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1 Úvod 

Liečiteľstvo je staré ako ľudstvo samotné. Najstarší písomný dôkaz o použití liečivých 

rastlín k príprave liečív bol nájdený na sumerskej hlinenej doske z Nagpuru starej približne 

5000 rokov. Doska pozostávala z 12 receptov na prípravu liečív s odkazom na viac ako 250 

rastlín. Začiatky používania rastlín boli inštinktívne, založené na princípe pokus-omyl. 

Postupným používaním sa opustil tento empirický rámec a použitie bolo založené na 

vysvetľujúcich skutočnostiach1. 

V posledných rokoch stúpa záujem o prírodné produkty v snahe objaviť nové liečivá 

s využitím moderných technológií. Tieto produkty, ktoré sa vyvíjali v priebehu miliónov 

rokov, majú jedinečnú chemickú rozmanitosť, čo vedie k rozmanitosti biologických aktivít2. 

V štúdii realizovanej medzi rokmi 1981 až 2014 bolo zistené, že 65 % liečív charakteru malých 

molekúl je vo vzťahu s prírodnými látkami2.  

Významnou skupinou sekundárnych rastlinných metabolitov sú alkaloidy. Sú to prírodné 

organické látky obsahujúce dusík, biosynteticky vytvárané z aminokyselín. Výskyt alkaloidov 

je typický pre vyššie rastliny, avšak ich výskyt bol zaznamenaný taktiež v papraďorastoch – 

plavúňoch, prasličkách a hubách. U živočíchov sú alkaloidy vzácne, pričom sa môže jednať 

o modifikáciu látok prijatých potravou, alebo ich syntézu z jednoduchých prekurzorov. 

Doposiaľ boli alkaloidy objavené v 4000 rastlinných druhoch a odhaduje sa, že 10 – 20 % 

všetkých rastlín obsahuje alkaloidy3.  

Rastliny čeľade Amaryllidaceae obsahujú osobitnú a stále nie úplne preskúmanú skupinu 

alkaloidov nazývaných Amaryllidaceae alkaloidy (AA). Známe sú vďaka svojmu širokému 

spektru biologických vlastností, pričom najdôležitejším alkaloidom je bezpochyby 

galanthamín, ktorý sa zatiaľ ako jediný z čeľade uplatnil v praxi k symptomatickej liečbe 

Alzheimerovej choroby (AD). Čeľaď taktiež predstavuje cenný zdroj potenciálnych 

protirakovinových liečív – napríklad v dnešnej dobe široko študovaný haemanthamín 

a lykorín4.   

Vďaka týmto vlastnostiam je AA, ako látkam potenciálne využiteľným v terapii, 

venovaná vysoká pozornosť. Dlhodobému a intenzívnemu výskumu v tejto oblasti sa venuje 

pracovná skupina ADINACO na Katedre farmaceutickej botaniky z Farmaceutickej fakulty 

Univerzity Karlovej v Hradci Králové. 
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Predmetom tejto diplomovej práce bola látka prírodného pôvodu tazettín a príprava 

jeho polosyntetických derivátov. Príprave polosyntetických derivátov sa v posledných rokoch 

venuje pozornosť aj v rámci Katedry farmaceutickej botaniky. V posledných rokoch je v rámci 

Katedry farmaceutickej botaniky venovaná pozornosť príprave polosyntetických derivátov. 

Samotný tazettín nemá žiadnu významnú biologickú aktivitu, avšak táto diplomová práca sa 

zaoberá sledovaním vplyvu obmeny štruktúry na biologickú aktivitu a takisto štruktúrnou 

analýzou pripravených derivátov.  
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2 Cieľ práce 

Hlavné ciele tejto diplomovej práce boli: 

1) Rešerš literatúry na tému biologických vlastností tazettínového štruktúrneho typu 

a prípravy polosyntetických derivátov tazettínu. 

2) Príprava polosyntetických derivátov alkaloidu tazetínu čeľade Amaryllidaceae. 

3) Stanovenie základných fyzikálno-chemických vlastností pripravených derivátov. 

4) Príprava derivátov pre screening biologických aktivít. 

5) Vyhodnotenie výsledkov a spísanie diplomovej práce. 
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3 Teoretická časť  

3.1 Charakteristika čeľade Amaryllidaceae 

Rastliny čeľade Amaryllidaceae patria do rádu Asparagales5. Ide o vytrvalé byliny 

s oddenkami, hľuzami alebo cibuľami, ktorých plodom býva tobolka alebo bobuľa6. Tieto 

rastliny zahŕňajú 85 rodov a približne 1100 rastlinných druhov7. Výskyt rastlín tejto čeľade je 

typický pre tropické a subtropické oblasti Južnej Afriky a Južnej Ameriky a taktiež sú často 

pestované na okrasné účely. V Českej republike môžeme nájsť týchto zástupcov –  narcisy 

(Narcissus), bledule (Leucojum) a snežienky (Galanthus)8.  

Čeľaď je bohatá na obsah alkaloidov. Do dnešnej doby bolo vyizolovaných viac než 600 

štrukturálne odlišných alkaloidov so širokým spektrom účinku7. V súčasnej dobe je známych 

27 000 alkaloidov získaných z rôznych zdrojov (rastliny, huby, morské mikroorganizmy alebo 

cicavce), pričom celkový počet alkaloidov získaných z rastlín je približne 22 000. 

Amaryllidaceae sa radí medzi 20 najdôležitejších čeľadí obsahujúcich alkaloidy9.  Ide o 

o alkaloidy isochinolínového typu10. Medzi ich biologické účinky patria napríklad 

antivírusové, antibakteriálne, protiplesňové, antiparazitické, antioxidačné, protizápalové 

účinky proti hmyzu, cytotoxické účinky a predovšetkým účinky súvisiace s motoricko-

neurónovým systémom sprostredkované inhibíciou cholínesteráz11. 

 Veľké množstvo druhov z čeľade Amaryllidaceae sa stále využíva v tradičnej medicíne 

k liečeniu rôznych zdravotných problémov12. Už Hippokratés z Kósu v 4. storočí pred naším 

letopočtom uvádzal využitie oleja pripraveného z Narcissus poeticus L. k liečbe nádorov 

maternice. Dokonca aj v Biblii sú zmienky o Narcissus tazetta L., ktorý sa vyskytuje v oblasti 

Stredozemného mora a má dlhú históriu v použití proti rakovine. Protirakovinové účinky 

narcisu sa využívali taktiež v liečiteľstve stredovekej Číny, severnej Afriky, strednej Ameriky 

a Arábie.  Bežne sa používali aj iní zástupcovia čeľade Amaryllidaceae – napríklad 

Hymenocallis caribaea L., ktorý využívali raní európski lekári k liečbe tumorov13. Rod Crinum 

je využívaný v tradičnej medicíne južnej Afriky k liečbe reumatizmu, bolesti chrbta, 

septických vredov a abscesov, nachladnutia, infekcie obličiek a močového mechúra14. 

V tradičnej čínskej medicíne je využívaný Zephyranthes candida L. k liečbe infantilných kŕčov, 

epilepsie a tetanu15.  
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Najvýznamnejším alkaloidom čeľade je bezpochyby galanthamín. Jeho uplatnenie 

v ľudovom liečitelstve sa spomína od 50. rokov 20. storočia, kedy sa na Kaukaze používal vo 

forme odvaru z cibulí snežienok (Galanthus woronowii) k liečbe detí trpiacich detskou 

obrnou. Neskôr sa spomína používanie Galanthus nivalis na Ukrajine, Rumunsku a Balkáne, 

kde sa prikladal na čelo v prípade neuralgií. Lekárska komunita o neho javila trvalý záujem 

predovšetkým kvôli schopnosti prechádzať hematoencefalickou bariérou a  ovplyvňovať 

centrálny nervový systém (CNS)16. Galanthamín vo forme hydrobromidu (obr. 1) bol 

schválený v roku 2000 pod  komerčným názvom Reminyl® k liečbe Alzheimerovej choroby 

(AD)17. Jeho účinky sú sprostredkované kompetitívnou inhibíciou acetylcholinesterázy 

(AChE), čo sa prejaví zvýšenou koncentráciou acetylcholínu (ACh) a zároveň allosterickou 

moduláciou nikotínových receptorov. To vedie k zvýšenej citlivosti na ACh16.  

 

Obrázok 1: Galanthamín hydrobromid18 

3.2 Biosyntéza Amaryllidaceae alkaloidov 

Amarylkovité alkaloidy vznikajú špecifickou biosyntetickou cestou vychádzajúcou z  

L-fenylalaninu a L-tyrosinu.  Táto cesta sa nazýva norbelladinová8. L-fenylalanin je prekurzor 

benzylovej časti molekuly norbelladinu odpovedajúcej kruhu A.  L-tyrosin je prekurzorom 

kruhu C, dvojuhlíkatého postranného reťazca a dusíka19.  V prvom kroku je L-fenylalanin (1), 

(Obr. 2) premenený pomocou enzýmu fenylalanin amónium-lyázy (PAL) na kyselinu  

trans-škoricovú (2) a amoniak. Pôsobením enzým cytochrómu P450 CYP73A1 na kyselinu 

trans-škoricovú vzniká kyselina p-kumarová (3), ktorá je pomocou CYP98A3 premenená na 

kyselinu kávovú (4) alebo na 4-hydroxybenzaldehyd (5). Z oboch molekúl môže byť 

generovaný protokatechový aldehyd (6). Kyselina kávová je transformovaná pomocou 

Vanilin syntázy (VpVAN). L-tyrosin (7) je transformovaný pomocou tyrosin dekarboxylázy na 

tyramin (8), ktorý sa následne môže kondenzovať s protokatechovým aldehydom za vzniku 

Schiffovej bázy, ktorá je redukovaná reduktázou na norbelladin (9). Methyláciou 

norbelladinu pôsobením Norbelladin 4ʼ-O-methyltransferázy vzniká 4-O-methylnorbelladin 
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(10), ktorý je kľúčovým medziproduktom v biosyntéze rôznych štrukturálnych typov 

Amaryllidaceae alkaloidov, vznikajúcich pôsobením enzýmu cytochrómu P450 CYP96T. 

Všetky popísané kroky sú zhrnuté na nasledujúcom obrázku (obr.2). Oxidatívnym fenol-fenol 

couplingom vznikajú tri základné typy cyklizácie : ortho-para′, para-para′, para-ortho′ 20. 

 

Obrázok 2: Biosyntéza kľúčového medziproduktu 4-O-methylnorbelladínu20 
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4-O-Methylnorbelladin podlieha trom typom intramolekulárneho oxidatívneho 

couplingu, a to: ortho-para′, para-para′, para-ortho′. Táto cyklizácia vedie k základným 

štruktúrnym typom Amarylidaceae alkaloidov (AA) pomenovaných podľa svojho hlavného 

zástupcu21. Cyklizácia ortho-para′ (Obr. 3) umožňuje vznik lykorínového (lykorín) 

a homolykorínového (homolykorín) typu AA. Para-para′ cyklizáciou vzniká krinínový (krinín), 

haemantaminový (haemantamín), tazettínový (tazettín), narciklasínový (narciklasín) 

a montanínový (montanín) typ AA. Para-ortho′ cyklizáciou vzniká haemantamínový 

(haemantamín) typ. Predpokladom vzniku belladínového typu (norbelladín) alkaloidov je 

jednoduchá methylácia norbelladínu19. 

 

Obrázok 3: Biosyntéza základných štruktúrnych typov Amaryllidaceae alkaloidov19,22 
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Aj keď väčšina alkaloidov nájdených v čeľadi Amaryllidaceae môže byť zaradená do 

deviatich doteraz diskutovaných štruktúrnych typov, niektoré štruktúry sú popísané ako 

reprezentanti nových typov, ktoré nie sú až také bežné v rámci tejto čeľade. Často bývajú 

zastúpené jedným zástupcom vyskytujúcim sa v jednom rode alebo rastlinnom druhu23. Ako 

príklad nových štruktúrnych typov (Obr. 4) je možné uviesť galanthindolový typ 

(galanthindol) izolovaný z Galanthus plicatus spp. byzantinus, ktorý  ako prvý alkaloid z čeľadi 

Amaryllidaceae obsahuje nekondenzovaný indolový kruh. Ďalším zaujímavým typom je 

plikamínový (plikamín), izolovaný z Galanthus L. a juhoafrickej rastliny Cyrtanthus aiton. 

Tento typ patrí medzi dinitrogénne zlúčeniny podobné tazettínu, kde atóm kyslíka v polohe 7 

je nahradený dusíkom substituovaným 4-hydroxyfenylethylovou skupinou24. 

