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Zoznam skratiek
Aβ

β-amyloid

AD

Alzheimerova choroba

ACh

acetylcholín

AChE

acetylcholínesterása

APP

amyloidový prekurzorový proteín

BPSD

behaviorálne a psychologické symptómy demencie

BuChE

butyrylcholínesterása

CYP 3A4

izoenzým cytochrómu P450

CYP 2D6

izoenzým cytochrómu P450

EBM

medicína založená na dôkazoch

GAG

glykosaminoglykan

GC-MS

plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria

GSK-3β

glykogénsyntása kinása 3β

ChE

cholínesterása

ChEI

inhibítory cholínesterás

MAO-B

monoaminooxidása typu B

MRI

magnetická rezonancia

NMR

nukleárna magnetická rezonancia

NMDA

N-methyl-D-aspartát

PET

pozitrónová emisná tomografia

POP

prolyloligopeptidása

SNRI

selektívne inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a serotonínu

SSRI

selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu

TLC

chromatografia na tenkej vrstve
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1. Úvod
Už od dávnych čias ľudstvo skúmalo prírodu, využívalo ju ako zdroj obživy a taktiež
v nej hľadalo záchranu a riešenie svojich zdravotných problémov. Na tieto účely naši predkovia
využívali celé rastliny alebo ich extrakty, ktorých použitie bolo založené na empirických
skúsenostiach. Dioscorides, ktorý sa pokladá za otca farmakognózie, študoval medicínske
účinky rastlín a spísal ich v diele „De Materia Medica“. Dominantná časť tohto diela sa
venovala rastlinám s miernym účinkom na ľudké telo, no vyskytovali sa tu aj rastliny
obsahujúce alkaloidy alebo iné látky s výrazným účinkom. [1]
Od tohto obdobia ubehlo veľa času, došlo k rozvoju priemyslu, medicíny aj farmácie,
v rámci ktorej boli vyvinuté polosyntetické aj syntetické liečivá, mnohé odvodené práve
od látok prírodného pôvodu. Došlo k spresneniu diagnostických metód a k celkovému
zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, čo sa prejavilo okrem iného v starnutí našej populácie.
Obyvatelia ČR trpia najmä ochoreniami obehovej sústavy ako je napríklad hypertenzia, trápi
ich diabetes mellitus, nádorové a infekčné ochorenia, alergie ale aj duševné poruchy. [2]
Napriek obrovskému pokroku v rámci zdravotníctva existujú aj dnes ochorenia, ktoré nie sme
schopný účinne vyliečiť. Patria medzi ne vírus HIV, onkologické ochorenia a taktiež ochorenia
neurologické, kam je radená nevyliečiteľná Alzheimerova choroba (AD). Aj z tohto dôvodu je
neoddeliteľnou súčasťou farmácie odvetvie výskumu a vývoja nových liečiv, ktoré sa zaoberá
testovaním veľkého množstva látok a ich účinkami na ľudské telo. Takto testované sú tiež
alkaloidy izolované z rastlín čeľade Amaryllidaceae, ktorými sa zaoberá táto diplomová práca.
Alkaloidy sú prírodné organické látky zásaditej povahy, ktoré sa vyskytujú najmä
vo vyšších rastlinách, u živočíchov je ich výskyt ojedinelý. Význam ich vzniku v rastlinných
telách je vysvetľovaný viacerými teóriami. Jedna z nich tvrdí, že alkaloidy ako produkty
sekundárneho metabolizmu sú iba odpadovými látkami metabolizmu primárneho. Na druhej
strane existujú názory o ich účelnej biogenéze, kde alkaloidy zohrávajú rolu ako ochranné látky
proti škodcom, požieračom a mikróbom, ale aj ako atraktanty za účelom opelenia či rozptýlenia
semien. Rozmanitosť chemickej štruktúry alkaloidov sa podieľa aj na rôznom charaktere ich
účinku. Chemicky podobné alkaloidy sa môžu vyznačovať odlišnými aktivitami, zatiaľčo látky
rôznej štruktúry môžu vykazovať účinky veľmi podobné až identické. [3,4]
Čeľaď Amaryllidaceae je jednou z 20 najvýznamnejších čeľadí obsahujúcich alkaloidy.
Rastliny patriace do tejto čeľade sú zaujímavé najmä obsahom alkaloidov isochinolínovej
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štruktúry, ktoré vykazujú rôzne farmakologické účinky. Výsledkom náročných fytochemických
štúdií je približne 500 rôznych alkaloidov, ktoré sa vyznačujú protinádorovou,
antimikrobiálnou, antifungálnou, antivirotickou, antiprotozoálnou aktivitou a tiež inhibíciou
prolyloligopeptidásy (POP) a ľudských cholínesterás (ChE). [5]
Vzhľadom k spomínaným účinkom sú tieto alkaloidy testované voči rôznym typom
patogénnych baktérií, fungálnych a protozoálnych patogénov, vírov a taktiež je skúmaná ich
biologická aktivita v rámci nádorových a neurologických ochorení. [5] V roku 2016 bolo do
Národného onkologického registra ČR nahlásených 96 500 prípadov zhubných nádorov a in
situ novotvarov. V súčasnosti je najčastejšie diagnostikovaným onkologickým ochorením „iný
zhubný novotvar kože“. Medzi ďalšie často sa vyskytujúce patria kolorektálny karcinóm,
zhubný nádor prostaty, prsníkov, priedušnice, priedušiek a pľúc. [6]
Čo sa týka neurologických ochorení sú alkaloidy čeľade Amaryllidaceae testované
v rámci liečby schizofrénie, bipolárnej afektívnej choroby a demencie. Medzi najčastejšie typy
demencie patrí vaskulárna demencia, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálna
demencia a v neposledom rade najčastejšia forma demencie – Alzheimerova choroba. [7] Tento
typ tvorí približne 60 - 70% všetkých prípadov a výskyt v ČR predstavuje 70 000 - 90 000
pacientov. [8] V mnohých krajinách existujú špeciálne sociálne a zdravotné služby pre osoby
s demenciou, no ich využitie zo strany pacientov je zložité a nedostatočné. Pacienti odďaľujú
vyhľadanie lekára, stanovenie diagnózy, a teda im nemôže byť poskytnutá efektívna
terapia. [7] Okrem účinnej farmakoterapie v rámci starostlivosti o pacientov s AD sú
nevyhnutné profesionálne zručnosti, vedomosti a multidisciplinárny prístup k jednotlivým
pacientom. [9]
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2. Cieľ práce
1. Izolácia dvoch alkaloidov v čistej forme z vybranej frakcie získanej chromatografickou
separáciou sumárneho alkaloidného extraktu z Narcissus pseudonarcissus 'Dutch
Master' (Amaryllidaceae).
2. Podiel na určení štruktúry izolovaných zlúčenín (GC-MS, NMR analýza, stanovenie
optickej otáčavosti).
3. Podiel na stanovení biologickej aktivity izolovaných látok voči ľudským
cholínesterásam, glykogénsyntáse kináse 3β a prolyloligopeptidáse.
4. Teoretické spracovanie témy.
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3. Teoretická časť
3.1. Čeľaď Amaryllidaceae
Rastliny z čeľade Amaryllidaceae sú cibuľovité krytosemenné rastliny. Do tejto
čeľade je radených viac ako 1 100 druhov rastlín, ktoré sú rozdelené do 85 rodov. [10]
Typicky sa vyskytujú v tropickom a subtropickom podnebí a v minulosti boli
pestované prevažne k okrasným účelom. Medzi najznámejšie rody tejto čeľade patrí
rod amarylka (Amaryllis L.), klívia (Clivie L.), krinum (Crinum L.), narcis (Narcissus
L.), snežienka (Galanthus L.) bleduľa (Leucojum L.), pričom výskyt posledných troch
spomínaných nie je neobvyklý ani v našom podnebnom pásme. [11] Rastliny týchto
rodov sú známe ako trvalky, listy majú čiarkovité, môžu byť prízemné alebo vyrastať
zo stoniek. Kvety sú obojpohlavné so spodným semenníkom a plodom sú najčastejšie
tobolky alebo bobule. [4] Záujem o čeľaď vrástol vďaka obsahu alkaloidov rôznej
štruktúry, ktoré sa vyznačujú rozmanitými biologickými účinkami. [12] Ich výskyt je
možné pozorovať v celých rastlinách, no najväčšie množstvo týchto látok sa vyskytuje
v cibuliach. Izolovaných a štruktúrne popísaných bolo doposiaľ vyše 500 alkaloidov,
ktoré sú podľa typu základného skeletu rozdelené do niekoľkých skupín. [11]

3.1.1. Taxonomické zaradenie a charakteristika rodu Narcissus L.
Ríša: Plantae
Podríša: Tracheophyta
Oddelenie: Magnoliophyta
Trieda: Liliopsida
Podtrieda: Lilidae
Rad: Amaryllidales
Čeľaď: Amaryllidaceae
Rod: Narcissus L. [4]
Podľa rôznych autorov rod Narcissus L. zastrešuje 50 - 180 druhov narcisov.
Diverzifikácia čeľade Amaryllidaceae sa sústreďovala najmä v severnej Afrike, no
najväčšia rozmanitosť rodu Narcissus L. sa objavovala na Pyrenejskom
8

polostrove. [13] Väčšina druhov narcisov je schopná hybridizácie, ktorá sa stala veľmi
obľúbenou, čoho výsledkom je veľké množstvo botanických kultivárov. [14]
Narcisy patria medzi viacročné, jednodomé rastliny, ktoré dokážu prezimovať
pomocou cibule a na jar dorastajú do výšky 8 až 60 cm. Každý rok cibuľa dorastá
vytvorením nových sukníc a následne sa ďalej delí. Stonku predstavuje dutý stvol, listy
sú čiarkovité a matné so súbežnou žilnatinou. Obojpohlavné kvety vyrastajú
samostatne alebo v zdanlivých okolíkoch. Okvetie je tvorené korunou so 6 okvetnými
lístkami v 2 praslenoch, ktoré sú zrastené do okvetnej trúbky a pakorunkou rôznych
tvarov a farieb. [15]
Už Sokrates označil narcis ako „kaplnku pekelných bohov“ kvôli jeho
jedovatým a narkoticky pôsobiacim obsahovým látkam. [16] Prvýkrát bol terapeuticky
využitý práve extrakt z narcisu, a to z Narcissus poeticus L., ktorý Hippokrates
v 4. storočí pred Kristom použil na liečbu nádoru v blízkosti maternice. [11]

3.1.2. Charakteristika Narcissus pseudonarcissus L.
Pôvod tohto druhu narcisu je v Európe, no je hojne rozšírený aj v severnej
Amerike. Narcissus pseudonarcissus L. je vytrvalá rastlina a z jej podzemnej cibule
väčšinou vyrastá šesť jednotlivých rastlín. Listy majú úzke, dosahujú dĺžku približne
30 cm a majú typickú sivozelenú farbu. Rastlina môže byť identifikovaná najmä
prostredníctvom výrazných žltých kvetov s trúbkovitou pakorunkou. Narcissus
pseudonarcissus L. je preto považovaný za pôvodcu trúbkovitých narcisov. Okrem
tohto typu existuje kvôli lepšej orientácii ďalších 12 skupín, ktoré sú delené podľa
tvaru a počtu kvetov. [17,18]

3.1.3. Biosyntéza alkaloidov čeľade Amaryllidaceae
V porovnaní s veľkým množstvom informácií o biologických účinkoch
alkaloidov čeľade Amaryllidaceae, poznatky o ich biochemickom pôvode nie sú úplne
kompletné. Napriek štruktúrnej odlišnosti majú alkaloidy spoločný medzistupeň
syntézy,

a

to

norbelladín,

ktorý

vzniká

kondenzáciou

aromatických

aminokyselinových derivátov (3,4-dihydroxybenzaldehyd) s tyramínom. [19] Práve
z tohto dôvodu je biosyntetická cesta vzniku týchto alkaloidov označená
ako norbelladínová cesta. Vychádza z L-fenylalanínu a L-tyrozínu, kde L-fenylalanín
prechádza na spomínaný 3,4-dihydroxybenzaldehyd a L-tyrozín sa mení na tyramín.
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Syntéza pokračuje vznikom 4'-O-methylnorbelladínu. Z tohto medziproduktu vzniká
intramolekulárnym spojením sedem základných skeletov. Jedná sa o lykorínový,
homolykorínový,

haemanthamínový,

krinínový,

galanthamínový,

tazettínový

a pankratistatínový/narciklasínový skelet. Medzi ďalšie dôležité štruktúrne typy patrí
belladínový typ, z ktorého vychádzajú všetky ostatné štruktúrne typy a montanínový
typ, ktorého syntéza nebola doposiaľ objasnená. [11]

