační účinnosti standardů, měly látky K1024, K1038, K1035 vyšší 

antioxidační aktivitu než farmakofor Trp, zodpovědný za antioxidační účinnost 

v testovaných sloučeninách. Tímto bylo prokázané racionální spojení dvou různých 

molekul do jedné. 

Největší potenciál ze všech testovaných látek měla látka K1035. Disponuje nejvyšší 

inhibiční účinností vůči AChE, účinně inhibuje i BChE a má měřitelnou antioxidační 
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aktivitu, vyšší než Trp samostatně. Je tedy vhodným kandidátem pro in vivo testování 

jako potencionální léčivo AD. 
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11. POUŽITÉ ZKRATKY 

zkratka český význam význam zkratky 

6-Cl-THA 6-chlortakrin 
 

7-MEOTA 7-methoxytakrin 
 

AD Alzheimerova choroba Alzheimer´s disease 

ADDLs difuzní ligandy odvozené od amyloidu 
 

ACh acetylcholin 
 

AChE acetylcholinesterasa 
 

AChEI inhibitor acetylcholinesterasy 
 

ApoE apolipoprotein E 
 

APP amyloidní prekurzorový protein 
 

ARP antiradikálová aktivita 
 

ATChJ acetylthiocholinjodid 
 

A-V blok síňokomorová blokáda 
 

Aβ β-amyloid 
 

BChE butyrylcholinesterasa 
 

BChEI inhibitor butyrylcholinesterasy 
 

BTChJ butyrylthiocholinjodid 
 

CAS katalytické aktivní místo 
 

CNS centrální nervový systém 
 

CYP cytochrom 
 

DMAADs léčiva modifikující Alzheimerovu chorobu 
Disease-modifying anti-

Alzheimer drugs 

DMSO dimethylsulfoxid 
 

DNA deoxyribonukleová kyselina 
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zkratka český význam význam zkratky 

DPPH 2,2 diphenyl-1-pycrylhydrazyl 
 

DTNB 5,5´dithio-(2-nitro)benzoová kyselina 
 

EC50 koncentrace antioxidantu 
 

GSH glutathion 
 

GSSG oxidovaný glutathion 
 

HEB hematoencefalická bariéra 
 

ChAT cholinacetyltransferasa 
 

IC50 inhibiční koncentrace 
 

LOAD pozdě nastupující Alzheimerova choroba Late Onset Alzheimer disease 

mAChR muskarinové cholinergní receptory 
 

MCI mírná kognitivní porucha Mild cognitive impairment 

MMSE krátký test kognitivních funkcí Mini Mental State Exam 

Mr molekulová hmotnost 
 

MTDL multifunkční sloučeniny Multitarget-directed Ligands 

NAC N-acetylcystein 
 

nAChR nikotinové cholinergní receptory 
 

NMDA N-methyl-D-aspartát 
 

NO oxid dusnatý nitrogen oxid 

PAS periferní anionické místo 
 

PNS periferní nervový systém 
 

PSEN1 presenilin-1 
 

PSEN2 presenilin-2 
 

RNA ribonukleová kyselina 
 

RNS reaktivní formy dusíku 
 

ROS reaktivní formy kyslíku 
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zkratka český význam význam zkratky 

SI index selektivity 
 

THA takrin 
 

Trp tryptofan 
 

VAChT vysoce afinitní vychytávání cholinu 
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