 

Obrázok 4: Galanthindol, plikamín24 

Zaujímavú skupinu tvoria alkaloidy mesembranového štruktúrneho typu, ktoré sú 

reprezentované troma hlavnými zástupcami: mesembrín, joubertiamín a skeletín A4  

(Obr. 5)25. Ich výskyt je typický pre rod Sceletium čeľadi Aizoacea, zatiaľ čo v čeľadi 

Amaryllidaceae sa vyskytujú zriedkavo26. Záujem o tento štruktúrny typ vznikol na základe 

pozorovaní juhoafrických etnických kmeňov využívajúcich Sceletium tortuosum 

k ovplyvneniu nálady, na základe čoho vznikol patent k farmaceutickému využitiu 

mesembrínu ako antidepresíva25,27. Tento typ alkaloidov bol v rámci Amaryllidaceae 

izolovaný z Narcissus pallidus, Narcissus triandrus25. Ďalej bol izolovaný z  Nerine sarniensis, 

kde konkrétne išlo o alkaloid sarniensín, s letálnymi účinkami na larválne a dospelé formy 

komára Aedes aegypti. Tento komár je hlavným vektorom vírusu spôsobujúceho žltú 

zimnicu, horúčku Dengue a vírusu Zika. Využitie prírodných insekticídov môže byť jednou 

z možností ako riešiť tieto vážne hrozby voči verejnému zdraviu28. 
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Obrázok 5: Zástupcovia mesembranového štruktúrneho typu alkaloidov29 

Prehľad všetkých doposiaľ izolovaných štruktúrnych typov a hlavných zástupcov 

Amaryllidaceae alkaloidov je spracovaný v rámci Doktorskej dizertačnej práce PharmDr. 

Marcely Šafratovej Ph.D.30 . 

3.2.1 Tazettínový typ alkaloidov 

Alkaloidy tohto štruktúrneho typu sú odvodené od 2-benzopyrano[3,4-c]indolu, ktorý 

vzniká para-para′ cyklizáciou 4-O-methylnorbelladinu. Hlavným zástupcom tejto skupiny je 

tazettín, ktorý patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce alkaloidy v čeľadi Amaryllidaceae19. Po 

prvýkrát bol tento alkaloid izolovaný z rastliny Narcissus tazetta L. a podrobnejšie skúmaný 

Späthom a Kahovcom v roku 193431. Alkaloidy tazettínového štruktúrneho typu výchádzajú 

z haemantamínového typu (Obr. 6). Tazettín je hlavným alkaloidom tejto skupiny a je 

považovaný za artefakt vychádzajúci z chemicky labilného prekurzoru pretazettínu. 

Odlišnosti v štruktúre tazettínu a jeho prekurzoru pretazettínu spôsobené odlišnou polohou 

hydroxylovej skupiny má za následok výrazné ovplyvnenie biologickej aktivity týchto dvoch 

látok32. 

Medzi ďalších hlavných zástupcov, ktorých môžeme v tejto skupine nájsť, patrí: 

macronín, obliquín, littoralín, kriwellín, zeylamín, jonquailín (Obr. 7)33,34,35. Výskyt 

jednotlivých zástupcov v konkrétnych rastlinných druhoch je zosumarizovaný v tabuľke 1. 
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Obrázok 6: Biosyntetická cesta tazettínu22 
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Obrázok 7: Štruktúrne vzorce vybraných zástupcov tazettínového typu33,34,35 

Tabuľka 1: Rastlinné zdroje alkaloidov tazettínového štruktúrneho typu 

Alkaloid Amaryllidaceae rastlina Citačný zdroj 

Macronín 

Crinum erubescens Aiton 

Crinum angustum 

Crinum macrantherum Engl. 

35, 36 

37 

35 

Obliquín Narcissus broussonetti 33, 38 

Littoralín Hymenocallis littoralis 33, 48 

Kriwellín 

Crinum graminicola 

Crinum firmifolium var. hygrophylum 

Crinum delagoense Verdoorn 

Crinum powellii 

Galanthus nivalis 

39 

35, 48 

35 

35 

40 

Zeylamín Crinum zeylanicum 35, 41 

Jonquailín Narcissus jonquilla 34, 42 
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3.3 Všeobecné fakty o tazettíne 

3.3.1 Výskyt tazettínu 

Tazettín je alkaloid, ktorý sa bežne vyskytuje v rastlinných rodoch Zephyranthes 

(Z. robusta43 – obr. 8), Crinum (C. asiaticum L.35), Hippeastrum (H. morelianum44), 

Hymenocallis (H. littoralis45), Lycoris (L. radiata46), Eucharis (E. amazonica47) a Narcissus48. 

Príkladmi rastlinných druhov z rodu Narcissus, z ktorých bol tento alkaloid izolovaný, sú: 

Narcissus tazetta L., Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley, Narcissus bujei (Fdez Casas) Fdez. 

Casas, Narcissus canaliculatus Guss, Narcissus Poeticus L. var. Ornatus Hort. a mnoho 

ďalších49. Výskyt alkaloidov je v celej rastline, avšak najvyšší obsah je uložený v cibuli8.  

 

Obrázok 8: Zephyranthes robusta50 
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3.3.2 Chemické vlastnosti tazettínu 

Sumárny vzorec tazettínu je C18H21NO5. IUPAC názov je 18-methoxy-15-methyl-

5,7,12-trioxa-15-azapentacyclo[11.7.0.01,16.02,10.04,8]icosa-2,4(8),9,19-tetraen-13-ol. Existuje 

viacero synoným pre triviálny názov látky, napríklad sekisanin alebo ungernin51. 

 

Obrázok 9: 3D model tazettínu51 

Registračné číslo CAS 507-79-9; relatívna molekulová hmotnosť 331,36; hodnota pKa 

12,1252; rozdeľovací koeficient podielu oktanol/voda LogP: 2,52 s využitím software 

MOE2014.09 na prepočet53. 

3.3.3 Biologická aktivita alkaloidov tazettínového typu 

3.3.3.1 Protinádorová aktivita tazettínu 

Na počiatku 70. rokov 20. storočia vzrástol záujem o zástupcu čeľade Amarylidaceae 

Narcissus tazetta L. v dôsledku cytotoxických účinkov54. Tazettín testovaný na BALB/c myších 

modeloch infikovaných leukemickými bunkami Rauscher však nepreukázal významnú 

aktivitu55. Taktiež vykazuje len miernu cytotoxickú aktivitu voči primárnym bunkám 

fibroblastickej línie LMTK56. O niečo neskôr bola prevedená štúdia za účelom stanovenia 

hodnôt cytotoxicity tazettínu na širšom spektre bunečných línii (Tab. 2). Konkrétne sa 

jednalo o ľudské nádorové bunky typu A-431, BC1, Col2, HT, KB, KB-V1, LNCaP, Lu1, Mel2, 

ZR-75-1 a jeden typ myšej leukocytárnej leukémie P-388. Hranicou významnosti pre 

významnú cytotoxicitu bola stanovená hodnota ED50 ≤ 5 μg/ml, ktorú tazettín dosiahol 

hranične v prípade ľudských buniek kolorektálneho karcinómu (Col2) a taktiež bol 

zaznamenaný účinok na bunkách myšej lymfocytárnej leukémie (P-388). Kompletný prehľad 

získaných hodnôt cytotoxicity a vysvetlivy skratiek zahŕňa Tabuľka 257. 
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Tabuľka 2: Cytotoxická aktivita tazettínu na vybraných nádorových bunečných líniách57 

Bunečná línia Tazettín ED50 

(μg/ml) Skratka Význam 

A-431 epidermoidný karcinóm 11,1 

BC1 rakovina prsníka >20 

Col2 koloretálny karcinóm 5,0 

HT sarkóm 11,8 

KB nasofaryngeálny karcinóm 7,3 

KBV1 vinblastin rezistentný KB >20 

LNCaP adenokarcinóm prostaty 5,9 

Lu1 karcinóm pľúc 11,1 

Mel2 melanóm 12,9 

ZR-75-1 hormonálne dependentná rakovina prsníka 6,9 

P-388 myšia lymfocytárna leukémia 1,0 

 

V novšej štúdii z roku 2017 bol tazettín porovnávaný s kamptotecínom, alkaloidom 

prírodného pôvodu izolovaného z Camptotheca acuminata, ktorý preukázateľne poškodzuje 

rakovinové bunky. Kamptotecín ako štandard preukázal proti hepatocelulárnemu karcínómu 

bunečnej línie Hepa-1c1c7 hodnotu IC50 0,47 μM a hodnotu IC50 0,7 μM proti zdravým 

fibroblastom L929. Porovnávaný tazettín preukázal toxicitu len proti bunečnej línii Hepa-

1c1c7 hodnotou IC50 10,40 μM58. 
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3.3.3.2 Protinádorová aktivita pretazettínu 

Chemický prekurzor tazettínu, pretazettín, je látka z pohľadu cytotoxických vlastností 

ďaleko viac zaujímavejšia. V momente, keď je pretazettín stereochemicky preusporiadaný na 

tazettín, biologická aktivita prekurzoru je do značnej miery inaktivovaná19. Pretazettín 

hydrochlorid (HCl) preukázal pozitívny účinok na dĺžku života myší u preukázanej 

Rauscherovej leukémie (Obr. 10). Pretazettín HCl testovaný na BALB/c myšiach infikovaných 

leukemickými bunkami Rauscher preukázal stredný čas prežitia leukemických myší (MST) 89 

dní a pôsobivé predĺženie životnosti o 141 % v porovnaní s neliečenou kontrolnou 

skupinou54. Pretazettín inhibuje aktivitu reverznej transkriptázy onkogénnych vírusov väzbou 

na enzým, čím inhibuje rast Rauscher vírusu19. 

 

 

Obrázok 10: Účinok pretazettínu HCl na dĺžku života myší u preukázanej Rauscherovej 

leukémie v porovaní s tazettínom (podľa Furusawa et al.,1976)55 

 

Zaujímavé je taktiež porovnanie pretazettínu a streptonigrínu, ktorý pôsobí ako 

inhibítor vírusovej reverznej transkriptázy leukémie Rauscher. Obe látky vykazovali takmer 

rovnakú aktivitu, avšak u streptonigrínu sa prejavili oneskorené nežiadúce účinky, čo bránilo 

jeho dlhodobejšiemu podávaniu, zatiaľ čo pretazettín podávaný po dobu viac ako 100 dní bol 

bez zjavnej toxicity55. Na základe preukázanej aktivity bola zrealizovaná štúdia, ktorá 

porovnávala antileukemickú aktivitu prírodných alkaloidov, ich polo- a celkových 

syntetických derivátov (Obr. 11) s cieľom analyzovať vzťah medzi štruktúrou a aktivitou. 

Vzťahy možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch59: 
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• pretazettín-O-ethylester vykazuje dvadsaťnásobne nižšiu aktivitu v porovnaní 

s pretazettínom v dôsledku náhrady hydroxy skupiny na uhlíku C8 kruhu B za ethyl 

esterovú 

• tazettadiol nie je aktívny, takže štiepenie kruhu B medzi O7 a C8 tazettínu ho 

inaktivuje  

• deoxytazettín nevykazuje žiadnu aktivitu, preto prítomnosť hydroxylovej skupiny na 

uhlíku C6 by mohla byť nevyhnutná k slabej aktivite tazettínu, ktorá je však 

štyristokrát slabšia ako aktivita pretazettínu 

• 3-demethoxy-isopretazettín a 3-demethoxy-1,2-dihydro-pretazettín sú látky 

syntetického pôvodu, zatiaľ čo prvý spomenutý vykázal dobrú aktivitu, druhý nemal 

žiadnu aktivitu, a preto hydrogenácia dvojitej väzby C1 a C2 je z pohľadu účinku 

nevhodná 

Súhrn jednotlivých výsledkov je zosumarizovaný v nasledujúcej tabuľke (Tab. 3): 

Tabuľka 3: Cytotoxicita Amaryllidaceae alkaloidov na bunky nesúce Rauscher vírus59 

Alkaloid Minimálna toxická dávka (MTD) μg/ml 

Pretazettín hydrochlorid (A) 0,05 

3-Demethoxy-isopretazettín HCl (B) 1 

3-Demethoxy-1,2-dihydro-pretazettín HCl (C) 100 

Pretazettín-O-ethylester (D) 1 

Tazettín (E) 20 

Deoxytazettín (F) >200 

Tazettadiol (G) >200 
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Obrázok 11: Skupina pretazettínu a tazettínu (podľa Furusawa et al.,1980)59 

Významnosť pretazettínu okrem iného spočíva v tom, že patrí medzi najaktívnejšie 

alkaloidy účinné proti T lymfoidným bunkám MOLT-4, kde dosahuje hodnotu ED50 0,3 μg/ml 

a voči primárnym bunkám fibroblastickej línie LMTK hodnotu ED50 0,7 μg/ml, pričom 

hodnoty presahujúce 50 μg/ml nie sú považované za toxické56.  