Obrázok 1 - Biosyntéza alkaloidov čeľade Amaryllidaceae
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3.1.4. Základné štruktúrne typy alkaloidov čeľade Amaryllidaceae
Lykorínový typ
Alkaloidy patriace do tejto skupiny sú derivátmi pyrrolo[de]fenantridínu, ktorý
vzniká ortho - para intramolekulárnym oxidatívnym spojením. [20] Hlavným
zástupcom skupiny je lykorín, ktorý bol vôbec prvým izolovaným alkaloidom z čeľade
Amaryllidaceae, v roku 1877 z rastliny Narcissus pseudonarcissus L.. Tento alkaloid
sa vyznačuje účinnosťou proti celej rade vírusov (napr. SARS - asociovaný
coronavirus), taktiež má antimykotické (Saccharomyces cerevisiae), antiparazitárne
(Trypanosoma brucei) a antimalarické pôsobenie. Jeho protinádorová aktivita bola
skúmaná na mnohých typoch nádorových buniek, napríklad na nemalobunkovom
pľúcnom karcinóme (IC50 = 0,9 ± 0,2 µM), HeLa bunkách (IC50 = 0,9 ± 0,3 µM)
a ďalších. Inhibičná aktivita voči ChE je výrazne nižšia (IC50 = 213,0 ± 1,0 µM) ako
protinádorová účinnosť. [10,11,21] Ďalšie alkaloidy patriace do tejto skupiny sú
amarbellisín a pseudolykorín, ktorých protinárodová účinnosť je taktiež výrazná.
Pseudolykorín vykazuje sľubný potenciál proti bunkám A549 pľúcneho karcinómu
(IC50 = 7,5 µM), amarbellisín zas voči bunkám OE21 ezofageálneho karcinómu
(IC50 = 6,7 µM). Ungeremín pôsobí cytotoxicky svojou väzbou na topoisomerasu I,II
a preukázal vysokú účinnosť proti bunkám MOLT-4 akútnej lymfoblastovej leukémie
(IC50 = 0,7 µM). [10,11,22] Okrem spomínaných sa do lykorínového štruktúrneho typu
radia aj anhydrolykorín, 1,2-epoxylykorín, 1-O-acetyllykorín, lykorín-2-on, galanthín
a karanín. Posledné dve spomínané sa vyznačujú tiež analgetickým účinkom. [16]

Obrázok 2 - Lykorín
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Homolykorínový typ
Homolykorínový typ alkaloidov čeľade Amaryllidaceae je odvodený
od

2-benzopyrano-[3,4]indolu.

Skupina

zahŕňa

alkaloidy

homolykorín,

8-O-demethylhomolykorín, lykorenín a hippeastrín, masonín, odulín, duvoisín,
poetinatín, nie všetky sa však vyznačujú výraznou biologickou aktivitou. Ak nejakú
vykazujú, vo väčšine prípadov ide o aktivitu protinádorovú. Homolykorín,
8-O-demethylhomolykorín a lykorenín bohužiaľ vykazujú cytotoxický účinok aj voči
zdravým nenádorovým bunkám myších fibroblastov LMTK. Na druhej strane však
vykazujú potenciál proti bunkám ľudského karcinómu pečene HepG2 a leukemickým
bunkám MOLT-4. [11] Zástupcovia hippeastrín a lykorenín boli podrobené
antibakteriálnemu skríningu proti 8 typom patogénov. Hippeastrín bol málo účinný,
no lykorenín sa preukázal ako vhodný proti baktériám E. Coli a S. Aureus. [23]

Obrázok 3 - Homolykorín

Haemanthamínový a krinínový typ
Táto skupina alkaloidov je odvodená od 5,10b-ethanofenantridínu. [24]
Základnými predstaviteľmi týchto dvoch skupín sú haemanthamín, haemanthidín,
krinamín, maritidín, vittatín a papyramín, narcidín a bujeín. [16] Tieto alkaloidy sa
vyznačujú schopnosťou inhibovať nádorové bunky rôzneho typu, no každý zástupca
vykazuje tento účinok s inou intenzitou. Haemanthamín a krinamín iniciujú bunkovú
smrť procesom apoptózy u nádorových buniek hepatocelulárneho karcinómu
u potkanov a zároveň nepôsobia cytotoxicky na zdravé embryonálne bunky obličiek
u človeka. Okrem iného zástupcovia týchto skupín pôsobia proti rastu buniek HeLa a
LNCaP karcinómu prostaty. U hydroxyderivátu haemanthamínu – haemanthidínu bol
preukázaný

účinok

protizápalový,

analgetický

a tiež

antiparazitárny.

Methyléndioxybenzénová časť molekuly haemanthamínu aj haemanthidínu je spojená
s antimalarickou aktivitou proti chlorochín senzitívnemu P. falciparum. [11,25]
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Obrázok 4 - Haemanthamín

Obrázok 5 - Krinín

Galanthamínový typ
Alkaloidy galanthamínového štruktúrneho typu obsahujú dibenzofuránové jadro
a vznikajú para - ortho oxidatívnym spojením. Galanthamín, podľa ktorého je
pomenovaná celá skupina, bol prvýkrát izolovaný z rastlín rodu Galanthus, konkrétne
z cibule snežienky Galanthus woronowii. [11,24] Jeho derivát norgalanthamín vzniká
N-metyláciou vo finálnom kroku biosyntézy. Chlidantín je pravdepodobne odvodený
od galanthamínu jeho O-demetyláciou a narwedín je považovaný za biogenický
prekurzor galanthamínu. Okrem týchto zástupcov sú do tejto skupiny radené alkaloidy
epigalanthamín, epinorgalanthamín, narcisín a sanguinín. Ako jediný terapeuticky
používaný je v súčasnosti galanthamín, a to práve kvôli jeho selektívnej, reverzibilnej
a kompetitívnej inhibícii acetylcholínesterásy (AChE). Tento účinok sa využíva
pri liečbe AD. [24] V minulosti sa galanthamín experimentálne používal k terapii
myastenie gravis, detskej obrny, poliomyeitídy a demencie rôzneho pôvodu. [11]
Narwedín bol podrobený štúdii zameranej na respiračnú stimuláciu, znižuje frekvenciu
srdečných sťahov, znižuje účinok narkotík a hypnotík a potencuje analgetický účinok
morfínu. Alkaloid sanguinínu má zas približne 10-krát väčší potenciál k inhibícii
AChE (IC50 = 0,10 ± 0,01 µM) než galanthamín (IC50 = 1,70 ± 0,01 µM), a to z dôvodu
prítomnosti hydroxylovej skupiny, ktorá zlepšuje interakciu s týmto enzýmom. [24]
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Obrázok 6 - Galanthamín

Tazettínový typ
2-benzopyrano[3,4-c]indol je základom tazettínového štruktúrneho typu
alkaloidov čeľade Amaryllidaceae. Prítomnosť N-metylovej skupiny ich odlišuje
od alkaloidov krinínového a haemanthamínového typu, z ktorých sú prirodzene
syntetizované. [24] Tazettín sa vyznačuje aktivitou proti nádorovým bunkám,
pri testovaní na fibroblastických LMTK bunkových líniách vykazoval mierny
cytotoxický účinok. Ďalej má slabý hypotenzívny a antimalarický potenciál. Jeho
chemicky nestabilný prekurzor pretazettín je zaujímavý vďaka antivirotickej
a protinádorovej aktivite. Tak isto pôsobí na fibroblastické LMTK bunky, inhibuje rast
HeLa buniek a je účinný voči viacerým typom leukémií. [25] Jeho protivírový
potenciál sa preukazuje napríklad v aktivite voči Herpes simplex víru, za čo je
zodpovedná inhibícia syntézy proteínov počas vírovej replikácie, a to potlačením
aktivity RNA - dependentnej DNA polymerásy. [11]

Obrázok 7 - Tazettín

Narciklasínový typ
Základný skelet tohto typu alkaloidov je odvodený od molekuly fenantridínu
a najsľubnejšie látky z pohľadu cytotoxicity v tejto skupine sú pankratistatín
a narciklasín.

Narciklasín,

antimitoticky
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a protinádorovo

pôsobiaci

alkaloid

ovplyvňuje bunkové delenie v štádiu metafázy a inhibuje syntézu proteínov
v eukaryotných ribozómoch väzbou na 60S podjednotku. Dochádza k inhibícii
peptidyltransferásy, a tým k zábrane vzniku nových proteínov. [11,25] Taktiež
spomaľuje

syntézu

antineoplasticky

DNA

a je

pôsobiacich

považovaný

alkaloidov.

za

jeden

Vyznačuje

z najvýznamnejších

sa

antileukemickými

vlastnosťami, inhibuje rast HeLa buniek, buniek karcinómu hrtanu a krčku
maternice.

[25]

Nezanedbateľnou

je

taktiež

baktericídna

účinnosť

proti

Corynebacterium fascians a antifugálna aktivita voči Candida albicans. Druhý
zástupca pankratistatín vykazuje protinádorovú aktivitu najmä voči HeLa bunkám
a celej rade leukemických buniek. Tento alkaloid bol testovaný tiež na zdravých
bunkách a nádorových bunkách kolorektálneho karcinómu. Výsledky potvrdili
cytotoxické pôsobenie iba voči bunkám nádoru. V malom množstve môžu byť
v niektorých

rastlinách

narciklasín-tetraacetát,

čeľade

Amaryllidaceae

cis-dihydronarciklasín,

zastúpené

alkaloidy

trans-dihydronarciklasín

a

C10b-R-hydroxypankratistatín, trisferidín a ismín, vyznačujúce sa antivírovou
a protinádorovou aktivitou. [11]

Obrázok 8 - Narciklasín

Montanínový typ
Montanín

a pankracín

sú

neobvyklé

látky patriace medzi

alkaloidy

montanínového typu. Existuje len málo informácií o tomto štruktúrnom type
alkaloidov. Známa je antibakteriálna aktivita voči S. aureus, P. aeruginosa, E. coli a
antiprotozoálna

aktivita

proti

T.

brucei

P. falciparum. [12,25]

Obrázok 9 - Montanín
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rhodesiense,

T.

cruzi

a

Obrázok 10 - Pankracín

3.2. Biologická aktivita alkaloidov čeľade Amaryllidaceae
Rastliny čeľade Amaryllidaceae sú rastliny s dlhou históriou. Vďaka obsahu
veľmi unikátnych alkaloidov sa zástupcovia čeľade stali dôležitým objavom v oblasti
medicíny a ich potenciál bol bližšie skúmaný najmä po objavení účinku galanthamínu.
Biologická aktivita týchto alkaloidov zahŕňa protinádorovú, antimikrobiálnu,
antifungálnu, antivirotickú a antiprotozoálnu účinnosť a v neposlednom rade inhibíciu
ľudských ChE a POP. [26]

3.2.1. Protinádorová aktivita
Alkaloidy obsiahnuté v rastlinách čeľade Amaryllidaceae sú potenciálne
využiteľné v liečbe viacerých závažných ochorení. Rakovina je celosvetovo jedným
z najzávažnejších zdravotných problémov a rôzne typy nádorov sú ročne zodpovedné
za viac ako 8 miliónov úmrtí. [27] Najvýraznejším protinádorovým potenciálom sa
vyznačujú alkaloidy lykorínového a narciklasínového štruktúrneho typu. Okrem nich
tento účinok vykazujú aj iné skupiny alkaloidov, no ich použitie obmedzuje najmä
náročná izolácia. [11] Získaním alkaloidu pankratistatínu a objavením jeho
antineoplastických vlastností sa začali alkaloidy čeľade Amaryllidaceae považovať
za potenciálne cytotoxické látky. V súčasnosti sa štúdie zameriavajú najmä
na antiproliferatívne účinky polosyntetických derivátov pankracínu, homolykorínu
haemanthamínu a krinamínu. Tie sú skúmané na 4 typoch nádorových buniek,
konkrétne na bunkových líniách A2780 (vaječníky), SW1573 (plúca), T-47D (prsníky)
a WiDr (hrubé črevo). [27]
Protinádorová aktivita lykorínu bola preukázaná v roku 1976 pri testovaní
na bunkách myšieho melanómu BL6 a Lewisovho pľúcneho karcinómu in vivo
a pri testovaní na HeLa bunkách in vitro. [11,28] Efektivita bola ďalej hodnotená
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na bunkách karcinómu prsníka, močového mechúra a hematologických malignitách
zahŕňajúcich leukémiu a iné. Táto aktivita je založená na indukcii apoptózy
tumorových buniek vnútornou mitochondiálnou cestou alebo prostredníctvom deathreceptoru. Lykorín spôsobuje down - reguláciu expresie antiapoptických proteínov
patriacich do rodiny Bcl-2 a na druhej strane zvyšuje expresiu proapoptických
proteínov BAX. Ďalším mechanizmom účinku je zástava bunkového cyklu v G0/G1
alebo G2/M fáze v závislosti na type nádorových buniek. [29] Protinádorovými
vlastnosťami sa z lykorínového typu alkaloidov ďalej vyznačujú najmä amarbellisín,
pseudolykorín a ungeremín. [11]
Podobne ako iné cytostatiká aj narciklasín s veľkou pravdepodobnosťou
interaguje s molekulami DNA alebo s nimi tvorí komplexy. Jeho aktivita bola
skúmaná na adenokarcinóme prsníka MCF-7 a bunkách karcinómu prostaty PC-3,
pričom

sa

preukázala

indukcia

riadenej

bunkovej

smrti

prostredníctvom

death - receptorov. [11] V relatívne nízkej koncentrácii preukazuje antineoplastickú
aktivitu aj pankratistatín, ktorý taktiež indukuje apoptózu u niekoľkých typov
rakovinných buniek. Konkrétne ide napríklad o lymfomatické bunky Jurkat a bunky
karcinómu prsníka. Mechanizmus, ktorým však pankratistatín apoptózu spúšťa nebol
doposiaľ objasnený. [30,31]