Zaujímavé informácie poskytuje štúdia z roku 2019, kde testovali pretazettín na 

nádorových a zdravých bunečných líniách a zároveň zisťovali mechanizmus účinku. V prvom 

kroku boli zrealizované predbežné testy k stanoveniu citlivosti buniek k vystaveným 

alkaloidom po dobu 48 hodín (Tab. 4). Prehľad výsledkov je zosumarizovaný v tabuľke, 

pričom najvyššiu aktivitu dosiahol pretazettín na bunečnej línii fibroblastov60. 
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Tabuľka 4: Výsledky predbežných testov po inkubačnej dobe 48 hodín60 

Bunečná línia Pretazettín IC50 ± SD (μM) 

(SD štandardná odchýlka 3 

nezávislých meraní) 

Skratka Význam 

L929 myší fibroblast 0,78 ± 2,93 

HepG2 ľudský hepatokarcinóm > 150,89 

MCF-7 adenokarcinóm prsníka 38,02 ± 8,41 

 

Pretazettín, pretože vykazoval cytotoxicitu proti rakovinovým bunkám, bol vybraný 

na štúdium mechanizmu bunkovej smrti s bunečnými líniami A549 a MCF-7 s inkubačnou 

dobou 72 hodín (Tab. 5). Vo výsledku bola toxicita závislá nielen na dávke, ale aj na čase. Čím 

dlhšie boli bunky vystavené zlúčenine, tým bola pozorovaná toxicita vyššia. Toto inkubačné 

obdobie sa odporúčalo na test aktivácie kaspázy-3. Cieľom väčšiny protirakovinových terapií 

je vo všeobecnosti indukcia apoptózy ako hlavný mechanizmus eliminácie zhubných buniek. 

V štúdii bolo dokázané, že pretazettín je schopný podporovať apoptózu prostredníctvom 

dráhy kaspázy 360. 

Tabuľka 5: testy po inkubačnej dobe 72 hodín60 

Bunečná línia Pretazettín IC50 ± SD (μM) 

 Skratka Význam 

A549 pľúcny adenokarcinóm 4,95 ± 0,51 

MCF-7 adenokarcinóm prsníka 7,03 ± 0,99 

 

Medzi ďalšie známe protinádorové účinky pretazettínu patrí cytotoxicita proti 

Lewisovmu karcinómu pľúc, Ehrlichovmu karcinómu spojeného s ascitom a spontánnej AKR 

lymfocytárnej leukémii. Taktiež bola preukázaná inhibícia rastu HeLa, tzv. nesmrteľnej 

bunečnej línii, ktorá sa dokáže neustále množiť8,19. Ďalším zaujímavým zistením bolo 

stanovenie inhibície P-glykoproteínu, ktorý je známy aj ako ABCB1 člen skupiny ABC 

proteínov. Mnohopočetná lieková rezistencia (MDR) je vážny problém pri liečbe rakoviny, 

pričom dochádza k desenzibilizácii rakovinových buniek na liečivo61. P-glykoproteín je 

efluxný transportér poháňaný hydrolýzou ATP a nadmerne exprimovaný v rakovinových 
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bunkách62. Pretazettín bol vyhodnocovaný na bunkovej línii myšieho lymfómu L5178 

transfekovanej ľudským MDR1 génom kódujúcom P-glykoproteín s využitím rhodamin-123 

(Rh-123) testu. Pretazettín pri koncentrácii 400 μM zvýšil v porovnaní s neliečenými bunkami 

intracelulárnu koncentráciu Rh-123 päťdesiatnásobne, čo je dôkazom inhibície  

P-glykoproteínu. Súčasne boli sledované účinky pri spoločnom podávaní pretazettínu 

s doxorubicínom, pričom dochádzalo k potencovaniu antiproliferačnej aktivity 

mechanizmom synergizmu týchto dvoch zlúčenín63. 

3.3.3.3 Protinádorová aktivita jonquailínu 

Nový alkaloid patriaci do tazettínovej skupiny alkaloidov bol izolovaný z Narcissus 

jonquilla. Záujem o alkaloidnú frakciu z cibúľ vznikol v momente, keď boli z extraktu 

odstránené alkaloidy s protirakovinovým účinkom (haemanthamín, lykorín a narciklasín) 

a zvyšná frakcia si stále zachovala cytotoxickú aktivitu. Čistenie frakcií viedlo k nálezu nového 

alkaloidu jonquailínu. Ten bol hodnotený na skupine bunečných línií obsahujúcich modely 

rakovín rezistentných na liečivá (Tab. 6). Konkrétne sa jednalo o glioblastóm (U87, 

U373), oligodenroglióm (Hs683) a melanóm (SKMEL-28). Následne bol jonquailín hodnotený 

proti dvom bunečným líniám rakoviny pľúc H1993 a H2073. Pričom obe línie pochádzali od 

rovnakého pacienta, ktorý podstúpil chemoterapiu s následným relapsom a rastom nádoru 

v pôvodnom mieste. H1993 bola odvodená z metastázy lymfatickej uzliny pred 

chemoterapiou, zatiaľ čo H2073 bola odvodená z pľúcneho nádoru po chemoterapii. 

Účinnosť proti H2073 je nižšia, ale v porovnaní s paklitaxelom, užívaným štandardom, je 

pokles účinnosti menej výrazný. Významným zistením bol synergický účinok jonquailínu 

s paklitaxelom, čo naznačuje potenciálne využitie. Ďalšie testovanie prebehlo na bunkách 

sarkómu maternice MES-SA citlivých na liečivo a MES-SA/Dx5 rezistentných. Zatiaľ čo 

u paklitaxelu bol pokles účinnosti viac ako tisícnásobný, u jonquailínu k výrazným zmenám 

nedošlo. Pozitívne účinky jonquailínu súvisia pravdepodobne so štrukturálnou podobnosťou 

s pretazettínom64. 
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Tabuľka 6: Antiproliferatívne vlastnosti jonquailínu64 

GI50 in vitro (μM) 

 Glióm Melanóm 

 U87 U373 Hs683 SKMEL-28 

Jonqualin 28 1 51 11 

Paklitaxel 96 nd nd nd 

 

 Pľúcny karcinóm Sarkóm 

maternice 

 A549 H1993 H2073 MES-

SA 

MES-

SA/Dx5 

Jonqualin 5 17 85 25 29 

Paklitaxel nd 0,003 >1 0,007 10 

 

3.3.3.4 Inhibičná aktivita proti AChE a BuChE 

Mediátor acetylcholín (ACh) pôsobiaci ako neurotransmiter zohráva významnú úlohu 

v tvorbe pamäti, učenia a poznávacích funkcií. Je syntetizovaný v neurónoch pomocou 

enzýmu cholinacetyltransferasy (ChAT) z cholinu a acetylkoenzýmu A a následne rozkladaný 

pomocou acetylcholinesterasy (AChE) a butyrylcholinesterasy (BuChE). Cholinergná teória 

v prípade Alzheimerovej choroby súvisí s nedostatkom centrálnych cholinergných funkcií65. 

Nedostatočné množstvo ACh je spojené so zníženou aktivitou ChAT66. Naopak koncentrácia 

rozkladných enzýmov AChe a BuChE sa zvyšuje. V priebehu rozvoja AD dochádza 

k postupnému zvyšovaniu aktivity BuChe, zatiaľ čo aktivita AChE ostáva nezmenená alebo 

klesá67. Rýchlosť enzymatického štiepenia ACh enzýmom AChE je približne 25 000 molekúl za 

sekundu68. Oba enzýmy preto predstavujú dôležité ciele v terapii AD. Do dnešného dňa patrí 

medzi jediných schválených inhibítorov AChE k liečbe AD donepezil, rivastigmín a ako jediný 

z alkaloidov čeľadi Amaryllidaceae galanthamín69. 

V rámci Katedry farmaceutickej botaniky bola meraná inhibičná aktivita voči AChE 

a BuChE alkaloidov izolovaných z Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master. 

K porovnaniu účinkov jednotlivých alkaloidov je využívaná hodnota IC50, ktorá predstavuje 
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koncentráciu zlúčeniny potrebnú na zníženie enzýmovej aktivity o 50 %. Najvýznamnejšiu 

hodnotu inhibície AChE dosiahol z alkaloidov galanthamín IC50 (μM) 1,70 ± 0,1. Inhibičná 

aktivita voči BuChE bola najvýznamnejšia u nového heterodimérneho alkaloidu 

narcimatulínu IC50 (μM) 5,90 ± 0,2. Tazettín v rámci meraní nedosiahol významných hodnôt 

ani u jednej z cholinesteráz, preto sa uvádza hodnota IC50 (μM) >50070.  

3.3.3.5 Inhibícia GSK-3β 

Glykogen synthasa kinasa 3 je všadeprítomná serin/threonin kinasa, ktorá patrí medzi 

najdôležitejšie kinasy so schopnosťou ovplyvniť viac ako 100 bunečných substrátov71. GSK-3 

sa vyskytuje v dvoch izoformách, GSK-3α and GSK-3β, ktoré sú kódované odlišnými génmi, 

avšak zdieľajú 85 % homológnej sekvencie72. Vďaka svojej asociácii s kľúčovými biologickými 

procesmi (metabolizmus, bunečná signalizácia, bunečný transport, apoptóza, intracelulárna 

komunikácia atď.) je GSK-3 zapojená do rôznych chorôb, medzi ktoré patrí diabetes druhého 

typu, kardiovaskulárne choroby, nádorové ochorenia a nervové poruchy ako bipolárna 

porucha, schizofrénia, AD, Parkinsonova choroba73,74.  

Z neuropatologického hľadiska je mozog pacientov s AD charakterizovaný 

prítomnosťou dvoch biomarkerov: neurofibrilárnych klbiek (NFTs) a senilných plakov (SP). 

NFTs obsahujú hyperfosforylovaný τ-proteín, ktorého fosforylácia je závislá na GSK-3β 

a cyklin-dependentnej kinase 5 (CDK5). Senilné plaky sú tvorené extracelulárnymi depozitami 

β-amyloidu, z ktorého sú formované agregáty za účasti GSK-3β. Genetické a epidemiologické 

štúdie naznačujú, že GSK-3β je deregulovaná v prípade AD75. 

Hulcová a kolektív publikovali v roku 2019 článok hodnotiaci aktivitu 22 AA 

izolovaných z Narcissus psaudonarcissus L. cv. Dutch Master testovaných voči GSK-3β. 

Najlepšie inhibície dosiahli v meraní alkaloid narcimatulín a alkaloid homolykorínového typu 

masonín. Tazettín vykazoval miernu inhibíciu (49 ± 0%). Porovnanie inhibičných aktivít je 

zhrnuté v tabuľke (Tab. 7)70. 

 

 

 

 



28 
 

Tabuľka 7: Screening vybraných AA (10 μM) pre ich schopnosť inhibovať GSK-3β70 

Alkaloid GSK-3β (%inhibícia) GSK-3β (IC50 (μM)) 

Narcimatulín 67 ± 3 20,7 ± 2,4 

Masonín 66 ± 4 27,9 ± 0,8 

Tazettín 49 ± 0 nemerané 

 

3.3.3.6 Inhibícia prolyl oligopeptidázy (POP) 

Jedná sa o cytosolovú serínovú peptidázu, ktorá štiepi prolín obsahujúci peptidy 

menšie ako 3 kDa. K štiepeniu dochádza na karboxy-konci prolynových zbytkov76. POP sa 

podieľa na úprave a degradácii peptidových hormónov a neuropeptidov, ako sú oxytocín, 

vasopresín, substancia P, tyreotropín uvoľňujúci hormón a ďalších77. Tieto substráty sú 

dôležité modulátory kognitívnych funkcií a degradáciou týchto peptidov sa môže urýchliť 

proces starnutia. Taktiež je pravdepodobné, že sa spolupodieľajú na neurodegeneratívnych 

ochoreniach súvisiacich s vekom78. V posledných rokoch POP vzbudila záujem ako 

terapeutický cieľ liečby schizofrénie, bipolárnej afektívnej poruchy a AD kvôli zapojeniu do 

metabolizmu inositol-1,4,5-trifosfátu (IP3), ktorý je kľúčovou molekulou v transdukčnej 

kaskáde neuropeptidovej signalizície79. Klinické štúdie zamerané na stanovenie hladín POP 

stanovili znížené hladiny peptidázy u pacientov trpiacich depresiou, mentálnou bulímiou 

a anorexiou. Naopak zvýšené hodnoty POP boli zaznamenané u pacientov trpiacich mániou, 

schizofréniou a AD77. In vivo experimenty na zvieracích modeloch ukázali, že inhibícia POP 

viedla k neuroprotektívnym účinkom so zlepšením pamäte a kognitívnych funkcií80.  

Medzi významné prírodné inhibítory POP, ktoré sú využívané aj ako štandardy pre 

porovnanie inhibície POP patrí isochinolínový alkaloid berberín a flavonoid baikalín  

(Obr. 12)77. Významná hodnota inhibície bola zistená u novoizolovaného alkaloidu 

narcimatulínu. Inhibícia POP tazettínom je veľmi nízka, dosiahla hodnotu IC50 (μM) >500. 

Porovnanie inhibičných aktivít je zhrnuté v tabuľke (Tab. 8)70. 
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Tabuľka 8: Inhibítory POP prírodného pôvodu70 

Zlúčenina POP IC50 (μM) 

Berberín 142 ± 21 

Baikalín64 12,0 ± 3 

Narcimatulín 29,2 ± 1,0 

Tazettín >500 

 

 

Obrázok 12: Štruktúrne vzorce berberínu, baikalínu77 a narcimatulínu70 

3.3.3.7 Antiprotozoálna aktivita tazettínu 

Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae sú dobre známe vďaka svojmu využitiu v ľudovom 

liečiteľstve82. Vzhľadom na populálne využívanie rastlín tejto čeľade pri liečbe pohlavne 

prenosných chorôb boli využité k otestovaniu ich potenciálu proti Trichomonas vaginalis83. 

Trichomoniáza je najčastejšia nevírusová, sexuálne prenosná infekcia, ktorej pôvodcom je 

bičíkatý prvok84. Testovaný tazettín a pretazettín vykazovali mierne zníženie 

životaschopnosti trofozoitu (IC50) T. vaginalis. Pri dávke 125 μg/ml bola hodnota IC50 

v prípade tazettínu znížená o 15 % a v prípade pretazettínu o 38 %85. 

Malária je parazitické ochorenie spôsobené prvokom rodu Plasmodium a následné 

prenášané samičkami komárov rodu Anopheles. Medzi nebezpečné druhy plasmódií pre 

človeka patrí Plasmodium falciparum, P. Vivax, P. knowlesi, P. ovale, P. malariae, pričom prvé 

dve spomedzi spomínaných predstavujú najväčšiu hrozbu pre ľudské zdravie86. Na základe 

rozvoja rezistencie parazita na liečivá ako chlorichin, meflochin a artmisinín dochádza 

k naliehavej potrebe objaviť nové antimalariká87. 
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V roku 2003 prebehla štúdia zameraná na stanovenie antimalarickej aktivity AA proti 

dvom kmeňom Plasmodium falciparum, chlorochin-senzitívnemu (T9.96) a chlorochin-

rezistentnému (K1). Alkaloidy boli testované v štyroch dávkach (0,04; 0,2; 1; 5 μg/ml), pričom 

vykazovali antimalarickú aktivitu závislú na dávke. Najaktívnejšie boli v dávke 1 a 5 μg/ ml 

(Tab. 9). Na základe stanovenia hodnoty IC50 bol 6-hydroxyhaemanthamín (Tab. 10) 

stanovený ako najúčinnejší, zatiaľ čo tazettín preukázal nižšiu aktivitu88. 

Tabuľka 9: Antimalarická aktivita vybraných AA alkaloidov88 

Alkaloid Dávka (μg/ml) P.faliparum (T9.96) 

inhibícia v % 

P. falciparum (K1) 

Inhibícia v % 

6-Hydroxyhaemanthamín 5 91,89 95,24 

 1 67,60 80,95 

 0,2 46,54 64,76 

 0,04 39,86 11,43 

Tazettín 5 80,91 88,57 

 1 53,70 56,19 

 0,2 20,76 20,00 

 0,04 3,10 0 

 

Tabuľka 10: Hodnoty IC50 vybraných alkaloidov v porovnaní so štandardmi88 

Testovaná látka IC50 (μg/ml) 

P. falciparum (T9.96) 

 

P. falciparum (K1) 

 

6-Hydroxyhaemanthamin 0,348 0,352 

Tazettín 5,420 5,082 

Meflochín – 3,94 

Chlorochín – 6,06 
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3.3.3.8 Protivírusová aktivita 

Ako už bolo spomenuté v protinádorovej aktivite, pretazettín inhibuje aktivitu RNA 

dependentnej DNA polymerázy (reverznej transkriptázy) onkogénnych vírusov väzbou na 

enzým, čím inhibuje rast Rauscher vírusu89. Taktiež sa u neho preukázali in vitro inhibičné 

vlastnosti proti RNA flavivírom, ktoré spôsobujú ochorenia  japonská encefalitída a žltá 

zimnica a RNA bunyavírom90. Pretazettín vykazuje taktiež aktivitu proti Herpes simplex 1 

vírusu, čo by mohlo preukazovať jeho všeobecnú schopnosť inhibovať syntézu proteínov 

počas vírusovej replikácie91,62. 
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4 Experimentálna časť 

4.1 Chemikálie, materiály a metódy 

4.1.1 Izolácia tazettínu 

Použitý alkaloid tazzetín bol vyizolovaný z cibulí Narcissus L. cv. Professor Einstein, 

Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master a Zephyrantes robusta v rámci predošlých 

fytochemických prác na Katedre farmaceutickej botaniky Farmaceutickej fakulty v Hradci 

Králové za účelom stanovenia vzťahov štruktúra – účinok4,70,92. K syntetickým obmenám bola 

použitá hydroxylová skupina v polohe 6. 

4.1.2 Rozpúšťadla, chemikálie, detekčné činidla 

• benzoyl chlorid 99 % (Sigma-Aldrich) 

• 2-methylbenzoyl chlorid 99 % (Sigma-Aldrich) 

• 3-methylbenzoyl chlorid 99 % (Sigma-Aldrich) 

• 4-methylbenzoyl chlorid 98 % (Sigma-Aldrich) 

• 2-metoxybenzoyl chlorid 97 % (Sigma-Aldrich) 

• 3-methoxybenzoyl chlorid 99 % (Sigma-Aldrich) 

• 4-metoxybenzoyl chlorid 99 % (Sigma-Aldrich) 

• 2-furoyl chlorid 95 % (Sigma-Aldrich) 

• 3-furoyl chlorid 97 % (Sigma-Aldrich) 

• 3,5-dimetoxybenzoyl chlorid 97 % (Sigma-Aldrich) 

• 1-naftoyl chlorid 97 % (Sigma-Aldrich) 

• 4-terc-butylbenzoyl chlorid 98 % (Sigma-Aldrich) 

• cyklohexán, p.a. (cHx) (Sigma-Aldrich) 

• toluén, p.a. (To) (Sigma-Aldrich) 

• diethylamín, p.a. (Et2NH) (Sigma-Aldrich) 

• dimethylaminopyridin, p.a. (DMAP) (Sigma-Aldrich) 

• Dragendorffovo činidlo (pripravované v laboratóriu) 

• ethylacetát, p.a. (EtOAc) (Sigma-Aldrich) 

• ethanol 95%, p.a. (EtOH) (Sigma-Aldrich) 

• pyridín 99,8 % (Sigma-Aldrich) (Sigma-Aldrich) 
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4.1.3 Materiál pre preparatívnu a analytickú tenkovrstvovú chromatografiu 

Kiesel SiO2 60 F254, Merck, 20 cm × 20 cm, hliníková TLC doska pokrytá vrstvou 

silikagélu značeného fluorescenčným indikátorom F254, vrstva 0,2 mm (Nemecko) 

4.1.4 Mobilné fázy pre preparatívnu a analytickú tenkovrstvovú chromatografiu 

• S1 – To:Et2NH (9:1) 

• S2 – cHx:Et2NH (95:5) 

• S3 – cHx:EtOAc:Et2NH (70:20:10) 

• S4 – cHx:EtOAc:Et2NH (80:10:5) 

4.1.5 Štruktúrna analýza pripravených derivátov 

4.1.5.1 LC-MS 

K stanoveniu molekulovej hmotnosti pripravovaných látok bola použitá LC-MS 

analýza. Na meranie bol použitý kvapalinový chromatograf v spojení s hmotnostným 

spektrometrom Waters Autopurification™ HPLC-MS systém (Milford, USA). Vzorky (0,2 – 0,3 

mg) sa rozpustili v 1 ml metanolu a následne boli analyzované pri teplote miestnosti 

pomocou kolóny s reverznou fázou XSelect® CSH™ Prep C18 OBD™ (100 mm × 4.6 mm i.d.,5 

µm) (Milford, USA). Ako mobilná fáza bola použitá voda s 0,1 % kyselinou mravčou 

(rozpúšťadlo A) a metanol s 0,1 % kyselinou mravčou (rozpúšťadlo B). Prietok mobilnej fázy 

bol 1 ml/min. Program gradientovej elúcie bol naprogramovaný nasledovne (v/v): 0 min 5% 

B, 5 min 100% B, 8.5 min 5% B, 1.5 min pri počiatočných podmienkach. Optimálne hodnoty 

parametrov ESI-MS boli: kapilárne napätie 0,8 kV, teplota sondy 600 °C, kužeľové napätie 

15V. LC-MS hmotnostné spektrá boli zaznamenávané v rozmedzí 200–800 m/z. LC ESI-MS 

analýzy sa uskutočňovali v pozitívnom iónovom režime. K elúcii zlúčenín dochádza od 

polárnejších k menej polárnym poháňaných mobilnou fázou s klesajúcou polaritou. 

4.1.5.2 NMR analýza  

NMR spektrá boli merané v roztokoch CDCl3 pri teplote 25 °C na spektrometri Varian 

S500 pracujúcom pri 499,87 MHz pre 1H jadrá a 125,70 MHz pre 13C jadrá. K ožarovaniu 

a detekcii signálu bola použitá OneNMR sonda, širokopásmová dvojkanálová gradientová 

sonda s reguláciou teploty. Chemické posuny boli zmerané ako hodnoty δ pars per milion 

(ppm) a boli nepriamo vztiahnuté k TMS ako štandardu pomocou zbytkového signálu 

rozpúšťadla. Hodnoty chemického posunu pre CDCl3 sú u atómov 1H δ = 7,26 ppm 

a u atómov 13C δ = 77,0 ppm. Meraniami získané dáta sú prezentované v nasledujúcom 
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poradí: chemický posun (δ), integrovaná intenzita 1H NMR spektier, multiplicita (s: singlet,  

d: dublet, t: triplet, q: kvartet, dd: dublet dubletov, m: multiplet, bs: široký singlet) 

a integračná konštanta (Hz). 

4.1.5.3 Optická otáčavosť 

Optická otáčavosť bola meraná v roztokoch alkaloidov pri 24 ˚C na automatickom 

polarimetri ADP 220 BS v prostredí methanolu. Špecifická otáčavosť bola dopočítaná podľa 

vzorca: [𝛼]𝐷
𝑡  = 

100 × 𝛼

𝑐 × 𝑙 
 

t – teplota merania 

D – línia sodíkového svetla → 589,3 nm 

α – nameraná otáčavosť [˚C] 

c – koncentrácia meraného alkaloidu [g × 100 ml-1] 

l – dĺžka kyvety [dm] 

 

4.1.6 Metódy pre screening biologických aktivít pripravených zlúčenín 

4.1.6.1 Príprava hydrochloridov 

Presná navážka derivátu alkaloidu sa rozpustí v suchom diethylethery v  zabrúsenej 

skúmavke, aby koncentrácia vzorky bola 1 M. Pokiaľ sa vzorka nerozpustí, časť diethyletheru 

sa odparí a pridá sa najmenšie možné množstvo suchého dichlormethanu, aby došlo 

k úplnému rozpusteniu danej vzorky. Po úplnom rozpustení je pridaný nadbytok 1 M 

etherového roztoku chlorovodíka. Pomocou pH papierika je overené, či bolo pridané 

dostatočné množstvo chlorovodíka. Pokiaľ pH papierik indikuje kyslú reakciu, nie je potrebné 

pridávať ďalšie množstvo etherového roztoku chlorovodíka a skúmavku necháme 15 minút 

stáť. V opačnom prípade je nutné pridať ďalšie množstvo etherového roztoku chlorovodíka 

a znovu overiť pH pomocou pH papierika. Vzniknutý hydrochlorid sedimentuje na dne 

skúmavky. V ďalšom kroku je pripravený hydrochlorid v diethylethery vo vodnom kúpeli (40 

°C) prevetrávaný prúdom vzduchu do úplného odparenia rozpúšťadla. Následne sa pridá 

niekoľko mililitrov suchého diethyletheru a suspenzia sa opäť odparí do sucha. Tento proces 

je opakovaný ešte dvakrát. Týmto spôsobom sa nadbytočný chlorovodík úplne odstráni. 

Pripravený hydrochlorid sa suší vo vákuovom exikátore nad perlami silikagélu pri tlaku 2-8 

mbar po dobu 12 hodín. Takto pripravené vzorky tvoria rozpustnú formu pre screening 

biologických aktivít. 
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4.1.6.2 Stanovenie protinádorovej aktivity pripravených derivátov 

Stanovenie cytotoxickej aktivity pripravených derivátov bolo realizované v spolupráci 

s Katedrou lekárskej biochémie, Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovej. 

Testovanie realizoval RNDr. Radim Havelek, Ph.D. na rakovinových bunkových líniách Jurkat, 

MOLT-4, A549, HT-29, PANC-1, A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2, MRC-5. Využitý systém 

xCELLigence a popis použitej metódy je možné nájsť v literatúre93. 