3.2.2. Antibakteriálna a antifungálna aktivita
Prvý dokument zaoberajúci sa antimikrobiálnym efektom alkaloidov čeľade
Amaryllidaceae sa objavil v roku 1947, avšak podrobnejšie preskúmanie ich aktivity
muselo počkať až do roku 1967, kedy bol preukázaný bakteriostatický účinok
narciklasínu proti baktérii E. coli. Narciklasín aplikovaný v množstve 8µg/mL znížil
rast bakteriálnych buniek o 50% v priebehu 24 hodín. Tento alkaloid bol ďalej
testovaný na bunkách H. pylori, proti ktorým bol inaktívny. Jeho účinnosť sa však
preukázala voči bunkám S. aureus a N. gonorrhoeae. [23,25] Aktivitu proti E. coli a S.
aureus vykazuje tiež alkaloid vittatín a pankracín, ktorý je navyše účinný aj proti P.
aeruginosa. [32]
Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae vykazujú veľmi sľubné účinky aj v rámci
inhibície rastu fungálnych patogénov, a to rôznymi mechanizmami. Jedným
z hlavných spôsobov je zábrana syntézy proteínov prostredníctvom inhibície tvorby
peptidovej väzby naviazaním na 60S podjednotku ribozómov. [33] Lykorín
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a hippeastrín vykazujú účinnosť proti kvasinke Candida albicans, narciklasín zas proti
C. neoformans. [25]

3.2.3. Antivirotická aktivita
Rastliny čeľade Amaryllidaceae obsahujú alkaloidy vyznačujúce sa sľubnou
antivírovou aktivitou. Bolo zistené, že alkaloidy lykorín, narciklasín a pankratistatín
majú výrazný inhibičný účinok voči RNA flavivírom a bunyavírom. Najviac
preskúmaným je lykorín, ktorý vykazuje silný efekt proti poliovíru, víru Coxsackie,
Semliki forest víru, Herpes simplex víru typu I. a SARS – asociovanému
coronavíru. [34] Lykorín bol tiež podrobený in vitro testom proti HIV-1 víru, pričom
výsledky ukázali slabú inhibíciu replikácie tohto víru. Voči HIV-1 víru boli testované
aj alkaloidy galanthamín a chlidantín, u týchto látok však nebola preukázaná žiadna
aktivita. [32] Pretazettín taktiež pôsobí proti Herpes simplex víru, no okrem toho je
účinný aj proti rôznym onkogénnym vírom. Amaryllidaceae alkaloidy sú schopné
vytvoriť väzbu s DNA a RNA, kedy dochádza k tvorbe komplexov alkaloidov s týmito
zložkami, a teda dochádza k inhibícii replikácie vírov. [34]

3.2.4. Antimalarická a antiprotozoálna aktivita
Protozoárne onemocnenia ako leishmanióza, trypanosomiáza a malária sú jedny
z najčastejšie sa vyskytujúcich chronických infekcií, ktoré sú typické najmä
v chudobnejších oblastiach tropického a subtropického pásma. Farmakologická liečba
týchto ochorení nie je uspokojujúca najmä z hľadiska efektivity, toxicity dlhodobej
liečby a rozvíjajúcej sa rezistencie. Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae sa okrem iného
vyznačujú aj antiprotozoálnou aktivitou. [35] Mnohé alkaloidy lykorínového typu boli
skúmané kvôli svojej inhibičnej aktivite voči T. brucei a P. falciparum. Lykorín
a krinínový alkaloid krinamín sú v súčasnosti považované za základné antimalarické
zložky získané z čeľade Amaryllidaceae. [36] Lykorín vykazuje najväčší potenciál
voči chlorochín - senzitívnemu, ale aj chlorochín – rezistentnému P. falciparum.
Na druhej strane preukazuje krinamín asi päťkrát nižšiu aktivitu voči obom týmto
kmeňom. [26] Ungeremín patriaci taktiež medzi lykorínové alkaloidy je účinný proti
T. brucei rhodesiense, T. cruzi a P. falciparum. Testovaný bol aj voči Leishmania
donovani, kde sa však jeho účinnosť nepreukázala. Slabšiu aktivitu voči T. brucei
rhodesiense, T. cruzi a P. falciparum vykazujú aj alkaloidy montanínového typu.
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Vzťah medzi chemickou štruktúrou, antiprotozoálnou účinnosťou a mechanizmom
pôsobenia zatiaľ nebol bližšie objasnený a vyžaduje si ďalšie testovanie. [35]

3.2.5. Inhibícia prolyloligopeptidásy
Prolyloligopeptidása (POP), v minulosti tiež označovaná prolylendopeptidása je
serínová peptidása štiepiaca krátke peptidové hormóny, neuroaktívne peptidy a ďalšie
bioaktívne bielkoviny, ktorá bola prvýkrát objavená v ľudskej maternici ako enzým
degradujúci

hormón

oxytocín.

Preferenčne

hydrolyzuje

peptidovú

väzbu

na karboxylovom konci prolínového zbytku. [37,38] Tento enzým hrá dôležitú úlohu
v mnohých fyziologických procesoch, no podieľa sa aj na tvorbe niektorých
patologických stavov ako sú schizofrénia, bipolárna afektívna choroba a kognitívne
poruchy sprevádzajúce AD. Predpokladá sa, že spojitosť medzi POP a týmito
ochoreniami je daná účasťou POP na metabolizme inositol-1,4,5-trifosfátu. Ten je
kľúčovou molekulou pri spúšťaní signálnej transdukčnej kaskády, ktorá predstavuje
neodmysliteľnú súčasť procesu učenia a pamäte. [39] Inhibítory POP sú označované
ako kognitívne enhancery, niektoré z nich v súčasnosti vstúpili do klinického
hodnotenia ako enhancery pamäte pre pacientov vo vyššom veku alebo ako
potenciálne účinné liečivá mnohých neurologických ochorení. Podľa viacerých
zdrojov inhibítory POP pozitívne symptomaticky ovplyvňujú priebeh AD, a to najmä
stratu pamäte. Prvým efektívnym inhibítorom POP bol benzyloxykarbonylproprolinal. [40] Týmto účinkom sa vyznačujú tiež prirodzené produkty rastlín, a to
flavonoidy bajkalín a oroxylín. Ako inhibítory POP boli testované aj alkaloidy čeľade
Amarylliadaceae,

pozitívne

výsledky

priniesli

konkrétne

alkaloidy

9-O-demethylgalanthín a narwedín. [39]

3.2.6. Inhibícia cholínesterás
Inhibítory ChE (ChEI) sú neodmysliteľnou súčasťou terapie ľahkej až stredne
ťažkej formy AD. Jednou z teórií o vzniku tejto choroby je cholinergná hypotéza,
ktorá vysvetľuje deficit cholinergných funkcií v mozgu a tým degeneráciu pamäte
a kognitívnych funkcií. [41] Tieto zmeny sú okrem iného pripisované zníženým
hladinám neurotransmiteru acetylcholínu (ACh). Inhibítory AChE zvyšujú hladiny
tohto neurotransmiteru a taktiež predlžujú jeho pôsobenie znižovaním jeho rozkladu.
Rozdeľujeme ich do dvoch skupín, a to reverzibilné a ireverzibilné inhibítory.
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V terapii sa používa reverzibilný typ z dôvodu toxických účinkov, ktoré sú spojené
s ireverzibilnou inhibíciou AChE. [42] Druhý cieľ butyrylcholínesterása (BuChE),
pseudocholínesterása alebo tiež označovaná ako plazmatická ChE taktiež hydrolyzuje
neuroprenášač ACh. Jej aktivita je u zdravých jedincov podstatne nižšia než aktivita
AChE, no u pacientov s AD je jej účinnosť výrazne zvýšená. [43]

3.3. Alzheimerova choroba
AD je ireverzibilné neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ktoré bolo
prvýkrát objavené pred viac ako 100 rokmi nemeckým lekárom Aloisom
Alzheimerom.

Uplynulo

však

až

70

rokov,

kým

bola

AD

označená

za najčastejšiu príčinu demencie. Demencia je charakterizovaná poruchami pamäte,
reči,

rozhodovania,

zníženou

schopnosťou

riešiť

problémové

situácie

a poruchou ďalších kognitívnych schopností, čo výrazne ovplyvňuje každodenný život
človeka trpiaceho AD. K spomínaným poruchám dochádza na základe kortikálnej
degenerácie. Neuróny v časti mozgu, ktorá sa podieľa na kognitívnych funkciách,
sú poškodené a ich nedostatočná funkcia ovplyvňuje ďalšie časti mozgu vrátane tých,
ktoré človeku umožňujú vykonávať základné telesné funkcie ako je napríklad chôdza
alebo prehĺtanie. Postupne dochádza k zhoršovaniu sebestačnosti a v pokročilých
štádiách sú pacienti častokrát odkázaní na lôžko a nepretržitú starostlivosť. Presné
príčiny vzniku AD sú naďalej predmetom výskumu, ktorý sa zaoberá najmä
biologickými zmenami v mozgu, predchádzaním, spomalením či zastavením progresie
tohto onemocnenia. [44]

3.4. Rizikové a ochranné faktory
AD sa vyskytuje v dvoch formách. Familiárna (vrodená, early - onset) forma
je vzácna a postihuje častejšie ľudí v mladšom veku. Podľa niektorých odborníkov má
na svedomí 5%, podľa iných iba 1% všetkých prípadov. Patofyziológia tejto formy
je podmienená tromi génmi, a to génom kódujúcim amyloidový prekurzorový proteín
(APP) a génmi, ktoré kódujú presenilin (PSEN1 a PSEN2). Mutácie v týchto génoch
sú podmienené autozomálnou dominantnou dedičnosťou a sú považované
za diagnostické biomarkery AD. [45]
Druhým typom AD je sporadická (občasná, late - onset) forma, ktorá má
na svedomí až 80 % prípadov a typicky prichádza v seniorskom veku, u väčšiny
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pacientov vo veku nad 65 rokov. Jediným génom, ktorý je spájaný s touto formou AD
je gén kódujúci Apolipoproteín E, nachádzajúci sa na 19. chromozóme. Mutácia tohto
génu zvyšuje riziko vzniku AD, nie je však podmienená dedične. [45]
Na základe týchto faktov patria dedičnosť a starnutie medzi základné rizikové
faktory AD. Ďalšie faktory prispievajúce k možnému vytvoreniu tohto onemocnenia
sú pohlavie, iné choroby mozgu ako napríklad cievna mozgová príhoda, úrazy mozgu,
škodlivý životný štýl, nezdravá strava, fajčenie, dyslipidémia, arteriálna hypertenzia,
diabetes mellitus, obezita, dlhodobý stres, depresie a nepriaznivé vplyvy vonkajšieho
prostredia. [45,46]
Na druhej strane sa za protektívne faktory považuje vyvážená strava obsahujúca
antioxidanty, polynenasýtené mastné kyseliny, dostatočná fyzická, psychická
a intelektuálna aktivita. [45,46]