4.1.6.3 Stanovenie inhibičnej aktivity pripravených derivátov proti AChE a BuChE 

Inhibičná aktivita týchto enzýmov bola meraná na Katedre farmaceutickej botaniky, 

Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové. Meranie realizovala PharmDr. Daniela Hulcová, 

Ph.D. s využitím Ellmanovej metódy, ktorá je detailne popísaná v nasledujúcej literatúre76. 
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4.2 Príprava syntetických derivátov tazettínu a ich štruktúrna identifikácia 

4.2.1 Príprava 6-O-benzoyltazettínu (LC-172) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C25H25NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 435,4760 

Presná hmota: 331,142  Presná hmota: 435,1682 

Obrázok 13: Schéma syntézy 6-O-benzoyltazettínu 

31,6 mg (0,095mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej bolo 

pridaných 50 μl (0,430 mmol) benzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg)  

4-dimethylaminopyridiínu (DMAP). Zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote 4 hodiny 

s následnou kontrolou pomocou analytického TLC za detekcie veľkého množstva 

východiskovej látky. Reakcia bola zahriata v olejovom kúpeli na teplotu 70 °C po dobu 12 

hodín s následnou kontrolou pomocou TLC, podľa ktorej množstvo východiskovej látky 

pokleslo. Zmes bola odparená do sucha a odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 

a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. Použitá bola mobilná fáza S1. Zóna s 

produktom bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, 

odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 30,0 mg 6-O-benzoyltazettínu vo forme 

bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 73 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 436,156 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.94 (2H, d, J = 8.0 Hz), 7.58–7.54 (1H, m), 7.41 (2H, t, J = 8.0 Hz), 

6.96 (1H, s), 6.48 (1H, s), 6.20 (1H, d, J = 10.3 Hz), 5.98–5.93 (2H, m), 5.80–5.76 (1H, m), 4.76 

(2H, s), 4.23–4.16 (1H, m), 3.67 (1H, d, J = 12.2 Hz), 3.52 (1H, d, J = 12.2 Hz), 3.49 (3H, s), 

2.94–2.90 (1H, m), 2.51 (3H, s), 2.33–2.26 (1H, m), 1.71–1.64 (1H, m)  

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.3, 146.7, 146.6, 133.4, 131.6, 129.7, 128.5, 127.5, 

126.7, 124.4, 109.4, 105.4, 103.8, 101.0, 73.0, 68.1, 63.3, 63.0, 56.2, 50.7, 42.3, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 20,0° (c = 0,100; CH3OH) 
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4.2.2 Príprava 6-O-(2-methylbenzoyl)tazettínu (LC-212)    

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 449,5030 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 449,1838 

Obrázok 14: Schéma syntézy 6-O-(2-methylbenzoyl)tazettínu 

39,6 mg (0,120 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 50 μl (0,120 mmol) 2-methylbenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná pri laboratórnej teplote 2 hodiny s následnou kontrolou pomocou 

analytického TLC. Následne bola reakcia zahrievaná v olejovom kúpeli pri teplote 70 °C po 

dobu 14 hodín s následnou kontrolou TLC. Zmes bola odparená do sucha, odparok 

rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. 

Bola použitá mobilná fáza S2. Zóna s produktom bola separovaná z preparačnej dosky, 

premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 17,3 mg 

6-O-(2-methylbenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 32 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 450,154 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.76 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.39 (1H, t, J = 7.8 Hz), 7.24 (1H, d, 

J = 7.8 Hz), 7.18 (1H, t, J = 7.8 Hz), 6.94 (1H, s), 6.48 (1H, s), 6.19 (1H, d, J = 10.8 Hz), 5.95 (1H, 

s), 5.93 (1H, s), 5.76–5.72 (1H, m), 4.79 (2H, s), 4.24–4.16 (1H, m), 3.68 (1H, d, J = 12.1 Hz), 

3.54 (1H, d, J = 12.1 Hz), 3.49 (3H, s), 2.93–2.90 (1H, m), 2.57 (3H, s), 2.51 (3H, s), 2.32–2.25 

(1H, m), 1.70–1.63 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 165.0, 146.7, 146.6, 141.0, 132.4, 131.9, 131.6, 130.5, 

128.7, 127.6, 126.7, 125.8, 124.4, 109.4, 105.3, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 63.0, 56.2, 

50.7, 42.3, 26.0, 21.8 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 20,2° (c = 0,561; CH3OH) 
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4.2.3 Príprava 6-O-(3-methylbenzoyl)tazettínu (LC-210)    

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 449,1838 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 449,1838 

Obrázok 15: Schéma syntézy 6-O-(3-methylbenzoyl)tazettínu 

40,5 mg (0,122 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 50 μl (0,379 mmol) 3-methylbenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 70 °C po dobu 72 hodín. V ďalšom 

kroku bola odparená do sucha, odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne 

chromatografovaný na preparačnej TLC. Bola použitá mobilná fáza S2. Zóna s produktom 

bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená 

a dosušená v exikátore. Proces bol priebežne monitorovaný pomocou analytických TLC. Bolo 

získaných 30,2 mg 6-O-(3-methylbenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie 

bol 55 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 450,154 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.75 (1H, bs), 7.72 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.36 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.28 

(1H, t, J = 7.8 Hz), 6.96 (1H, s), 6.48 (1H, s), 6.21–6.17 (1H, m), 5.95 (1H, d, J = 12.0 Hz), 5.94 

(1H, d, J = 12.0 Hz), 5.77 (1H, dt, J = 10.5 Hz, J = 1.7 Hz), 4.76 (2H, s), 4.21–4.15 (1H, m), 3.65 

(1H, d, J = 12.2 Hz), 3.51 (1H, d, J = 12.2 Hz), 3.49 (3H, s), 2.93–2.88 (1H, m), 2.49 (3H, s), 2.37 

(3H, s), 2.32–2.24 (1H, m), 1.71–1.64 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.5, 146.7, 146.6, 138.3, 134.1, 131.5, 130.1, 129.6, 

128.3, 127.5, 126.8, 126.8, 124.5, 109.4, 105.4, 103.8, 101.0, 73.1, 68.1, 63.4, 62.1, 56.2, 

50.7, 42.2, 26.0, 21.3 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 7,6° (c = 0,528; CH3OH) 
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4.2.4 Príprava 6-O-(4-methylbenzoyl)tazettínu (LC-208)    

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 449,5030 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 449,1838 

Obrázok 16: Schéma syntézy 6-O-(4-methylbenzoyl)tazettínu 

40,1 mg (0,121 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 50 μl (0,378 mmol) 4-methylbenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná pri teplote 70 °C po dobu 72 hodín a následne bola odparená do 

sucha. Odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne chromatografovaný na 

preparačnej TLC. Bola použitá mobilná fáza S2. Zóna s produktom bola separovaná 

z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. 

Proces bol priebežne monitorovaný pomocou analytických TLC. Bolo získaných 43,0 mg  

6-O-(4-methylbenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 79 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 450,154 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.84–7.80 (2H, m, AA’BB‘), 7.21–7.18 (2H, m, AA’BB‘), 6.95 (1H, 

s), 6.47 (1H, s), 6.18 (1H, d, J = 10.3 Hz), 5.96–5.92 (2H, m), 5.77 (1H, dt, J = 10.3 Hz, 

J = 2.0 Hz), 4.75 (2H, s), 4.25–4.15 (1H, m), 3.66 (1H, d, J = 12.2 Hz), 3.50 (1H, d, J = 12.2 Hz), 

3.49 (3H, s), 2.92–2.89 (1H, m), 2.49 (3H, s), 2.39 (3H, s), 2.31–2.27 (1H, m), 1.67 (1H, ddd, 

J = 13.7 Hz, J = 10.3 Hz, J = 2.0 Hz) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.3, 146.6, 146.6, 144.2, 131.5, 129.7, 129.2, 128.9, 

127.5, 126.9, 126.8, 126.3, 124.5, 109.4, 105.2, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 62.9, 56.2, 

50.7, 42.2, 26.0, 21.6 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 11,7° (c = 0,455; CH3OH) 
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4.2.5 Príprava 6-O-(2-metoxybenzoyl)tazettínu (LC-211) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO7 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 465,5020 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 465,1788 

Obrázok 17: Schéma syntézy 6-O-(2-metoxybenzoyl)tazettínu 

40,6 mg (0,123 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 50 μl (0,359 mmol) 2-metoxylbenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 70 °C po dobu 72 hodín s následnou 

kontrolou pomocou analytického TLC za detekcie veľkého množstva východiskovej látky. Do 

reakcie bolo pridaných ďalších 20 μl (0,144mmol) 4-metoxylbenzoylchloridu a katalytické 

množtvo DMAP. Pri teplote 90 °C  bola zmes miešaná ďalších 12 hodín s následnou kontrolou 

pomocou analytickej TLC. Následne bola zmes odparená do sucha, odparok rozpustený 

v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. Bola použitá 

mobilná fáza S2. Zóna s produktom bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou 

(EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 17,1 mg 

6-O-(2-metoxylbenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 30 %. 
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MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 466,157 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.71 (1H, dd, J = 7.8 Hz, J = 1.9 Hz), 7.46 (1H, td, J = 7.8 Hz, J = 

 1.9 Hz), 6.93 (1H, d, J = 7.8 Hz, overlapped), 6.93 (1H, s, overlapped), 6.49 (1H, s), 6.18–6.14 

(1H, m), 5.93 (1H, d, J = 7.8 Hz, overlapped), 5.93 (1H, d, J = 7.8 Hz, overlapped), 5.77–5.74 

(1H, m), 4.85 (1H, d, J = 15.2 Hz), 4.76 (1H, d, J = 15.2 Hz), 4.22–4.16 (1H, m), 3.73 (3H, s), 

3.69 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.51 (1H, d, J = 12.0 Hz, overlapped), 3.49 (3H, s, overlapped), 2.92–

2.89 (1H, m), 2.50 (3H, s), 2.31–2.25 (1H, m), 1.70–1.63 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.2, 159.5, 146.5, 133.9, 131.8, 131.1, 127.9, 126.9, 

124.8, 120.1, 119.6, 112.1, 109.5, 105.3, 103.6, 101.0, 73.1, 68.0, 63.4, 63.0, 56.2, 55.7, 50.6, 

42.3, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 48,5° (c = 0,495; CH3OH) 
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4.2.6 Príprava 6-O-(3-methoxybenzoyl)tazettínu (LC-195) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO7 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 465,5020 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 465,1788 

Obrázok 18: Schéma syntézy 6-O-(3-metoxybenzoyl)tazettínu 

40,6 mg (0,123 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 50 μl (0,356 mmol) 3-metoxybenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 70 °C po dobu 12 hodín. V ďalšom 

kroku bola odparená do sucha, odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne 

chromatografovaný na preparačnej TLC. Bola použitá mobilná fáza S2. Zóna s produktom 

bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená 

a dosušená v exikátore. Proces bol priebežne monitorovaný pomocou analytických TLC. Bolo 

získaných 36,8 mg 6-O-(3-metoxybenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie 

bol 64 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 466,157 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.52–7.47 (2H, m), 7.30 (1H, t, J = 8.0 Hz), 7.09 (1H, dd, 

J = 8.0 Hz, J = 2.5 Hz), 6.94 (1H, s), 6.47 (1H, s), 6.18 (1H, d, J = 10.3 Hz), 5.95 (1H, d, 

J = 9.8 Hz), 5.94 (1H, d, J = 9.8 Hz), 5.78–5.73 (1H, m), 4.75 (2H, s), 4.20–4.14 (1H, m), 3.81 

(3H, s), 3.65 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.50 (1H, d, J = 12.0 Hz, overlapped), 3.48 (3H, s, 

overlapped), 2.92–2.88 (1H, m), 2.49 (3H, s), 2.31–2.24 (1H, m), 1.67 (1H, ddd, J = 13.7 Hz, 

J = 10.2 Hz, J = 2.0 Hz) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.2, 159.6, 146.7, 146.4, 131.6, 131.0, 129.5, 127.5, 

126.7, 124.4, 122.0, 119.4, 114.6, 109.4, 105.5, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 63.0, 56.2, 

55.4, 50.7, 42.2, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 10,9° (c = 0,367; CH3OH) 
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4.2.7 Príprava 6-O-(4-metoxybenzoyl)tazettínu (FP-2) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C26H27NO7 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 465,5020 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 465,1788 

Obrázok 19: Schéma syntézy 6-O-(4-metoxybenzoyl)tazettínu 

32,0 mg (0,097 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 40 μl (0,356 mmol) 4-metoxybenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) 

DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 72 hodín a následne 

bola odparená do sucha. Odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne 

chromatografovaný na preparačnej TLC. Bola použitá mobilná fáza S3. Zóna s produktom 

bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená 

a dosušená v exikátore. Proces bol priebežne monitorovaný pomocou analytických TLC. Bolo 

získaných 36,1 mg 6-O-(4-metoxybenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie 

bol 80 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 466,157 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ:  7.90–7.86 (2H, m, AA’BB‘), 6.95 (1H, s), 6.90–6.86 (2H, m, 

AA’BB‘), 6.47 (1H, s), 6.20–6.16 (1H, m), 5.94 (1H, d, J = 10.2 Hz, overlapped), 5.94 (1H, d, 

J = 10.2 Hz, overlapped), 5.78–5.74 (1H, m), 4.75 (2H, s), 4.21–4.14 (1H, m), 3.84 (3H, s), 3.65 

(1H, d, J = 12.2 Hz), 3.49 (1H, d, J = 12.2 Hz, overlapped), 3.48 (3H, s, overlapped), 2.91–2.88 

(1H, m), 2.49 (3H, s), 2.31–2.24 (1H, m), 1.67 (1H, ddd, J = 13.2 Hz, J = 9.8 Hz, J = 2.0 Hz) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.0, 163.7, 146.6, 146.6, 131.8, 131.5, 127.6, 126.8, 

124.5, 122.0, 113.7, 109.4, 105.1, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 62.9, 56.2, 55.4, 50.7, 42.2, 

26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 10,9° (c = 0,490; CH3OH) 
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4.2.8 Príprava 6-O-(3,5-dimetoxybenzoyl)tazettínu (FP-6) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C27H29NO8 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 495,5280 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 495,1893 

Obrázok 20: Schéma syntézy 6-O-(3,5-dimetoxybenzoyl)tazettínu 

33,0 mg (0,100 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 33,9 mg (0,182 mmol) 3,5-dimetoxybenzoylchloridu a katalytické množstvo 

(2 mg) DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 48 hodín 

s následnou kontrolou pomocou analytického TLC. Zmes bola odparená do sucha, odparok 

bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne bola reakcia dvakrát chromatografovaná 

pomocou preparačnej TLC kvôli lepšiemu rozlíšeniu produktu. Bola použitá mobilná fáza S3. 

Na preparačnej TLC boli dve zóny s potencionálnym produktom, preto bolo potrebné 

odseparovanie každej zóny zvlášť. Odseparované vrstvy boli premyté zmesou (EtOAc:EtOH) 

1:1, odparené a následne analyzované na LC-MS, kde sa preukázalo, že 6-O-(3,5-

dimetoxybenzoyl)tazettín sa nachádza v prvej vrstve. Bolo získaných 43,4 mg 6-O-(3,5-

dimetoxybenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 88 %. 
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MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 496,064 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.07 (2H, d, J = 2.4 Hz), 6.93 (1H, s), 6.63 (1H, t, J = 2.4 Hz), 6.46 

(1H, s), 6.18 (1H, d, J = 10.5 Hz), 5.94 (1H, d, J = 9.6 Hz, overlapped), 5.93 (1H, d, J = 9.6 Hz, 

overlapped), 5.75–5.72 (1H, m), 4.75 (2H, s), 4.20–4.14 (1H, m), 3.78 (6H, s), 3.64 (1H, d, 

J = 12.0 Hz), 3.48 (3H, s, overlapped), 3.48 (1H, d, J = 12.0 Hz, overlapped), 2.91–2.88 (1H, 

m), 2.48 (3H, s), 2.30–2.24 (1H, m), 1.70–1.63 (1H, m)  

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.1, 160.6, 146.7, 146.6, 131.6, 131.5, 127.5, 126.6, 

124.3, 109.4, 107.5, 105.6, 105.3, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.3, 63.0, 56.2, 55.5, 50.7, 42.2, 

26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 11,8° (c = 0,510; CH3OH) 
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4.2.9 Príprava 6-O-(4-terc-butylbenzoyl)tazettínu (FP-3) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C29H33NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 491,5840 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 491,2308 

Obrázok 21: schéma syntézy 6-O-(4-terc-butylbenzoyl)tazettínu 

32,3 mg (0,097 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 40 μl (0,205 mmol) 4-terc-butylbenzoylchloridu a katalytické množstvo (2 

mg) DMAP. Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 72 hodín. 

V ďalšom kroku bola odparená do sucha, odparok bol rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 

a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. Bola použitá mobilná fáza S3. Zóna s 

produktom bola separovaná z preparačnej dosky, premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, 

odparená a dosušená v exikátore. Proces bol priebežne monitorovaný pomocou analytických 

TLC. Bolo získaných 44,9 mg 6-O-(4-terc-butylbenzoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. 

Výťažok reakcie bol 94 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 492,163 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.90–7.86 (2H, m, AA’BB‘), 7.44–7.41 (2H, m, AA’BB‘), 6.95 (1H, 

s), 6.47 (1H, s), 6.20–6.16 (1H, m), 5.95 (1H, d, J = 9.8 Hz, overlapped), 5.94 (1H, d, J = 9.8 Hz, 

overlapped), 5.77 (1H, dt, J = 10.3 Hz, J = 1.9 Hz), 4.76 (2H, s), 4.21–4.15 (1H, m), 3.65 (1H, d, 

J = 12.0 Hz), 3.51 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.49 (3H, s), 2.92–2.89 (1H, m), 2.49 (3H, s), 2.32–2.25 

(1H, m), 1.71–1.64 (1H, m), 1.31 (9H, s) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 164.2, 157.1, 146.6, 146.6, 131.5, 129.6, 127.6, 126.9, 

126.7, 125.4, 124.5, 109.4, 105.1, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 62.9, 56.2, 50.7, 42.3, 35.1, 

31.0, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 11,7° (c = 0,513; CH3OH) 
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4.2.10 Príprava 6-O-(2-furoyl)tazettínu (FP-4) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C23H23NO7 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 425,4370 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 425,1475 

Obrázok 22: Schéma syntézy 6-O-(2-furoyl)tazettínu 

33,1 mg (0,100 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 40 μl (0,406 mmol) 2-furoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) DMAP. 

Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 12 hodín s následnou 

kontrolou pomocou analytického TLC za detekcie veľkého množstva východiskovej látky. Do 

reakcie bolo pridaných ďalších 30 μl (0,304 mmol) 2-furoylchloridu a katalytické množtvo 

DMAP. Pri teplote 90 °C  bola zmes miešaná ďalších 24 hodín s kontrolou pomocou 

analytických TLC. V ďalšom kroku bola zmes odparená do sucha, odparok rozpustený v zmesi 

(EtOAc:EtOH) 1:1 a následne bola reakcia trikrát chromatografovaná pomocou preparačnej 

TLC. Bola použitá mobilná fáza S4. Zóna s produktom bola separovaná z preparačnej dosky, 

premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 14,3 mg 

6-O-(2-furoyl)tazettínu vo forme bledožltého prášku. Výťažok reakcie bol 34 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 426,149 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.58–7.56 (1H, m), 7.09 (1H, d, J = 3.6 Hz), 6.93 (1H, s), 6.49 (1H, 

s), 6.47 (1H, dd, J = 3.6 Hz, J = 1.8 Hz), 6.20–6.16 (1H, m), 5.94 (1H, d, J = 7.3 Hz, overlapped), 

5.94 (1H, d, J = 7.3 Hz, overlapped), 5.73–5.70 (1H, m), 4.80 (1H, d, J = 15.0 Hz), 4.76 (1H, d, 

J = 15.0 Hz), 4.19–4.14 (1H, m), 3.63 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.48 (3H, s), 3.46 (1H, d, J = 12.0 Hz), 

2.90–2.86 (1H, m), 2.48 (3H, s), 2.30–2.23 (1H, m), 1.69–1.62 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 156.4, 146.8, 146.7, 146.6, 143.9, 131.6, 127.4, 126.6, 

124.4, 118.7, 111.8, 109.4, 105.8, 103.8, 101.0, 73.0, 68.1, 63.3, 63.0, 56.2, 50.5, 42.2, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 73,1° (c = 0,228; CH3OH) 
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4.2.11 Príprava 6-O-(3-furoyl)tazettínu (LC-251) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C23H23NO7 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 425,4370 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 425,1475 

Obrázok 23: Schéma syntézy 6-O-(3-furoyl)tazettínu 

41,5 mg (0,125 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 40 μl (0,330 mmol) 3-furoylchloridu a katalytické množstvo (2 mg) DMAP. 

Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 12 hodín s následnou 

kontrolou pomocou analytického TLC za detekcie veľkého množstva východiskovej látky. Do 

reakcie bolo pridaných ďalších 20 μl (0,220 mmol) 3-furoylchloridu a katalytické množtvo 

DMAP. Pri teplote 90 °C  bola zmes miešaná ďalších 24 hodín s následnou kontrolou 

pomocou analytických TLC. V ďalšom kroku bola zmes odparená do sucha, odparok 

rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. 

Bola použitá mobilná fáza S3. Zóna s produktom bola separovaná z preparačnej dosky, 

premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 25,0 mg 

6-O-(3-furoyl)tazettínu vo forme bledo žltého prášku. Výťažok reakcie bol 47 %. 

MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 426,149 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 7.91 (1H, s), 7.41–7.39 (1H, m), 6.91 (1H, s), 6.69–6.67(1H, m), 

6.48 (1H, s), 6.17 (1H, d, J = 10.7 Hz), 5.94 (1H, s), 5.93 (1H, s), 5.66 (1H, d, J = 10.7 Hz), 4.78–

4.74 (2H, m), 4.20–4.14 (1H, m), 3.63 (1H, d, J = 12.2 Hz), 3.48 (3H, s), 3.45 (1H, d, 

J = 12.2 Hz), 2.90–2.86 (1H, m), 2.48 (3H, s), 2.30–2.23 (1H, m), 1.69–1.61 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 160.8, 148.0, 146.7, 146.6, 143.9, 131.6, 127.4, 126.6, 

124.4, 118.9, 109.8, 109.4, 105.3, 103.7, 101.0, 73.0, 68.0, 63.4, 62.9, 56.2, 50.5, 42.2, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 66,0° (c = 0,505; CH3OH) 
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4.2.12 Príprava 6-O-(1-naftoyl)tazettínu (FP-1) 

 

Sumárny vzorec: C18H21NO5  Sumárny vzorec: C29H27NO6 

Molárna hmotnosť: 331,3680  Molárna hmotnosť: 485,5360 

Presná hmota: 331,1420  Presná hmota: 485,1838 

Obrázok 24: Schéma syntézy 6-O-(1-naftoyl)tazettínu 

33,0 mg (0,100 mmol) tazettínu bolo rozpustených v 2 ml suchého pyridínu. Ďalej 

bolo pridaných 30 μl (0,199 mmol) 1-naftoyllchloridu a katalytické množstvo (2 mg) DMAP. 

Zmes bola miešaná v olejovom kúpeli pri teplote 50 °C po dobu 72 hodín s následnou 

kontrolou pomocou analytického TLC za detekcie veľkého množstva východiskovej látky. Do 

reakcie bolo pridaných ďalších 20 μl (0,133 mmol) 1-naftoylchloridu a katalytické množtvo 

DMAP. Pri teplote 90 °C  bola zmes miešaná ďalších 12 hodín s následnou kontrolou 

pomocou analytických TLC. V ďalšom kroku bola zmes odparená do sucha, odparok 

rozpustený v zmesi (EtOAc:EtOH) 1:1 a následne chromatografovaný na preparačnej TLC. 

Bola použitá mobilná fáza S3. Zóna s produktom bola separovaná z preparačnej dosky, 

premytá zmesou (EtOAc:EtOH) 1:1, odparená a dosušená v exikátore. Bolo získaných 36,2 mg 

6-O-(1-naftoyl)tazettínu vo forme bieleho prášku. Výťažok reakcie bol 75 %. 
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MS analýza: ESI-MS m/z [M+H]+ 486,162 

NMR štúdia: 

1H NMR (500MHz, CDCl3) δ: 8.93 (1H, d, J = 8.4 Hz), 8.05 (1H, dd, J = 7.5 Hz, J = 1.5 Hz), 8.02 

(1H, d, J = 8.4 Hz), 7.87 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.61–7.52 (2H, m), 7.43 (1H, t, J = 7.5 Hz), 6.67 (1H, 

s), 6.50 (1H, s), 6.22 (1H, d, J = 10.3 Hz), 5.95 (1H, d, J = 6.4 Hz, overlapped), 5.94 (1H, d, 

J = 6.4 Hz, overlapped), 5.81–5.77 (1H, m), 4.88 (1H, d, J = 15.1 Hz), 4.83 (1H, d, J = 15.1 Hz), 

4.25–4.19 (1H, m), 3.78 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.62 (1H, d, J = 12.0 Hz), 3.50 (3H, s), 2.97–2.94 

(1H, m), 2.54 (3H, s), 2.35–2.27 (1H, m), 1.73–1.66 (1H, m) 

13C NMR (125MHz, CDCl3, 25 °C) δ: 165.1, 146.7, 146.6, 133.9, 133.8, 131.6, 131.5, 130.3, 

128.6, 128.0, 127.6, 126.8, 126.3, 126.2, 125.6, 124.4, 109.5, 105.6, 103.8, 101.0, 73.0, 68.0, 

63.5, 63.1, 56.2, 50.8, 42.3, 26.0 

Optická otáčavosť: [𝛼]𝐷
𝑡24 = + 3,8° (c = 0,520; CH3OH) 
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5 Výsledky 

5.1 Príprava polosyntetických derivátov tazettínu 

Tabuľka 11: Pripravené zlúčeniny a ich percentuálne výťažky 

Označenie Chemický názov Výťažok (%) 

LC-172 6-O-benzoyltazettín 73 

LC-212 6-O-(2-methylbenzoyl)tazettín 32 

LC-210 6-O-(3-methylbenzoyl)tazettín 55 

LC-208 6-O-(4-methylbenzoyl)tazettín 79 

LC-211 6-O-(2-metoxybenzoyl)tazettín 30 

LC-195 6-O-(3-metoxybenzoyl)tazettín 64 

FP-2 6-O-(4-metoxybenzoyl)tazettín 80 

FP-6 6-O-(3,5-dimetoxybenzoyl)tazettín 88 

FP-3 6-O-(4-terc-butylbenzoyl)tazettín 94 

FP-4 6-O-(2-furoyl)tazettín 34 

LC-251 6-O-(3-furoyl)tazettín 47 

FP-1 6-O-(1-naftoyl)tazettín 75 

 