3.5. Etiopatogenéza
Zdravý mozog dospelého človeka obsahuje približne 100 miliárd mozgových
buniek - neurónov. Patologické zmeny v mozgu v priebehu AD zahŕňajú okrem iného
zápal a atrofiu. Zmenšovanie hmotnosti mozgu je spôsobené odumieraním mozgových
buniek, ktoré je následkom prítomnosti toxického β-amyloidu a abnormálnej formy
proteínu τ, a to hyperfosforylovej formy. Tieto dve zložky aktivujú bunky imunitného
systému v mozgu označované ako mikroglie a výsledkom je znižovanie počtu
neurónov. Akumuláciou fragmentov proteínu β-amyloidu mimo neurónov, vznikajú
β-amyloidné plaky. Hromadením hyperfosforyloveného proteínu τ vo vnútri neurónov
sa v mozgu vytvárajú neurofibrilárne kĺbka. K poruchám pamäte u pacientov s AD
prispieva takisto znížená hladina neurotransmiteru ACh. Mechanizmy spomínaných
patologických zmien nie sú dodnes úplne známe a tieto zmeny sú pravdepodobne
spôsobené kombináciou viacerých vplyvov. [44,47,48]

3.5.1. β-amyloidné plaky
Amyloidy sú komplexné tkanivové depozity skladajúce sa zo špecifických
polypeptidov a proteglykanov, ktoré vznikajú z amyloidového prekurzorového
proteínu (APP). [47] APP je za fyziologických podmienok štiepený
tvz.

neamyloidnou

cestou

enzýmom

α-sekretása

a vznikajúci

produkt

je označovaný ako sAPPα. Tento proteín je rozpustný, má neuroprotektívnu
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funkciu a pravdepodobne hrá rolu v plasticite neurónov. Za patologických
podmienok však dochádza k štiepeniu APP enzýmom β-sekretása a následne
γ-sekretásou. Týmto procesom dochádza k vzniku nesolubilného β-amyloidu40
(Aβ40) a β-amyloidu42 (Aβ42) a následnou agregáciou týchto amyloidov vznikajú
v mozgu neuritické amyloidné plaky. [48] Proces agregácie nie je úplne objasnený,
ale môže byť chápaný tak, že tieto proteíny sú vysoko organizované v sekundárnej
štruktúre označovanej ako β-skladaný list, tá umožňuje tvorbu intermolekulárnych
vodíkových väzieb, čím dochádza k vytvoreniu vysoko stabilného produktu. [47]
V blízkosti senilných plakov dochádza k strate synapsií, oxidatívnemu stresu,
excitotoxickým javom a zápalovej reakcii, čoho výsledkom je zánik neurónov
procesom apoptózy. [48]

3.5.2. Neurofibrilárne kĺbka τ-proteínu
τ-proteín je veľmi dôležitou súčasťou nervového systému. Za fyziologických
podmienok spája mikrotubuly pozdĺž axonov, podporuje polymeráciu a podieľa
sa na ich stabilite a usporiadaní. [48] Mikrotubuly predstavujú cesty, ktorými
sú proteíny, lipidy, synaptické vezikuly a dokonca mitochondrie prenášané z tela
bunky k terminálnemu axonu, teda hrajú dôležitú úlohu v axonálnom transporte.
Existuje šesť izoforiem τ-proteínu, ktoré sú kódované jediným génom
na 17.chromozóme. Najdlhšia izoforma sa skladá z 441 aminokyselín a obsahuje
79 možných miest fosforylácie. V normálnych neurónoch sú fosforylované iba 3
zvyšky aminokyselín, čo podporuje vstavbu tubulínu do mikrotubulov. [49]
Neurofibrilárne
za

klbká

patologických

tvz.

tangles

podmienok

sú

nadmerne

tvorené

τ-proteínom,

fosforylovaný

ktorý je

prostredníctvom

glykogénsyntásy kinásy (3β GSK-3β). [48] Jeho agregáciou dochádza k vzniku
nerozpustných zhlukov, ktoré môžu vypĺňať celý intracelulárny priestor neurónu,
čo spôsobuje smrť neuronálnych buniek a vedie k vzniku a rozvoju demencie. [49]

3.5.3. Cholinergná hypotéza
Cholinergný systém je jedným z prvých neurotransmiterových systémov,
ktorý

je

v priebehu

AD

postihnutý.

Prítomný

je

deficit

enzýmu

cholínacetyltransferasy, prostredníctvom ktorého je syntetizovaný prenášač ACh,
a to z cholínu a acetyl-koenzýmu A. Obmedzené je takisto spätné vychytávanie
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cholínu zo synaptickej štrbiny a tým pádom je syntéza ACh znížená. [50] Ďalším
významným enzýmom v cholinergnom systéme je AChE, ktorý je zodpovedný
za ukončenie prenosu nervových impulzov na synapsiách rapídnou hydrolýzou
ACh. [51] V ľudskom mozgu boli objavené dva typy AChE, ktoré sú označené
ako G1 a G4. U zdravého človeka výrazne prevažuje forma G4, zatiaľ čo
u pacientov s AD dochádza k zvýšeniu G1 a zníženiu G4 formy. [52] Na regulácii
hladín tohto neurotransmiteru v centrálnom nervovom systéme sa však podieľa aj
enzým BuChE, takisto štiepiaci ACh ako aj iné estery. V priebehu AD môžu byť
hladiny enzýmu cholínacetyltransferasy a AChE znížené až o 90%, zatiaľ čo je
hladina

BuChE

zvýšená.

Práve

jej

vysoká

aktivita

je

asociovaná

s neurofibrilárnymi kĺbkami a senilnými plakmi. Z tohto dôvodu sa stala aktivita
BuChE jedným z nových možných prístupov k ovplyvneniu progresie AD. [51]

3.5.4. Glutamátergný systém
Druhý systém, ktorý je ovplyvnený prítomnosťou AD je glutamátergný systém.
Dochádza

k nadmernému

uvoľňovaniu

glutamátu

a ďalších

excitačných

aminokyselín a k zníženiu ich spätného vychytávania. Glutamát sa v dôsledku
toho v zvýšenej miere viaže na N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory,
čo spôsobuje nadmerné otváranie kalciových kanálov. Vápnik vstupuje
do neurónov, spôsobuje aktiváciu proteínkinás a fosfatás, čím spúšťa kaskádu
dejov, medzi ktoré patrí zvýšená expresia niektorých génov a v konečnom
dôsledku dochádza k apoptóze neurónov. NMDA receptory sa navyše podieľajú
na procese učenia a ich hyperexcitáciou je mechanizmus dlhodobej potenciácie
narušený. [50]

3.6. Klinický obraz
Včasné rozpoznanie demencie, ktorá je hlavným rysom AD, jej odlíšenie
od iných chorôb a nájdenie príčiny je nevyhnutné pre jej správnu a úspešnú terapiu.
[53] Príznaky demencie začínajú pomaly a nenápadne, preto sú častokrát chápané iba
ako prejavy starnutia. [54] V počiatočných štádiách pacienti zabúdajú, čo chceli práve
urobiť, strácajú osobné veci. Relatívne skoro dochádza k zmenám osobnosti, strate
základných etických a estetických pravidiel, poruchám logického myslenia a neskôr
sa objavuje aj porucha orientácie v priestore a čase. [53] Behom progresie
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onemocnenia sa symptómy stupňujú, u pacientov dochádza k strate slovnej zásoby,
nespoznávajú rodinných príslušníkov a známych, strácajú schopnosť písať
a čítať. [55] V poslednej fáze ochorenia sú pacienti nesebestační a odkázaní na pomoc
druhých. [54] AD trvá priemerne 7 - 10 rokov, niekedy sa však pacienti dožívajú
aj dlhšie než 15 rokov od objavenia prvých príznakov. Neurodegenerácia u pacientov
s AD môže byť príčinou bronchopneumónie a rôznych úrazov, ktoré sú najčastejšou
príčinou smrti u týchto nemocných.

3.7. Diagnostika
Diagnostické kritériá pre AD sú v priebehu rokov neustále upravované
a doplňované o nové poznatky. Jednou z možností je preukázanie mutácie na úrovni
autozomálnej dominantnej dedičnosti v rodine. Medzi ďalšie nálezy podporujúce
diagnózu AD patrí prítomnosť mediálnej temporálnej atrofie mozgu, kedy dochádza
k zníženiu hmotnosti hipokampu, etorhinálneho kortexu a amygdaly, čo je
dokazované metódou MRI. Inou možnosťou je preverenie prítomnosti abnormálnych
biomarkerov z cerebrospinálneho likvoru. [56] Mozgomiešny mok je tekutina
nachádzajúca sa v tesnej blízkosti centrálneho nervového systému, a preto prakticky
odráža metabolické zmeny v mozgu. [48] Preverované biomarkery sú označované ako
likvorový triplet alebo proteínová triáda. Sledovaná je nízka koncentrácia β-amyloidu,
zvýšená koncentrácia fosforylovaného τ-proteínu, vzostup celkového τ-proteínu, alebo
kombinácia týchto nálezov. Medzi ďalšie možnosti patrí špecifický nález funkčného
zobrazenia metódou PET, kedy sa sleduje zníženie glukózového metabolizmu
pomocou fluorodeoxyglukózy v temporálnych a parietálnych lalokoch mozgu.
Zaujímavá je taktiež metóda, ktorou je možné zobraziť depozity β-amyloidu ešte pred
vytvorením klinických symptómov, a to využitím substancie PiB (Pittsburgh B), ktorá
sa na β-amyloid viaže. V budúcnosti sa predpokladá objavenie nových biomarkerov
na základe analýzy plazmy, iných zložiek krvi alebo tkanív. [56]

3.8. Terapia Alzheimerovej choroby
Tak ako u väčšiny chorôb, u ktorých nie je plne známa ich etiopatogenéza, tak
aj u AD vychádza liečba z ovplyvnenia známych patogenentických článkov. Terapia
zahŕňa farmakologickú a nefarmakologickú časť a skladá sa z farmakoterapie
kognitívnych funkcií, nekognitívnych funkcií, liečby pridružených somatických
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porúch, psychoterapie a socioterapie. [52] V súčasnosti sú v rámci kognitívnej terapie
v klinickej praxi používané iba 2 skupiny látok, ktorých použitie je založené
na dôkazoch (EBM), a to ChEI a antagonisti NMDA receptorov. Ostatné látky sú
užívané iba doplnkovo a nepatria do EBM. Nekognitívna farmakoterapia je zameraná
najviac na behaviorálne a psychologické symptómy demencie (BPSD) a využíva
terapeutika ako antidepresíva, antipsychotiká a hypnotiká. [50]

3.8.1. Farmakoterapia kognitívnych funkcií
Hlavným cieľom kognitívnej terapie je spomalenie progresie demencie,
oddialenie nástupu ťažkých štádií demencie a oddialenie nutnosti umiestňovať
pacientov do špeciálnych zariadení. Liečba kognitívnych funkcií zahŕňa ChEI
a inhibíroty NMDA receptorov. Ďalšie možnosti terapie sa používajú
do kombincie s týmito látkami a patrí sem napríklad extrakt z gingko biloba,
nicergolin, antioxidanty, nootropika, cerebrolysin, inhibítory monoaminooxidásy
typu B (MAO-B), estrogény u postklimakterických žien a iné. [50]
3.8.1.1.