5.2 Screening biologických aktivít 

5.2.1 Protinádorová aktivita derivátov 

Pripravené deriváty boli testované na desiatich bunkových líniách – Jurkat (akútna 

leukémia T-lymfocytov), MOLT-4 (akútna lymfoblastická leukémia), A549 (karcinóm plic), HT-

29 (kolorektálny adenokarcinóm), PANC-1 (karcinóm pankreatického epitelu), A2780 

(karcinóm vaječníka), HeLa (cervikálny adenokarcinom), MCF-7 (adenokarcinóm prsníka), 

SAOS-2 (osteokarcinóm), MRC-5 (normálne pľúcne fibroblasty). Bunkové línie boli zakúpené 

od ATCC (Manassas, USA) alebo od Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Ako štandard pre 

porovnanie protinádorovej aktivity bol použitý doxorubicín, ktorý sa používa ako 

protinádorové chemoterapeutikum. Výsledky testovaných vzoriek sú zosumarizované 

v tabuľke (Tab. 12). Vzorky pripravených derivátov LC-211, FP-1, FP-2, FP-3, FP-4, FP-6 čakajú 

na zmeranie protinádorových aktivít. 
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Tabuľka 12: Testované deriváty na vybraných bunkových líniách a ich hodnoty viability v % 

(proliferácia buniek po 48 hodinách, koncentrácia 10 μM) 

 LC-172 LC-212 LC-210 LC-208 LC-195 LC-251 Doxorubicin 

Jurkat 98 ± 3 101 ± 11 99 ± 12 93 ± 19 105 ± 12 96 ± 12 2 ± 1 

MOLT-4 98 ± 17 107 ± 13 96 ± 19 105 ± 12 97 ± 10 95 ± 17 9 ± 10 

A549 91 ± 9 124 ± 27 125 ± 29 114 ± 33 102 ± 1 125 ± 30 51 ± 23 

HT-29 97 ± 1 102 ± 6 98 ± 7 103 ± 9 101 ± 2 106 ± 7 65 ± 16 

PANC-1 93 ± 8 106 ± 12 101 ± 13 92 ± 26 100 ± 3 104 ± 10 101 ± 7 

A2780 102 ± 2 96 ± 9 94 ± 10 106 ± 5 101 ± 2 90 ± 10 5 ± 2 

HeLa 103 ± 4 98 ± 4 91 ± 11 87 ± 16 110 ± 5 105 ± 5 46 ± 37 

MCF-7 116 ± 9 95 ± 8 91 ± 10 85 ± 10 120 ± 4 103 ± 11 41 ± 2 

SAOS-2 96 ± 1 103 ± 9 100 ± 11 99 ± 13 102 ± 6 102 ± 13 24 ± 1 

MRC-5 101 ± 4 97 ± 6 96 ± 8 90 ± 18 113 ± 5 93 ± 9 21 ± 11 

 

5.2.2 Inhibičná aktivita derivátov proti AChE, BuChE a ich prestup cez HEB 

V rámci Katedry farmaceutickej botaniky sú dlhodobo testované látky prírodného 

a polosyntetického pôvodu na ich inhibíciu voči erytrocytárnej acetylcholinesteráze a sérovej 

butyrylcholinesteráze. Nasledujúca tabuľka (Tab. 14) sumarizuje výsledky inhibičných aktivít 

AChE a BuChE. LogBB hodnoty (Tab. 14) boli vypočítané za účelom predurčenia prestupu 

derivátov cez hematoencefalickú bariéru (HEB). Táto hodnota je definovaná ako logaritmický 

pomer medzi koncentráciou zlúčeniny v mozgu a krvi. Zlúčeniny s hodnotami logBB > 0,3 

ľahko prestupujú HEB, zlúčeniny s hodnotami medzi 0,3 > logBB > -1 môžu stále prechádzať, 

zatiaľ čo zlúčeniny s hodnotami logBB < -1,0 prestupujú do mozgu obmedzene75. Výsledky sú 

zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 13: Inhibičná aktivita pripravených derivátov tazettínu v porovnaní s tazettínom 

a ich prestup HEB 

 % inhibícia AChE % inhibícia BuChE logBB* 

tazettín 8,81 ± 1,49 7,81 ± 3,68 -0,451 

LC-172 13,65 ± 0,54 19,56 ± 0,39 0,277 

LC-212 12,57 ± 0,54 15,53 ± 0,89 0,277 

LC-210 22,97 ± 0,81 15,35 ± 0,98 0,277 

LC-208 6,98 ± 0,65 9,95 ± 0,32 0,277 

LC-211 9,94 ± 4,97 30,60 ± 4,74 0,030 

LC-195 15,67 ± 0,82 15,39 ± 0,54 0,030 

FP-2 24,75 ± 3,76 8,99 ± 4,27 0,150 

FP-6 17,32 ± 1,64 5,65 ± 2,78 0,269 

FP-3 11,09 ± 2,87 15,83 ± 3,82 0,139 

FP-4 8,78 ± 1,21 12,37 ± 2,62 -0,243 

LC-251 10,87 ± 0,48 10,04 ± 0,73 -0,243 

FP-1 8,49 ± 3,72 12,90 ± 4,37 0,083 

* vypočítané cez http://www.way2drug.com/geb/ 
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6 Diskusia a záver 

V rámci Katedry farmaceutickej botaniky sa dlhodobo pracuje na alkaloidoch čeľade 

Amaryllidaceae ako látok potenciálne využiteľných v terapii neurodegeneratívnych 

a nádorových ochorení21,62,65,70,75. V poslednej dobe sa výskum v oblasti AA zameriava na 

prípravu ich polosyntetických derivátov za účelom rozšírenia portfólia študovaných látok 

a štúdia vzťahu štruktúra-aktivita75. Táto diplomová práca bola inšpirovaná štúdiou 

zameranou na biologické vlastnosti haemanthamínu. Tento alkaloid vykazuje zaujímavé 

vlastnosti z pohľadu  cytotoxicity voči nádorovým bunkám, avšak jeho vlastnosti voči inhibícii 

cholinesteráz nie sú významné. V rámci štúdie pripravené deriváty haemanthamínu 

nevykázali významnú cytotoxicitu, ale objavil sa významný vplyv na inhibíciu cholinesteráz. 

Konkrétne v prípade 11-O-(2-methylbenzoyl)-haemanthamínu dosiahla inhibícia AChE 

hodnotu IC50 18,2 ± 1,3 (μM) a v prípade BuChE IC50 6,6 ± 1,2 (μM)75. Na základe týchto 

výsledkov sme sa rozhodli pripraviť polosyntetické deriváty alkaloidu tazettínu, vzhľadom na 

to, že tento alkaloid sa vyskytuje v rastlinných zdrojoch v značnom množstve. 

V rámci predchádzajúcich fytochemických  štúdií na Katedre farmaceutickej botaniky 

bol tazettín izolovaný z cibulí Narcissus L. cv. Professor Einstein, Narcissus pseudonarcissus L. 

cv. Dutch Master, Zephyrantes robusta a následne bol alkaloid využitý k polosyntetickým 

obmenám4,70,92. Doposiaľ nebola publikovaná práca, ktorá by sa výlučne zaoberala prípravou 

derivátov tazettínu. Táto diplomová práca bola zameraná na prípravu nehalogenovaných 

derivátov a súčasne sa v danom roku Dušan Zelina zaoberal prípravou halogenovaných 

derivátov tazettínu. 

Štruktúra tazettínu umožňovala pripraviť estery v polohe C-6. V pilotnej sérii bolo 

pripravených 12 aromatických derivátov. Všetky syntézy prebiehali v prostredí bezvodého 

pyridinu za prítomnosti katalyzátoru DMAP. K príprave esterov boli použité rôzne 

substituované benzoylchloridy. Reakcie prebiehali až na výnimky bez väčších problémov. 

Výťažky všetkých reakcií sa pohybovali od 30-94 %. K získaniu a prečisteniu príslušných 

derivátov bola použitá preparačná TLC. Pripravené zlúčeniny boli identifikované pomocou 

MS, NMR a optickej otáčavosti. Tieto látky boli získané vo forme bielych až žltých kryštálov. 

Pripravené deriváty boli následne prevedené na hydrochloridy za účelom zvýšenia 

rozpustnosti pre biologické testy. 
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Všetky pripravené deriváty boli testované na ich inhibičný potenciál voči ľudským 

cholinesterázam. V súčasnej dobe sa v liečebnej stratégii AD využívaná inhibícia AChE 

sprostredkovaná rivastigmínom, donepezilom a galanthamínom vo forme hydrobromidu, 

pričom tieto liečivá sú uplatňované predovšetkým u pacientov s miernou až strednou AD. 

Keď sa AD vyvinie do neskorého štádia, aktivita AChE klesá, zatiaľ čo aktivita BuChE narastá. 

V dôsledku toho je súčasný vývoj smerovaný k látkam, ktoré by terapeuticky pôsobili na obe 

cholinesterázy94. Všetky pripravené deriváty boli testované na potenciálnu inhibičnú aktivitu 

ľudských cholinesteráz. Prvotný screening látok prebiehal pri koncentrácii 100 μM. V rámci 

štúdie inhibície AChE preukázal najlepší výsledok derivát označený FP-2  

(6-O-(4-metoxybenzoyl)tazettín) a to hodnotu 24,75 ± 3,76 %. V prípade inhibície BuChE 

derivát LC-211 {(6-O-(2-metoxybenzoyl)tazettín)} hodnotu 30,60 ± 4,74 %. Pre ďalšie 

stanovenie IC50 je potrebné, aby látky dosahovali hodnôt inhibície >45% pre AChE a >50 % 

pre BuChE. Bohužiaľ žiaden nami pripravený derivát nevykázal zaujímavý inhibičný potenciál 

a preto látky neboli ďalej študované z pohľadu stanovenia hodnôt IC50. Vzhľadom na nízke 

hodnoty inhibície oboch enzýmov nie sú pripravené deriváty atraktívne z pohľadu ich 

ďalšieho vývoja k terapii neurodegeneratívnych ochorení. 

Časť pripravených derivátov bola študovaná z pohľadu ich cytotoxického pôsobenia. 

K testovaniu bol použitý panel deviatich nádorových bunečných línií (Jurkat, MOLT-4, A549, 

HT-29, PANC-1, A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2) a jedna línia zdravých buniek (MRC-5). 

Bohužiaľ, žiaden z pripravených derivátov nevykázal významnú cytotoxickú aktivitu. Tieto 

výsledky neboli zvlášť prekvapivé, pretože v momente, keď je pretazettín stereochemicky 

preusporiadaný na tazettín, biologická aktivita tazettínu je do značnej miery inaktivovaná19. 

Hlavným výstupom tejto diplomovej práce je, že alkaloid tazettín sa v tejto chvíli 

nejaví ako látka zaujímavá pre prípravu polosyntetických derivátov a v rámci našich štúdií 

bude pozornosť venovaná iným alkaloidom čeľadi Amaryllidaceae pre prípravu ich derivátov. 
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7 Zoznam použitých skratiek 

AA   Amaryllidaceae alkaloidy 

AD  Alzheimerova choroba 

ACh  Acetylcholin 

AChE  Acetylcholinesteráza 

ATP  Adenozíntrifosfát 

BuChE  Butyrylcholinesteráza 

CDCl3  Deuterovaný chlorofom 

CDK5   Cyklin-dependentná kinasa 5 

cHx  Cyklohexán 

CNS  Centrálny nervový systém 

cv.  Kultivar 

DMAP   Dimethylaminopyridín 

ED50   Dávka, ktorá sa prejaví u 50% popolácie 

ESI-MS  Elektrosprejová ionizačná hmotnostná spektrometria 

Et2NH   Diethylamín 

EtOAc  Ethylacetát 

EtOH   Ethanol 

GI50   Polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie rastu 

GSK-3   Glykogen synthasa kinasa 3 

HEB  Hematoencefalická bariéra 

HPLC   Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

ChAT   Cholinacetyltransferáza 

IC50    Polovica maximálnej inhibičnej koncentrácie 

IP3   Inositol-1,4,5-trifosfát 

MDR   Mnohopočetná lieková rezistencia 

NFTs   Neurofibrilárne klbká 

NMR   Nukleárna magnetická rezonancia 

PAL   Fenylalanín amónium-lyáza 

pKa  Záporný dekadický logaritmus pravej disociačnej konštanty kyseliny pri 25°C 

POP   Prolyl olygopeptidáza 
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SP   Senilné plaky 

TLC   Tenkovrstvá chromatografia 

TMS   Tetramethylsilan 

To   Toluén 

VpVAN  Vanilín syntáza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

8 Literatúra 

1. Petrovska B.B.: Historical review of medicinal plants’ usage. Pharmacognosy review 6, 1-5 

(2012). 

2. Newman D.J., Cragg G.M.: Natural products as sources of new drugs from 1981 to 2014. 

Journal of Natural Products 79, 629-661 (2016). 