Inhibítory cholínesterás
Deficit v cholinergnom systéme je jednou z najlepšie preskúmaných

neurochemických porúch u pacientov s AD. Keďže bolo preukázané, že tento
deficit koreluje s kognitívnymi poruchami, boli prekurzory ACh a mozgové
ChE, a to AChE a BuChE hlavným cieľom terapeutických intervencií.
Nanešťastie terapia, ktorá využívala prekurzory sa ukázala ako neefektívna
a málo tolerovaná. Dvere k farmakoterapii AD otvorila až štúdia o takríne,
ktorého použitie však kvôli hepatotoxicite a nízkej znášanlivosti bolo
schválené iba v USA, no v súčasnosti sa už nepoužíva vôbec. Následne boli
do použitia uvedené takzvané ChEI druhej generácie - donepezil, rivastigmín
a galanthamín, ktoré sa používajú v liečbe AD dodnes. [57] Tieto látky sú
indikované najmä pre ľahké až stredne ťažké formy demencie
na podklade AD, ale štúdie preukázali účinky aj u ťažších foriem. [50]
Všetky aktuálne používané ChEI sa vyznačujú odlišným profilom
znášanlivosti, bezpečnosti a rôznymi farmakokinetickými vlastnosťami. Ich
nežiadúce účinky sú spojené najmä s cholinergným pôsobením. Najčastejšie
sa vyskytujú gastrointestinálne problémy ako zvracanie, nevoľnosť, hnačka
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a bolesti brucha, ktoré však vo väčšine prípadov môžu byť zmiernené
postupnou titráciou dávky. [58] Zvýšenú opatrnosť je nutné dodržiavať
u pacientov s poruchami srdečného rytmu, u pacientov s anamnézou
vredovej

choroby gastroduodena, bronchiálnej astmy a obštrukčnej

bronchopulmonálnej choroby. [59]
Donepezil je inhibítor AChE bez podstatného vplyvu na BuChE.
Vo všeobecnosti je veľmi dobre tolerovaný, má dlhý polčas odbúravania
(až 70 hodín), čo umožňuje jeho podávanie iba jedenkrát denne. Obvykle
sa pacientom podáva 5 mg perorálne po dobu prvého mesiaca liečby,
pri dobrej tolerancii je dávka titrovaná na 10 mg jedenkrát denne. [50] Jeho
dlhý účinok však môže spôsobovať akumuláciu v tele. Vo vysokej miere
sa viaže na plazmatické bielkoviny (96%), je metabolizovaný pečeňovými
isoenzýmami CYP3A4 a CYP2D6, a preto má vyšší potenciál k liekovým
interakciám. [59]
Rivastigmín na rozdiel od donepezilu inhibuje tak AChE ako aj BuChE.
Vyznačuje sa relatívne krátkym plazmatickým polčasom (1 - 2 hodiny), preto
je nutné ho podávať viackrát denne. Počas prvého mesiaca sa podávajú 3 mg,
v druhom mesiaci 6 mg, nasledujúci mesiac 9 mg a ďalej 12 mg, vo všetkých
prípadoch rozdelené do dvoch denných dávok. Okrem perorálnej formy
je možné rivastigmín aplikovať aj vo forme náplasti, ktorej výhodou
je jednorazové podanie, rýchla titrácia a minimálne gastrointestinálne
nežiadúce účinky. [50] Na plazmatické proteíny sa rivastigmín viaže
v menšej miere ako predchádzajúce liečivo (40%), nie je metabolizovaný
v pečeni, neinteraguje s cytochrómovým systémom, a preto má nižší
interakčný potenciál. [59]
Galanthamín je látka, ktorá inhibuje AChE a navyše alostericky
moduluje presynaptické aj postsynaptické nikotínové receptory. Užíva sa
jeden až dvakrát denne v závislosti na tom, či je liečivo podávané
v retardovanej alebo neretardovanej forme. [58] Denná dávka je postupne
navyšovaná od 8 mg cez 16 mg až na 24 mg. [50] Plazmatický polčas
galanthamínu je 4 - 6 hodín, metabolizovaný je rovnako ako donepezil, teda
izoenzýmami CYP3A4 a CYP2D6. Väzba na plazmatické bielkoviny
vykazuje iba 20% a liečivo má malý potenciál k akumulácii v tele a liekovým
interakciám. [59]
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Huperzin A, označovaný tiež selagin, je látka špecifická tým, že pôsobí
ako inhibítor AChE a zároveň inhibuje aj NMDA receptory. Je to vysoko
špecifický inhibítor AChE, ktorý selektívne inhibuje jej G4 formu. Jedná sa
o lykodinový alkaloid získaný z Huperzia serrata Thunb. V čínskych
oblastiach sa používa pri opuchoch, pomliaždeninách, krvných stratách,
zvýšenej teplote a schizofrénii. Huperzin A je schopný zvýšiť hladinu ACh
2–8 krát a tento efekt je tak isto dlhotrvácejší ako u ostatných zástupcov.
Okrem toho sa predpokladá, že dokáže zmierniť toxicitu vyvolanú
β-amyloidom, má antioxidačné účinky a podporuje rast a regeneráciu
neurónov. [60]
Liečba ChEI by mala byť hodnotená najskôr za 3 mesiace od začiatku
podávania a v prípade nízkej účinnosti alebo netolerancie pacientom
je možné prevedenie na iný typ inhibítoru. [50]
3.8.1.2.

Inhibítory NMDA receptorov
NMDA receptory patria medzi ionotropné glutamátové receptory,

ktoré sa podieľajú na rapídnej excitačnej synaptickej transmisii. Jedná
sa o ligandom riadené iónové kanály. NMDA receptory sú za fyziologických
podmienok blokované Mg2+ alebo Zn2+ iónmi. K ich aktivácii je potrebné
naviazanie hlavného excitačného neuroprenášača glutamátu, naviazanie
glycínu, súčasne dochádza k depolarizácii membrány, čo odstráni Mg2+
blokádu. Následkom týchto procesov dochádza k vylúčeniu K+ iónov z bunky
a k influxu Na+ a Ca2+ iónov do bunky. Vstup Ca2+ je nevyhnutný pre tvorbu
dlhodobej pamäte, učenie a plasticitu synapsií. Za fyziologických podmienok
dochádza k parciálnej inaktivácii NMDA receptorov prostredníctvom
Ca2+-dependentnej inhibície, čo zabraňuje intracelulárnemu prebytku
Ca2+ iónov. [61] U pacientov s AD je však hladina glutamátu zvýšená,
nadmerne sa viaže na NMDA receptory a vedie k excitotoxickému poškodeniu
nervových buniek. Práve preto je jednou z možností terapie AD liečba
inhibítormi NMDA receptorov. U stredne ťažkých a ťažkých foriem tohto
ochorenia sa používa látka s názvom memantín. [62]
Memantín je liečivo, ktoré pôsobí ako nekompetitívny antagonista NMDA
receptorov. Zlepšuje proces dlhodobej potenciácie, ktorý je narušený
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excitotoxicitou a navyše sa predpokladá, že znižuje degeneráciu τ-proteínu
inhibíciou enzýmu GSK-3β. [52] Vo všeobecnosti je dobre tolerovaný,
v organizme

sa

takmer

nemetabolizuje

a vylučovaný

je

obličkami

v nezmenenej forme. Podáva sa perorálne, najčastejšie v dávke 20 mg na deň,
ktorá je dosiahnutá postupnou titráciou. [50] Nežiadúce účinky počas liečby
memantínom zahŕňajú únavu, bolesti hlavy, závrate a halucinácie. [62] Liečba
ChEI a memantínom sa môže s výhodou kombinovať, má priaznivý efekt
na kognitívne funkcie a zmierňuje poruchy chovania pacientov. [50,62]
3.8.1.3.

Ďalšie možnosti terapie
V terapii AD sa používajú ďalšie látky, ktorých účinnosť je však

podložená menej silnými dôkazmi, respektíve sa používajú bez akýchkoľvek
zreteľných dôkazov o ich účinnosti. [50]
Extrakt z ginkgo biloba označený ako EGb761 je štandardizovaný
a vysoko čistý extrakt z listov tejto rastliny. Obsahuje zmes látok
s antioxidačným,

antiagregačným,

protizápalovým

účinkom

a látky,

ktoré zlepšujú neuronálny metabolizmus. Hlavnými nositeľmi účinku
sú flavonové glykozidy a terpenove laktóny. [63] Pôvodne sa používal
v tradičnej čínskej medicíne na liečbu fyzických a kognitívnych porúch,
ktoré sú spojené s vyšším vekom. Niektoré klinické štúdie priniesli výsledky
o zlepšení stavu pacientov s AD používaním tejto rastliny, iné tvrdia,
že štandardné dávky podávané pacientom nepriniesli žiaden efekt. Závažné
nežiadúce účinky sú zriedkavé, ale u rizikových pacientov sa môže objaviť
zvýšené krvácanie. [64]
Antioxidanty majú schopnosť zhasínať voľné kyslíkové radikály, ktoré
sú u pacientov s AD tvorené vo zvýšenom množstve a poškodzujú nervové
bunky. Takéto účinky má napríklad retinol, vitamín C, vitamín E, β-karotén,
kyselina lipoová, ktoré sa vo väčšine prípadov používajú ako doplnkové
látky. Podobný efekt, a to zníženie tvorby voľných kyslíkových radikálov
sa pripisuje inhibítorom MAO-B, najmä selegilínu. [50]
Nootropiká ako piracetam či pyritinol, dihydrované námeľové alkaloidy
a ich deriváty, napríklad nicergolín, sú látky ovplyvňujúce cerebrálny
metabolizmus, ktorý je u väčšiny neurodegeneratívnych chorôb znížený.
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Podľa väčšiny štúdií však nevykazujú dostatočný efekt pri liečbe AD a ich
podanie je neracionálne. [50]
Cerebrolysin je prekurzorom pre tvorbu nervových rastových faktorov.
Je to zmes aminokyselín a krátkych peptidov, izolovaná z prasacích mozgov.
Ani v tomto prípade štúdie neukázali dostatočné dôkazy o účinnosti. [50]
Estrogény sa vyznačujú neuroprotektívnou aktivitou voči oxidatívnemu
stresu, excitačnej neurotoxicite a ischémii mozgu. V minulosti sa vyskytovali
špekulácie, že nedostatočné hladiny týchto hormónov u postmenopauzálnych
žien sú predispozíciou k vzniku AD. Avšak veľké klinické štúdie preukázali,
že podávanie estrogénov u týchto žien nemá žiaden terapeutický efekt
a preventívna účinnosť je takisto otázna. [64]
3.8.1.4.

Potenciálna liečba
V súčasnej dobe prebiehajú klinické štúdie týkajúce sa niekoľkých

kategórií anti - amyloidných liečiv. V prvom rade sú zamerané na blokáciu
tvorby a ukladanie β-amyloidu, jeho oligomeráciu a na odstránenie už
vytvorených plakov. Iné látky sa sústreďujú na zníženie degradácie
τ-proteínu či zlepšenie mitochondriálnych funkcií. [50,64] Imunoterapia je
jednou z možností potenciálnej liečby AD. Pravdepodobne existuje
minimálne šesť mechanizmov, ktoré sú schopné vyvolať humorálnu imunitnú
odpoveď v ľudskom tele. Podľa tejto teórie aktívna a pasívna imunizácia
proti AD odstraňuje proteín β-amyloid prostrednístvom fagocytózy a/alebo
prostredníctvom

exfluxu

β-amyloidu

z mozgu.

Pasívna

imunizácia

(monoklonálne protilátky) je zameraná najmä na infúznu aplikáciu ľudského
imunoglobulínu pôsobiaceho proti β-amyloidu. Prvé takéto protilátky boli
označené ako bapineuzumab a solanezumab, no ich klinické štúdie boli
predčasne ukončené. V súčasnosti prebieha hodnotenie potenciálne účinných
látok gantenerumab a crenezumab. [66] Aktívna imunizácia (vakcinácia)
látkou AN1792, bola prerušená v druhej fáze klinickej štúdie, kvôli výskytu
autoimunitnej meningoencefalitídy. O niekoľko rokov však bola objavená
látka CAD106, ktorá vyvolala protilátkovú odpoveď a bol zaznamenaný
pokles kognitívnych a funkčných porúch. Ako vakcinácia, tak aj pasívna
imunizácia sú naďalej predmetom skúmania. [64]
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Inhibítory agregácie

β-amyloidu,

alebo

blokátory oligomerácie

rozpustného β-amyloidu sú nádejnými látkami, ktorých cieľom je
predchádzať zmene organizácie molekuly, vzniku oligomérov a fibríl, a tým
tvorbe nesolubilného produktu a jeho ukladaniu do senilných plakov.
Takouto

látkou

je

glykosaminoglykany

napríklad
(GAG).

tramiprosat,
Viaže

sa

ktorý
na

patrí

zatiaľ

medzi
solubilný

β-amyloid, čím kompetuje o väzbové miesto pre GAG a zabraňuje tak tvorbe
fibríl. Klinické hodnotenie tramiprosatu však bolo pozastavené z dôvodu len
veľmi malého zlepšenia kognitívnych funkcií a abnormálnej agregácii
τ-proteínu.

[65]

Ďalšou

látkou

je

colostrinin,

bielkovina

bohatá

na aminokyselinu prolín, ktorá taktiež inhibuje agregáciu. Preukázal sa u nej
priaznivý vplyv na kognitívne funkcie, no bohužiaľ sa tento účinok počas
dlhodobej terapie nepotvrdil. [64]
β-sekretása hrá dôležitú rolu v mnohých fyziologických procesoch.
V ľudskom tele sa vyskytujú dva typy β-sekretás–BACE1 a BACE2, pričom
na tvorbe β-amyloidu sa primárne podieľa BACE1. [65] Práve preto je
súčasný výskum zameraný práve na inhibíciu tohto typu β-sekretásy.
Do tretej fázy klinického hodnotenia sa dostali látky AZD3293, CNP520,
E2609 (elenbecestat), JNJ-5486191 a látka verubecesta, ktorá dokázala
zredukovať hladinu β-amyloidu v plazme, mozgu a cerebrospinálnej tekutine
v preklinických štúdiách a tiež v štúdii na zdravých subjektoch. [67]
γ-sekretasa je nukleoproteínový komplex, ktorý štiepi APP, avšak tento
enzým sa takisto podieľa na mnohých ďalších fyziologických procesoch
v tele, ktoré zahŕňajú rast a vývoj človeka. Najviac študovanou látkou bol
inhibítor tohto enzýmu semagacestat, u ktorého sa preukázalo dávkovo
dependentné zníženie tvorby β-amyloidu u zdravých ľudí. Klinická štúdia
však bola v tretej fáze prerušená, kvôli nežiadúcim účinkom spojeným najmä
s akumuláciou neurotoxického prekurzoru β-amyloidu. Ďalším potenciálnym
inhibítorom je avagacestat, u ktorého už po 18 dňoch došlo k zníženiu Aβ40
a Aβ42 o 30%. Nasledujúce testy však nepreukázali výrazné zlepšenie
a objavili sa tiež gastrointestinálne a dermatologické nežiadúce účinky.
Klinická štúdia modulátoru γ-sekretasy tarenflurbilu (R-flurbiprofen) bola
takisto ukončená v tretej fáze, pretože jej potenciál a penetrácia do mozgu
boli nedostatočné. [65]
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Aktivátory α-sekretás potencujú štiepenie APP týmto enzýmom, a tým
podporujú tvorbu rozpustného APPα. Takouto látkou je etazolát (EHT0202),
ktorý stimuláciou α-sekretasy znižuje β-amyloidom indukovanú neuronálnu
smrť, symptómy ochorenia a spomaľuje progresiu AD. [65]
Blokátory enzýmu GSK-3β zabraňujú hyperfosforylácii τ-proteínu a jeho
následnej polymerácii vo vnútri neurónov. Tento účinok by mohlo mať
viacero látok, potenciálnymi sa javia lítium a už spomínaný memantín. [50]
Agregácia τ-proteínu môže byť ovplyvnená aj látkou methylénovou
modrou, ktorej klinické testovanie je práve v druhej fáze. [68]

3.8.2. Farmakoterapia nekognitívnych funkcií
Nekognitívne psychologické a behaviorálne symptómy demencie (BPSD) sa
bežne vyskytujú vo všetkých štádiách AD, dokonca sa môžu vyskytovať už
v štádiu predemencie tohto onemocnenia. Najčastejšie ide o príznaky ako je
psychóza (38% pacientov), afektívne symptómy, medzi ktoré patrí anxieta
a depresie (59%), hyperaktivita (64%) a apatia (65%). Niektoré liečivá užívané
na AD, napríklad memantín, môžu mať efekt aj na behaviorálne symptómy, no
pri výraznom zhoršení BPSD je nevyhnutné nasadiť pacientovi ďalšiu
terapiu. [65] Najčastejšie ide o liečivá zo skupiny antipsychotík, anxiolytík,
antikonvulzív, antidepresív a hypnotík. [64]
Inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) ako sú fluoxetín,
fluvoxamín, paroxetín, sertralín, citalopram a iné sú považované za najúčinnejšie
antidepresíva na liečbu depresie ako komorbidity popri AD. SSRI antidepresíva
sa u niektorých pacientov s AD využívajú aj ako terapia agitovanosti a psychózy.
Okrem týchto sa na liečbu depresie používajú aj látky zo skupiny inhibítorov
spätného vychytávania noradrenalínu a serotonínu (SNRI), napríklad mirtazapín,
venlafaxín a duloxetín. [65]
Agitácia, agresia a ďalšie psychotické príznaky sú liečené primárne atypickými
antipsychotikami. Ide najmä o olanzapín, kvetiapín, aripiprazol alebo ziprasidon.
Na zníženie týchto príznakov sa používajú tiež benzodiazepíny, u ktorých však
môže dochádzať k rapídnemu zhoršeniu kognitívnych a funkčných zmien, a to
hlavne ak sú dlhodobo užívané u starších pacientov. [65]
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3.8.3. Nefarmakologická liečba
AD predstavuje závažný problém pre zdravotné aj sociálne systémy všetkých
krajín sveta. Pre individuálneho pacienta a jeho rodinu je to však dlhotrvajúca
situácia, ktorá si vyžaduje veľmi precíznu starostlivosť. Niektorí pacienti ostávajú
vo svojich domácnostiach až do posledných štádií, iní sú umiestňovaní
do ústavov. Nefarmakologické postupy sa zameriavajú najmä na včasnú diagnózu
a podporu pacientov

v počiatočných štádiách onemocnenia, poskytnutie

informácií a naviazanie kontaktu. Zlepšenie alebo zachovanie kognitívnych
funkcií je možné dosiahnuť prostredníctvom precvičovania pamäte, kognitívnej
rehabilitácie, reminiscenčnej terapie, precvičovaním orientácie v realite a inými
metódami. Ďalším cieľom je zlepšenie alebo zachovanie sebestačnosti,
odstránenie alebo redukcia BPSD, zlepšenie alebo zachovanie kvality života
a podpora rodinných príslušníkov, ktorý sa o pacientov s AD starajú. [52,69]
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4. Experimentálna časť
4.1. Použitý materiál
4.1.1. Rozpúšťadlá
Acetón p. a. (Ac) (Penta a.s.)
Amoniak p. a. (NH3) (Penta a.s.)
Cyklohexan p. a. (cHx) (Penta a.s.)
Diethylamín p. a. (Et2NH) (Penta a.s.)
Ethanol p. a. (EtOH) (Penta a.s.)
Toluén p. a. (To) (Penta a.s.)

4.1.2. Chemikálie
Dusičnan bizmutitý [Bi(NO3)3] (Penta a.s.)
Jodid draselný (KI) (Penta a.s.)
Kyselina vínna (C4H6O6) (Penta a.s.)

4.1.3. Detekčné činidlá
Dragendorffovo činidlo - zásobné
Pripravuje sa zmiešaním roztoku A a roztoku B v pomere 1:1. Roztok A vzniká
rozpustením 1,7 g bázického dusičnanu bizmutitého a 20 g kyseliny vínnej v 80
ml vody. Roztok B sa pripraví rozpustením 16 g jodidu draselného v 40 ml vody.
Dragendorffovo činidlo – detekčné
Vzniká pridaním 10 g kyseliny vínnej a 50 ml vody k 5 ml zásobného roztoku.
Uchováva sa v chladničke pri 4°C.

4.1.4. Vyvíjacie sústavy
S1: To : Et2NH 90:10
S2: To : Et2NH 95:5
S3: cHx : Ac : NH3 50:50:2
S4: cHx : Ac : NH3 75:25:2
S5: cHx : To : Et2NH 50:50:5
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4.1.5. Adsorbenty pre TLC
Silikagel LS 5/40 UV254; pre preparatívnu TLC
Kieselgel 60 F254, Merck; hliníková doska s rozmermi 20 x 20 cm s 0,2 mm
vrstvou silikagélu

4.2.Prístrojové vybavenie
Vákuová odparka LABOROTA 4010 – digital (Heidolph, Germany)
NMR Varian Iniova 500 (Varian, USA)
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom Agilent Technologies 7890
A GC 5975 inert MSD (Agilent Technologies Santa Clara, CA, USA)
Polarimeter P3000 (A.Krüss Optronic, Germany)

4.3. Použité metódy
4.3.1. Destilácia
Všetky používané rozpúšťadlá boli najskôr predestilované, kvôli ich prečisteniu.
Uchovávané boli v tmavých fľašiach alebo plechových kanistroch a uložené
v kovovej skrinke.

4.3.2. Chromatografia na tenkej vrstve
Pri metóde chromatografie na tenkej vrstve boli používané sklenené dosky
pokryté silikagélom. Pre oddelenie jednotlivých fáz pri menšom množstve
extraktu boli využité komerčne dostupné hliníkové TLC dosky.
Po nanesení vzorky na dosky, boli tieto vyvíjané v sklenených komorách, ktoré
boli pred ich vložením sýtené mobilnou fázou minimálne po dobu 30 minút.
Následne boli dosky po vyňatí z komôr presušené a pomocou UV detekcie
a detekcie Dragendorffovým činidlom boli z dosiek izolované jednotlivé zóny
alkaloidov.
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4.3.3. Elúcia
Po vyškrabaní zón z dosiek, bola k získanému materiálu pridaná kremelina
v pomere 1:1. Následne boli izolované frakcie premývané zmesou rozpúšťadiel
ethanol a chloroform (1:1) cez tenkú vrstvu vaty, z dôvodu oddelenia silikagélu.
Elúcia bola ukončená v momente, kedy v premývanom materiály bola
prostredníctvom detekčného činidla preukázaná neprítomnosť alkaloidov.

4.3.4. Odparovanie
Po elúcii alkaloidov bola použitá zmes rozpúšťadiel odparená pomocou
vákuovej odparky LABOROTA 4010 – digital, Heidolph, Germany za teploty
40°C a zníženého tlaku, čím boli získané jednotlivé podfrakcie alkaloidov, ktoré
boli ďalej spracovávané.

4.4. Izolácia alkaloidov
4.4.1. Použitý biologický materiál
K získaniu alkaloidov boli použité cibule rastliny Narcissus pseudonarcissus
'Dutch Master', z ktorých bol pripravený alkaloidný extrakt. Tento extrakt bol
ďalej použitý na izoláciu. Čerstvé cibule boli získané od firmy Lukon Glands
(Sadská, Česká republika). Dokladové vzorky sú uložené v herbári Katedry
farmaceutickej botaniky, Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové.

4.4.2. Príprava alkaloidného extraktu
Alkaloidný extrakt bol pripravený PharmDr. Danielou Hulcovou, Ph.D., ktorá
taktiež vykonala jeho stĺpovú chromatografiu v rámci jej doktorského štúdia.
Spracovávaných bolo 27,247 kg cibúľ tejto drogy a výsledný extrakt bol získaný
v množstve 58,25 g.

4.4.3. Frakcia použitá pre izoláciu
Na izoláciu alkaloidov bola použitá frakcia č.4 alkaloidného extraktu.
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4.4.4. Preparatívna chromatografia na tenkej vrstve
4.4.4.1.

Príprava dosiek pre TLC
Na sklenené dosky s rozmerom 15x15 cm bola aplikovaná zmes 6,5 g

silikagélu a 20 ml destilovanej vody. Po nanesení museli dosky schnúť
a tuhnúť po dobu 24 hodín.
4.4.4.2.

Výber vhodnej vyvíjacej sústavy
Výber správnej vyvíjacej sústavy bol veľmi dôležitý pre ďalšiu prácu

s extraktom. Vhodnosť sústavy bola posudzovaná podľa jej schopnosti
oddeliť jednotlivé alkaloidy, ktorá bola hodnotená UV detekciou
a postriekaním Dragendorffovým činidlom

4.5. Stanovenie inhibičnej aktivity alkaloidov voči AChE a BuChE
4.5.1. Chemikálie
Acetylthiocholín jodid (Sigma - Aldrich) - použitý10mM roztok
Butyrylthiocholín jodid (Sigma - Aldrich) - použitý 10mM roztok
5,5'-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina ≥ 98 % (Sigma - Aldrich) - použitý 5mM
roztok (DTNB)
Dimethylsulfoxid p.a. (Sigma - Aldrich) (DMSO)
Galanthamín hydrobromid 95 % (Changsha Organic Herb Inc., China)
Huperzín A 95 % (TAZHONGHUI — Tai´an Zhonghui Plant Biochemical Co.,
Ltd., China)

4.5.2. Tlmivé roztoky
5mM fosfátový tlmivý roztok pH 7,4
5mM fosfátový tlmivý roztok pH 7,4 obsahujúci 150 mM chloridu sodného
100mM fosfátový tlmivý roztok pH 7,4
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4.5.3. Materiál
Acetylcholínesterása (AChE) – získaná z hemolyzátu ľudských erytrocytov
Butyrylcholínesterása (BuChE) – získaná z ľudskej plazmy

4.5.4. Prístrojové vybavenie
Reader SynergyTM HT Multi - Detection Microplate Reader (BioTek, USA)

4.5.5. Podmienky merania
Meranie prebiehalo pri teplote 37°C v prostredí fosfátového tlmivého roztoku
(pH7,4). Spektrofotometrické meranie vznikajúcich farebných produktov sa
vykonávalo pri vlnovej dĺžke 436nm (AChE) a 412nm (BuChE).

4.5.6. Získavanie AChE a BuChE
Erytrocyty boli získavané z čerstvo odobratej ľudskej krvi, ku ktorej bolo
pridané protizrážanlivé činidlo – citrát sodný. Ihneď po odbere bola krv podrobená
centrifugácii rýchlosťou 4000 otáčok/minútu po dobu 10 minút pri teplote 4°C.
Následne bola odobraná plazma, ktorá sa uchovávala pri 4°C až do doby stanovenia
aktivity BuChE, najdlhšie však po dobu 6 hodín. Erytrocytárny sediment bol
zbavený zvyškov plazmy a erytrocyty boli trikrát premyté fosfátovým tlmivým
roztokom s pH 7,4 obsahujúcim chlorid sodný, a to opäť metódou centrifugácie.
Následne bol pridaný fosfátový tlmivý roztok bez chloridu sodného, a to v takom
množstve, aby výsledný pomer erytrocyty : tlmivý roztok bol 1:9. Takáto úprava
spôsobila po 10 minútach hemolýzu a po jej ukončení sa stanovila aktivita
vzniknutého hemolyzátu. Ten bol uchovávaný pri teplote 22°C až do doby použitia.

4.5.7. Stanovenie cholínesterásovej inhibičnej aktivity
Na stanovenie IC50 bola použitá Ellamanova spektrofotometrická metóda
s použitím DTNB. Do jamiek v mikrotitračných doštičkách bolo napipetovaných
8,3 μl plazmy alebo hemolyzátu, pridalo sa 283 μl DNTB a 8,3 μl roztoku meranej
látky v DMSO s klesajúcou koncentráciou (40,0; 10,0; 4,0; 1,0; 0,4 mM). Ako
porovnávací roztok bol použitý DMSO v množstve 8,3 μl. Po premiešaní a
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5 minútach inkubácie pri 37°C bolo pridaných 33,3 μl roztoku substrátu
(acetylthiocholín jodid alebo butyrylthiocholín jodid). Naviazaním SH-skupiny
thiocholínu na DTNB vznikol žltý produkt, ktorého absorbancia sa merala pri
príslušnej

vlnovej

dĺžke.

Inhibícia

v percentách

sa

vypočítala

podľa

Δ ABL

vzorca: 𝐼 = 100 − Δ ASA × 100, kde ΔABL predstavuje nárast absorbancie slepej
vzorky a ΔASA nárast absorbancie meranej vzorky. Hodnota IC50 bola následne
vypočítaná z nameraných hodnôt v programe GraphPad Prism. Výsledné hodnoty
IC50 v μM boli porovnávané s referenčnými látkami, a to s galanthamínom
a huperzínom A.

4.6.Stanovenie inhibičnej aktivity alkaloidov voči POP
4.6.1. Chemikálie
Z-Gly-Pro-p-nitroanilid (Sigma - Aldrich)
Prolyloligopeptidása (Sigma - Aldrich)
Bajkalín (Sigma - Aldrich)
Z-Pro-prolinal (Sigma - Aldrich)
Dimethylsulfoxid p.a. (DMSO) (Sigma - Aldrich)
1,4-dioxan (Lachema)

4.6.2. Tlmivé roztoky
0,01M fosfátový tlmivý roztok pH 7,4

4.6.3. Prístrojové vybavenie
ELISA reader EL800 (Bio - Tek Instruments, Inc., Winooski, VT, USA)

4.6.4. Podmienky merania
Meranie sa uskutočňovalo pri 37°C a spektroforometrické meranie vznikajúcich
farebných produktov prebiehalo pri vlnovej dĺžke 405 nm.

38

4.6.5. Stanovenie prolyloligopeptidásovej inhibičnej aktivity
POP bola pripravená rozpustením v 0,01 M fosfátovom tlmivom roztoku
s pH 7,4. Zásobné roztoky testovaných látok boli pripravené rozpustením v DMSO
(10 mM) a jednotlivé roztoky v rôznych stupňoch riedeniach určené k meraniu boli
získané zriedením zásobných roztokov deionizovanou vodou. Slepé vzorky
obsahovali DMSO v rovnakej koncentrácii. Testované roztoky boli pripravené
z 5 μl roztoku POP, 5 μl testovanej látky a 170 μl tlmivého roztoku. Takto získaná
zmes bola inkubovaná 5 minút pri teplote 37°C a následne k nej bolo pridaných
20 μl substrátu - Z-Gly-Pro-p-nitroanilidu rozpusteného v 1,4-dioxane. Zmes bola
opäť inkubovaná a po 30 minútach boli vzniknuté farebné produkty p-nitroanilínu
podrobené spektrofotometrii pri 405 nm. Hodnota IC50 bola vypočítaná pomocou
programu

GraphPad

Prism

a porovnávaná

s hodnotami

Z-Pro-prolinalu

a berberínu.

4.7.Stanovenie inhibičnej aktivity alkaloidov voči GSK-3β
4.7.1. Chemikálie
Dimethylsulfoxid p.a. (DMSO) (Sigma - Aldrich)
4-(2-hydroxyethyl)piperazín-1-ethansulfónová kyselina (HEPES) (Sigma Aldrich)
Ethyléndioxytetraoctová kyselina (EDTA) (Sigma - Aldrich)
Tetrasodná soľ ethylénglykol-bis(-aminoethyléther)-N,N,N,N-tetraoctovej
kyseliny (EGTA) (Sigma - Aldrich)
Magnézium acetát (Sigma - Aldrich)
Adenozín 5-trifosfát (ATP) (Sigma - Aldrich)

4.7.2. Stanovenie GSK-3β inhibičnej aktivity
Aktivita a inhibícia GSK-3β boli študované na základe luminescenčnej metódy
Baki et al., ktorá využíva súpravu činidiel Kinase - Glo. Reakcia bola
uskutočňovaná v doštičkách s 96 jamkami. Každá jamka obsahovala 10 μL
testovanej látky rozpustenej v DMSO v koncentrácii 1 mM a zriedenej tlmivým
roztokom s pH 7,5. Ten sa skladal z 50 mM HEPES, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA,
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15 mM magnézium acetátu, 10 μL ATP, 10 μL 100 mM GSM (substrát
pre GSK-3β) a 10 μL GSK-3β. Pre pozitívnu a negatívnu kontrolu bol namiesto
testovanej látky použitý tlmivý roztok alebo SB-415286 (pozitívny štandard). Zmes
bola inkubovaná 30 minút pri teplote 37°C, následne bola enzymatická reakcia
zastavéná a po 10 minútach bola zaznamenaná luminescencia. Výsledná akvitiva
bola proporcionálna k rozdielu v celkovej a spotrebovanej ATP. Inhibičná aktivita
bola vyrátaná na základe maximálnej aktivity, zmeranej pri absencii inhibítoru
a maximálna inhibícia bola zmeraná v prítomnosti referenčnej látky. IC50 bola
vypočítaná pomocou programu GraphPad Prism.

4.8.Štruktúrna analýza
4.8.1. NMR analýza
1

H-NMR a 13C-NMR spektrá boli merané doc. PharmDr. Jiřím Kunešom, Ph.D.

na prístroji Varian Iniova 500. Pri meraní 1H spektra bola použitá inverzná 5mm ID
PGF sonda pri pracovnej frekvencii 499,9 MHz. Na meranie 13C spektra zas 5 mm
SW širokopásmová sonda pri pracovnej frekvencii 125,7 MHz. Meranie sa
uskutočnilo pri teplote 25°C v deuterochloroforme.

4.8.2. GC-MS analýza
GC-MS analýza hmotnostných spektier izolovaných látok prebiehala na
plynovom chromatografe s hmotnostným detektorom Agilent Technologies 7890
A GC 5975 inert MSD pri elektrónovej ionizácii 70 eV. Použitá bola kolóna
DP-5 MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm, Agilent Technologies Santa Clara,
California, USA) a ako nosný plyn bolo zvolené hélium s prietokovou rýchlosťou
0,8 ml/min. Teplota sa zvyšovala od 100°C do 180°C rýchlosťou 15°C/min, pri
dosiahnutí 180°C bola udržiavaná po dobu 1 minúty. Od 180°C do 300°C sa teplota
zvyšovala rýchlosťou 5°C/min a po dosiahnutí hranice 300°C bola udržiavaná 40
minút.

40

4.8.3. Optická otáčavosť
Optická otáčavosť bola zistená polarimetrom P3000 pri laboratórnej teplote
v prostredí ethanolu.
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5. Výsledky
5.1.Izolácia alkaloidov z frakcie č.4
Na izoláciu alkaloidov bola použitá spomínaná frakcia alkaloidného extraktu č.4
o hmotnosti 2,4 g. Toto množstvo odpovedalo 68 doskám preparatívnej TLC. Extrakt
bol rozpustený v primeranom množstve chloroformu a pomocou pera bol v tenkej línii
nanesený na predom pripravené dosky. Dosky boli vyvíjané 2x v sústave S2 a po ich
presušení boli prostredníctvom UV lampy detekované 3 hlavné zóny. Po postriekaní
Dragendorffovým činidlom však v zóne č.3 nebola preukázaná prítomnosť žiadnych
alkaloidov.

Obrázok 11 - TLC rozdelenej frakcie č.4

Ďalej bola experimentálna práca zameraná najmä na zónu č.2, keďže obsahovala
najväčšie množstvo alkaloidov. Táto frakcia bola následne delená v sústave S3 a bolo
získaných 5 zón označených č.2.1 - 2.5.

Obrázok 12 - TLC rozdelenej fázy č.2
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Zóna č.2.1 bola takmer čistá, po jej úplnom d
očistení, kryštalizácii a štruktúrnej analýze pomocou GC-MS a NMR bolo
preukázané, že ide o alkaloid HOMOLYKORÍN.

Obrázok 13 - TLC podfrakcie č.2.2.1

Zóna č.2.2 obsahovala dva alkaloidy, kde bolo predpokladané, že jeden z nich,
a to podfrakcia č.2.2.1 je zvyškom frakcie č. 2.1. Po oddelení podfrakcií č.2.2.1
a č.2.2.2 bolo preukázané, že tento predpoklad bol správny. Ako dôkaz toho poslúžil
chromatogram, na ktorom boli nanesené obe zóny a ten bol vyvinutý v dvoch rôznych
sústavách S2 a S3. Podfrakcia č.2.2.1 bola následne spojená s frakciou č.2.1. Celkové
množstvo homolykorínu, ktoré sa podarilo izolovať bolo 1,26 g.
Podfrakcia č.2.2.2 bola po oddelení podfrakcie č.2.2.1 nanesená na TLC dosku
spolu so štandardom masonínu a vyvinutá v troch rôznych sústavách S1, S3 a S5. Po
následnej štruktúrnej analýze GC-MS a NMR bol izolovaný alkaloid identifikovaný
ako MASONÍN.

Obrázok 14 - TLC identifikácie podfrakcie 2.2.2
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5.2. Homolykorín
5.2.1. Určenie štruktúry (+)-homolykorín (č.2.1)

Obrázok 15 - (+)-Homolykorín

5.2.1.1.
1H

NMR analýza

NMR (499,9 MHz, CDCl3) δ: 4.81 (1H, ddd, J = 4.8, 1.8, 1.7 Hz, H-1), 2.49

(1H, m, H-2), 5.50 (1H, m, H-3), 2.72 (1H, dd, J = 9.6, 2.0 Hz, H-4a), 7.57 (1H, s,
H-7), 6.99 (1H, s, H-10), 2.64 (1H, dd, J = 9.6, 1.8 Hz, H-10b), 2.63 (2H, m, H-11),
3.14 (1H, ddd, J = 10.0, 7.0, 3.5 Hz, Hα-12), 2.24 (1H, dd, J = 18.0, 9.2 Hz,
Hβ-12), 3.92 (3H, s, -OCH3), 3.95 (3H, s, -OCH3), 2.00 (3H, s, -NCH3)
13C

NMR (125,7 MHz, CDCl3) δ: 66.8 (C-1), 31.1 (C-2), 115.9 (C-3), 137.3

(C-4), 66.4 (C-4a), 165.8 (C-6), 116.7 (C-6a), 110.8 (C-7), 148.9 (C-8), 153.1
(C-9), 115.9 (C-10), 137.3 (C-10a), 43.6 (C-10b), 27.9 (C-11), 56.4 (C-12), 56.1
(-OCH3), 56.4 (-OCH3), 43.6 (-NCH3).

5.2.1.2.

GC-MS analýza

EI-MS (m/z) 315 (-), 206 (<1), 178 (2), 109 (100), 150 (1), 108 (22), 94 (3),
82 (3).
Výsledky boli porovnávané s odbornou literatúrou a zbierkou štandardov
dostupných na Katedre farmaceutickej botaniky. [70,71,72]

5.2.1.3.

Optická otáčavosť

[∝]25
𝐷 = +104,35 (c=1mg/ml, EtOH).
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5.3. Masonín
5.3.1. Určenie štruktúry (+)-masonín (č.2.2.2)

Obrázok 16 - (+)-Masonín

5.3.1.1.
1H

NMR analýza

NMR (499,9 MHz, CDCI3): 67.49 (s, 1H, H-8), 6.96 (s, 1H, H-11), 6.07 (dd,

J = 4.7, 0.9, 2H, OCH20-), 5.50 (br d, 3J4/5 = 2.2, 1H, H-4), 4.75 (m, J = 2.2, 2.1,
1H, H-5a), 3.18 (ddd, J = 7.4, 6.3, 4.2, IH, H-2), 2.72 2.76 (m, J = 5.2, 1.6, 2H,
H-11b, H-1 lc), 2.58 2.62 (m, J = 2.9, 2H, 2H-5), 2.48-2.52 (br m, 2H, 2H-3), 2.27
(dd, 2j = 18.7, 3J2/3 = 9.2, 1H, H-2), 2.06 (s, 3H, NMe).
13C

NMR (125,7 MHz, CDCI3): 6165.4 (s, C-7), 151.8 (s, C-9), 147.8 (s, C-10),

140.2 (s, C-3a), 139.7 (s, C-1 la), 118.5 (s, C-7a), 115.6 (d, C-4), 109.7 (d, C-8),
108.6 (d, C-I 1), 102.0 (t, -OCH20-), 77.3 (d, C-5a), 66.8 (d, C-1 lc), 56.3 (t, C-2),
43.8 (d, C-1 lb), 43.5 (q, NMe), 31.1 (t, C-5), 27.9 (t, C-3).

5.3.1.2.

GC-MS analýza

EI-MS (m/z) 299 (1), 190 (2), 162 (4), 134 (1), 109 (100), 108 (25), 94 (3),
82 (3).
Výsledky boli porovnávané s odbornou literatúrou a zbierkou štandardov
dostupných na Katedre farmaceutickej botaniky. [72,73,74]

5.3.1.3.

Optická otáčavosť

[∝]25
𝐷 = +196,1 (c=1mg/ml, EtOH).
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5.4.Inhibičná aktivita voči AChE, BuChE, POP a GSK-3β
Tabuľka 1 - Výsledky merania inhibičnej aktivity

Látka

AChE
(IC50, μM)

BuChE
(IC50, μM)

POP
(IC50, μM)

GSK-3β
(%
inhibícia)

GSK-3β
(IC50, μM)

Homolykorín

64,0±4,0

151,0±20,0

174,0±41,0

54,0±1,0

-

Masonín

305,0±34,0

229,0±24,0

314,0±34,0

66,0±4,0

27,9±0,8

Galanthamín1

1,7±0,1

42,3±1,3

>500,0

-

-

Huperzín A1

3,3×10-3±1,0×10-3

>500,0

-

-

-

Z-Pro-prolinal

2

-3

-

-

2,8×10

-

-

Berberín2

-

-

142,0±21,0

-

-

SB - 4152863

-

-

-

-

70,0×10-3

1

Galanthamín a Huperzín A – štandardy pre AChE a BuChE

2

Z-Pro-prolinal a Berberín – štandardy pre POP

3

SB – 415286 – štandard pre GSK-3β
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6. Diskusia
Alkaloidy získané z rastlín čeľade Amaryllidaceae boli od objavenia lykorínu, ako
prvého alkaloidu izolovaného z rastliny Narcissus pseudonarcissus L., podrobené veľkému
množstvu testov zameraných najmä na ich biologickú aktivitu. Výsledky rôznych štúdií
potvrdzujú účinky ako je inhibícia ľudských ChE, POP, protinádorovú, antimikrobiálnu,
antifungálnu, antivirotickú a antiprotozoálnu účinnosť.
Náplňou mojej diplomovej práce bola izolácia, štruktúrna analýza a určenie biologickej
aktivity obsahových látok izolovaných z rastlinného extraktu z Narcissus pseudonarcissus
'Dutch Master'. Sumárny extrakt bol prostredníctvom stĺpcovej chromatografie rozdelený
do viacerých frakcií. Táto práca sa zaoberá izoláciou alkaloidov z frakcie č.4, a to využitím
metódy preparatívnej TLC. Z tejto frakcie sa podarilo izolovať 2 alkaloidy, ktoré boli pomocou
NMR, GC-MS analýzy a určenia optickej otáčavosti identifikované ako (+)-homolykorín
a (+)-masonín.
Obe látky boli podrobené testovaniu ich inhibičnej aktivity voči AChE, BuChE, POP
a GSK-3β. Výsledky boli porovnávané s referenčnými látkami, pre inhibíciu AChE a BuChE
nimi boli galanthamín (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) a huperzín A
(IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM). K porovnaniu inhibičnej aktivity voči POP
bol použitý Z-Pro-prolinal (IC50 POP = 2,75 × 10-3 μM) a berberín (IC50 POP = 142 ± 21 μM).
Referenčnou látkou pre porovnanie inhibície GSK-3β bola zlúčenina SB-415286
(IC50 GSK-3β = 70 nM).
Látka homolykorín patrí medzi obsahové látky viacerých zástupcov rodu Narcissus L.,
konkrétne ide o rastliny Narcissus bujei Fdez. Casas, N. cyclamineus DC. cv. February Gold,
N. eugeniae Fdez. Casas, N. incomparabilis Mill. cv. Helios, N. jonquilla L. cv. Golden Sceptre,
N. muñozii-garmendiae Fdez. Casas, N. odorus L. var. rugulosus, N. pallidiflorus Pugsley,
N. panizzianus Parl., N. papyraceus Ker. Gawl., N. poeticus L., N. primigenius Fdez. Casas a
Laínz, N. pseudonarcissus L., N. radinganorum Fdez. Casas, N. tazetta L., N. tortifolius Fdez.
Casas, N. triandrus L. cv. Thalia a iné. (35) Výsledky inhibičných testov ukázali,
že (+)-homolykorín vykazuje v rôznej intenzite aktivitu voči AChE (IC50 AChE = 64 ± 4 μM),
BuChE (IC50

BuChE

= 151 ± 20 μM), POP (IC50

POP

= 174 ± 41 μM) a GSK-3β

(% inhibícia = 54 ± 1).
Masonín bol taktiež identifikovaný v rôznych druhoch rodu Narcissus L., napríklad
v N. bujei Fdez. Casas, N. jonquilla L. cv. Golden Sceptre (contd.), N. pseudonarcissus L.,
N. tazetta L. a ďalších. (35) Testovaním biologických účinkov (+)-masonínu bola preukázaná
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jeho inhibičná aktivita voči AChE (IC50 AChE = 305 ± 34 μM), BuChE (IC50 BuChE = 229 ± 24
μM), POP (IC50 POP = 314 ± 34 μM) a GSK-3β (% inhibícia = 66 ± 4, IC50 GSK-3β = 27,9 ± 0,8
μM).
V porovnaní s referenčnými látkami vykazuje homolykorín nízku inhibičnú aktivitu
voči AChE, BuChE a POP, zatiaľ čo jeho inhibičná aktivita proti GSK-3β je mierna. Výsledky
biologických testov masonínu zas preukázali malú inhibičnú aktivitu nie len voči AChE
a BuChEa POP, ale aj voči GSK-3β.
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7. Záver
Cieľom tejto diplomovej práce bola izolácia alkaloidov z vybranej frakcie č.4, ktorá
bola získaná separáciou alkaloidného extraktu z Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master'.
Podarilo sa vyizolovať 2 látky, ktoré boli na základe následnej štruktúrnej analýzy
prostredníctvom

NMR,

GC-MS

analýzy

a optickej

otáčavosti

identifikované

ako

(+)-homolykorín a (+)-masonín. Biologická aktivita oboch alkaloidov bola testovaná
na vybraných enzýmoch, a to AChE, BuChE, POP a GSK-3β. Výsledná inhibičná aktivita bola
v porovnaní s referenčnými látkami nízka až mierna. Tieto látky sa nejavia ako potenciálne
terapeuticky použiteľné, ale v budúcnosti by mohli byť použité ako predloha pre prípravu
syntetických derivátov.
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8. Abstrakt
Puskásová Dominika: Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Diplomová práca 2019. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Katedra farmakognozie.
Hlavným cieľom tejto práce bola izolácia alkaloidov z rastlinného extraktu, ktorý bol
získaný z rastliny Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master'. Príprava sumárneho extraktu
a jeho stĺpcova chromatografia boli vykonané PharmDr. Danielou Hulcovou, Ph.D. v rámci jej
doktorskej práce. Prostredníctvom metódy preparatívnej TLC boli z priradenej frakcie č.4
izolované 2 látky, označené ako č.2.1 a č.2.2.2. Ich štruktúra bola stanovená pomocou NMR,
GC-MS analýzy a optickej otáčavosti. Po porovnaní získaných údajov s literatúrou boli látky
identifikované ako (+)-homolykorín a (+)-masonín.
Homolykorín aj masonín boli následne podrobené testovaniu inhibičnej aktivity voči
acetylcholínesteráse (AChE), butyrylcholínesteráse (BuChE), prolyloligopeptidáse (POP)
a glykogénsyntáse kináse 3β (GSK-3β). Aktivita bola vyjadrená ako IC50 a bola porovnávaná
s IC50 referenčných látok. Pre porovnanie inhibície AChE a BuChE bol ako štandard použitý
galanthamín (IC50
(IC50

AChE

AChE

= 1,7 ± 0,1 μM, IC50

= 0,033 ± 0,001 μM, IC50

BuChE

BuChE

= 42,3 ± 1,3 μM) a huperzín A

> 500 μM). Inhibičná aktivita voči POP bola

porovnávaná so Z-Pro-prolinalom (IC50 POP = 2,75 × 10-3 μM) a berberínom (IC50 POP = 142 ± 21
μM), inhibícia GSK-3β zas so zlúčeninou SB-415286 (IC50 GSK-3β = 70 × 10-3 μM).
Výsledky pre (+)-homolykorín: IC50

AChE

= 64 ± 4 μM, IC50

BuChE

= 151 ± 20 μM,

IC50 POP = 174 ± 41 μM a % inhibícia GSK-3β = 54 ± 1. Inhibičná aktivita (+)-masonínu:
IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM, % inhibícia
GSK-3β = 66 ± 4 a IC50 GSK-3β = 27,9 ± 0,8 μM.
Na základe týchto výsledkov vykazuje homolykorín nízku inhibičnú aktivitu voči AChE
BuChE a POP, na druhej strane vykazuje miernu inhibíciu GSK-3β. Čo sa týka masonínu,
je jeho inhibičná aktivita voči všetkým 4 testovaným enzýmom v porovnaní s referenčnými
látkami nízka.
Kľúčové slová: Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master', cibule, rastlinné extrakty,
GC-MS

analýza,

biologická

aktivita,

acetylcholínesterása,

prolyloligopeptidása, glykogénsyntása kinása 3β
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butyrylcholínesterása,

9. Abstract
Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological
activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec
Králové, Department of Pharmacognosy.
The aim of this thesis was to isolate alkaloids from herbal extract, which was obtained
from Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master' plant. The preparation and column
chromatography of the extract were performed by PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. as a part
of her doctoral study. Using the preparative TLC method, 2 alkaloids marked as No.2.1
and 2.2.2 were isolated from the fraction No.4. Their structure was determined by using
the NMR, GC-MS analysis and optical rotation. After comparing the data obtained with
literature, the compounds were identified as (+)-homolycorine and (+)-masonine.
Both homolycorine and masonine were subsequently subject to testing of inhibitory
activity

against

acetylcholinesterase

(AChE),

butyrylcholinesterase

(BuChE),

prolyloligopeptidase (POP) and glycogensynthase kinase 3β (GSK-3β). The activity was
expressed as IC50 and was compared to IC50 of the reference substances. Galanthamine
(IC50
(IC50

AChE
AChE

= 1,7 ± 0,1 μM, IC50

= 0,033 ± 0,001 μM, IC50

BuChE

BuChE

= 42,3 ± 1,3 μM) and huperzine A

> 500 μM) were used as standards to compare

the inhibitory activity against AChE and BuChE. While the inhibitory activity against POP was
compared to Z-Pro-prolinal (IC50 POP = 2,75 × 10-3 μM) and berberine (IC50 POP = 142 ± 21 μM),
inhibition of GSK-3β was compared to SB-415286 compound (IC50 GSK-3β = 70 nM).
Results for (+)-homolycorine: IC50
IC50

POP

AChE

= 64 ± 4 μM, IC50

BuChE

= 151 ± 20 μM,

= 174 ± 41 μM and % inhibition of GSK-3β = 54 ± 1. Inhibitory activity

of (+)-masonine: IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM,
% inhibition of GSK-3β = 66 ± 4 and IC50 GSK-3β = 27,9 ± 0,8 μM.
The results found indicate that homolycorine shows low inhibitory activity against
AChE, BuChE and POP. On the other hand, the inhibition of GSK-3β is moderate. Concerning
masonine, its inhibitory activity against all 4 tested enzymes is rather low in comparison with
the reference substances.
Key words: Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master', bulbs, herbal extracts,
GC-MS

analysis,

biological

activity,

acetylcholinesterase,

prolyloligopeptidase, glycogensynthase kinase 3β
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butyrylcholinesterase
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