3. Spilková J., Martin J., Siatka T., Tůmová L., Kašparová M.: Farmakognozie, Univerzita 

Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2016.  

4. Breiterová K., Koutová D., Maříková J., Havelek R., Kuneš J., Majorošová M., Opletal L., 

Hošťálková A., Jenčo J., Řezáčková M., Cahlíková L.: Amaryllidaceae alkaloids of different 

structural types from Narcissus L. cv. Professor Einstein and their cytotoxic activity. Plants 9, 

137, (2020). 

5. Zhong J.: Amaryllidaceae and Sceletium alkaloids. Natural Products Report 33, 1318-1343 

(2016). 

6. Jahodář L.: FARMAKOBOTANIKA - semenné rostliny, str. 181. Karolinum, 3. vydání, Praha 

2011. 

7. Zhong J.: Amaryllidaceae and Sceletium alkaloids. Natural Products Report 36, 1462-1488 

(2019). 

8. Dalecká M., Radim H., Královec K., Brůčková L., Cahlíková L.: Alkaloidy rostlin čeledi 

Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii nádorových onemocnení. Chemické Listy 

107, 701-708 (2013). 

9. Zhong J.: Amaryllidaceae and Sceletium alkaloids. Natural Products Reports 22, 111-126 

(2005). 

10. Unver N.: New skeletons and new concepts in Amaryllidaceae alkaloids. Phytochemistry 

Reviews 6, 125-135 (2007). 

11. Nair J. J.: The Plant Amaryllidaceae: special collection celebrating the 80th birthday of 

professor Johannes van Staden. Natural Product Communications 14, 1-3 (2019). 



59 
 

12. Cahlíková L., Benešová N., Macáková K., Kučera R., Hrstka V., Klimeš J., Jahodář L., 

Opletal L.: Alkaloids from some Amaryllidaceae species and their cholinesterase activity. 

Natural Product Communications 7, 571-574 (2012). 

13. Kornienko A., Evidente A.: Chemistry, biology and medicinal potential of narciclasine and 

its congeners. Chemical Reviews 108, 1982-2014 (2008). 

14. Elgorashi E.E., Zschocke S., van Staden J.: The anti-inflammatory and antibacterial 

activities of Amaryllidaceae alkaloids. South African Journal of Botany 69, 448-449 (2003). 

15. Guo G., Yao G., Zhan G., Hu Y., Yue M., Cheng L., Liu Y., Ye Q., Qing G., Zhang Y., Liu H.: N-

methylhemeanthidine chloride, a novel Amaryllidaceae alkaloid, inhibits pancreatic cancer 

cell proliferation via down-regulating AKT activation. Toxicology and Applied Pharmacology 

280, 475-483 (2014). 

16. Janssen B., Schäfer B.: Galantamine. ChemTexts 3, 1-21 (2017). 

17. Mucke H.A.M.: The case of galantamine: repurposing and late blooming of cholinergic 

drug. Future Science OA 1, (2015). 

18. Český lékopis 2017, Grada Publishing a.s., Praha 2017, 2137-2139. 

19. Bastida J., Berkov S., Torras L., Pigni N. B., de Andrade J. P., Martínez V., Codina C., 

Viladomat F.: Chemical and biological aspects of Amaryllidaceae alkaloids. 2011, 65-100. 

20. Reis A., Magne K., Massot S., Tallini L.R., Scopel M., Bastida J., Ratet P., Zuanazzi J.A.S.: 

Amaryllidaceae alkaloids: identification and partial characterization of montanine production 

in Rhodophiala bifida plant. Scietific Reports 9, 8471 (2019). 

21. Cahliková L., Vaněčková N., Šafratová M., Breiterová K., Blunden G., Hulcová D., Opletal 

L.: The Genus Nerine herb. (Amaryllidaceae): Ethnobotany, phytochemistry, and biological 

activity. Molecules 24, 4238 (2019). 

22. Kilgore M.B., Kutchan T.M.: The Amaryllidaceae alkaloids: biosynthesis and methods for 

enzyme discovery. Phytochemistry Reviews 15, 317-337 (2016). 

23. Guo Y.: Research on the alkaloids of Amaryllidaceae plants: Genera Lycoris and 

Hippeastrum. Dissertation Thesis. Universitat de Barcelona, Barcelona 2015. 



60 
 

24. Unver N.: New skeletons and new concepts in Amaryllidaceae alkaloids. Phytochemistry 

Reviews 6, 125-135 (2007). 

25. Pigni N.B., Ríos-Ruiz S., Luque F.J., Viladomat F., Codina C., Bastida J.: Wild daffodils of 

section Ganymedes from the Iberian Peninsula as a source of mesembrine alkaloids. 

Phytochemistry 95, 384-393 (2013). 

26. Cimmino A., Masi M., Evidente M., Superchi S., Evidente A.: Amaryllidaceae alkaloids: 

Absolute configuration and biological activity. Chirality 29 486-499 (2017). 

27. Krstenansky J.: Mesembrine alkaloids: review of their occurence, chemistry, and 

pharmacology. Journal of Ethnopharmacology 195, 10-16 (2017). 

28. Masi M.,van der Westhuyzen A.E., Tabanca N., Evidente M., Cimmino A., Green I.R., 

Bernier U.R., Becnel J.J., Bloomquist J.R., van Otterlo W.A.L., Evidente A.: Sarniensine, 

a mesembrine-type alkaloid islolated from Nerine sarniensis, an indigenous south African 

Amaryllidaceae, with larvicidal and adulticidal activities against Aedes aegypti. Fitoterapia 

116, 34-38 (2017). 

29. Makolo F., Viljoen A., Veale C.G.L.: Mesembrine: the archetypal psycho-active Sceletium 

alkaloid. Phytochemistry 166, 112061 (2019). 

30. Šafratová M.: Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin 

z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) III. Doktorská 

disertační práce. Univerzita Karlova, Praha 2016. 

31. Späth E., Kahovec L.: Über das Tazettin. Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft 

67, 1501-1506 (1934). 

32. de Andre J.P., Pigni N.B., Torras-Claveria L., Guo Y., Berkov S., Reyes-Chilpa R., el Amrani 

A., Zuanazzi J.A., Cordina C., Viladomat F., Bastida J.: Alkaloids from the Hippeastrum genus: 

chemistry and biological activity. Revista Latinoamericana de Química 40, 83-98 (2012). 

33. Nair J.J., van Staden J.: Antiplasmodial constituents in the minor alkaloid groups of the 

Amaryllidaceae. South African Journal of Botany 126, 362-370 (2019). 



61 
 

34. Vergura S., Santoro E., Masi M., Evidente A., Scafato P., Superchi S., Mazzeo G., Longhi 

G., Abbate S.: Absolute configuration assignment to anticancer Amaryllidaceae alkaloid 

jonquailine. Fitoterapia 129, 78-84 (2018). 

35. Refaat J., Kamel M.S., Ramadan M.A., Ali A.A.: Crinum, an endless source of bioactive 

principles: a review. Part III, Crinum alkaloids: belladine-, galanthamine-, lycorenine-, 

tazettine-type alkaloids and other minor types. International Journal of Pharmaceutical 

Sciences and Research 3, 3630-3638 (2012). 

36. Guerrieri C.G., Pigni N.B., de Andrade J.P., dos Santos V.D., Binns F., de Souza Borges W., 

Viladomat F., Bastida J.: Alkaloids from Crinum erubescens Aiton. Arabian Journal of 

Chemistry 9, 688-693 (2016). 

37. Iannello C., Bastida J., Bonvicini F., Antognoni F., Gentilomi G.A., Poli F.: Chemical 

composition, and in vitro antibacterial and antifungal activity of an alkaloid extract from 

Crinum angustum Steud. Natural Product Research 28, 704-710 (2014). 

38. Razik A., Adly F., Moussaid M., Berhal Ch., Moussaid H., Elamrani A., Bellahcen T.O., 

Bourhim N., Eddine J.J., Codina C., Bastida J., Lotfi M.: Antimicrobial, antioxidant and anti-

inflammatory activities of the extract of a Moroccan endemic Narcissus: Narcissus 

broussonetii. International Journal of Scientific Research in Science and Technology 2, 6-11 

(2016). 

39. Karakoyun Ç., Masi M., Cimmino A., Önür M.A., Somer N.U., Kornienko A., Evidente A.: 

A brief up-to-date overview of Amaryllidaceae alkaloids: Phytochcemical studies of Narcissus 

tazetta subsp. tazetta L., collected in Turkey. Natural Product Communications 14, 1-6 

(2019). 

40. Berkov S., Codina C., Bastida J.: The genus Galanthus: a source of bioactive compounds. 

Phytochemicals – A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health, 235-254, 

(2012). 

41. Daben J.M., Dashak D.A.: Extraction, isolation and mass spectral analysis of Crinum 

zeylanicum (beautiful crinum) bulbs. Ewemen Jounal of Herbal Chemistry & Pharmacology 

Research 3, 52-58 (2017). 



62 
 

42. Rezadoost M.H., Kumleh H.H., Ghasempour A.: Cytotoxicyty and apoptosis induction in 

breast cancer, skin cancer and glioblastom cell by plant extracts. Molecular Biology Reports 

46, 5131-5142 (2019). 

43. Katoch D., Singh B.: Phytochemistry and pharmacology of genus Zephyranthes. Medicinal 

& Aromatic Plants 4, 212, (2015). 

44. Giordani R.B., de Andrade J.P., Verli H., Dutilh J.H., Henriques A.T., Berkov S., Bastida J., 

Zuanazzi J.A.S.: Alkaloids from Hippeastrum morelianum Lem. (Amaryllidaceae). Magnetic 

Resonance in Chemistry 49, 668-672 (2011). 

45. Chen N., Ji Y., Zhang W., Xu Y., Yan X., Sun Y., Song H., Xu Ch. Cai L., Zheng H., Xiang Z.: 

Chemical constituents from Hymenocallis littoralis. Letters in Organic Chemistry 13, 536-539 

(2016). 

46. Lee J.Y., Cha M., Lee J.E., Kim J., Cho H., Park W.K., Choi S.U., Ryu S.Y.: A new 

Amaryllidaceae alkaloid from the bulb of Lycoris radiata. Bulletin of the Korean Chemical 

Society 35, 3665-3667 (2014). 

47. Cabezas F., Ramirez A., Viladomat F., Codina C., Bastida J.: Alkaloids from Eucharis 

amazonica (Amaryllidaceae). Chemical & Pharmaceutical Bulletin 51, 315-317 (2003). 

48. Hoshino O.: The Alkaloids: Chemistry and Biology (Cordell C.A. ed.) sv. 51, kap. 4. 

Academic Press, San Diego (1998). 

49. Hanks G. R.: Narcissus and daffodil: The genus Narcissus. Taylor and Francis, London 

2002. 

50. http://www.seedvendor.com/15zerobupfal.html?viewfullsite=1 (stiahnuté 10. 2. 2020). 

51. National center for biotechnology information. PubChem Database. Tazettine, 

CID=271607, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tazettine, (stiahnuté 20. 10. 

2019). 

52. Elgorashi E.E., Malan S.F., Stafford G.I., van Staden J.: Quantitative structure-activity 

relationship studies on acetylcholinesterase enzyme inhibitory effects of Amaryllidaceae 

alkaloids. South African Journal of Botany 72, 224-231 (2006). 

http://www.seedvendor.com/15zerobupfal.html?viewfullsite=1
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tazettine


63 
 

53. Bozkurt B., Coban G., Kaya G.I., Onur M.A., Unver-Somer N.: Alkaloid profiling, 

anticholinesterase activity and molecular modeling study of Galanthus elwesii. South African 

Journal of Botany 113, 119-127 (2017). 

54. Nair J.J., Bastida J., van Staden J.: In vivo cytotoxicity studies of Amaryllidaceae alkaloids. 

Natural Product Communications 11, 121-132 (2016). 

55. Furusawa E., Furusawa S., Lee J.Y.B., Patanavanich S.: Therapeutic activity of 

pretazettine, a Narcissus alkaloid on rauscher leukemia: comparison with tazettine and 

streptonigrin. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 152, 186-

191 (1976). 

56. Weniger B., Italiano L., Beck J.P., Bastida J., Bergoñon S., Codina C., Lobstein A., Anton R.: 

Cytotoxic activity of Amaryllidaceae alkaloids. Planta Medica 61, 77-79 (1995). 

57. Antoun M.D., Mendoza N.T., Rios Y.R.: Cytotoxicity of Hymenocallis expansa alkaloids. 

Journal of Natural Product 56, 1423-1425 (1993). 

58. Gasparini L.S., Macedo N.D., Pimentel E.F., Fronza M., Junior V.L., Borges W.S., Cole E.R., 

Andrade T.U., Endringer D.C., Lenz D.: In vitro cell viability by CellProfiler® software as 

equivalent to MTT assay. Pharmacognosy Magazine 13, 365-369 (2017). 

59. Furusawa E., Hiroshi I., Combs D., Wildman W.C.: Therapeutic activity of pretazettine on 

rauscher leukemia: Comparison with the related Amaryllidaceae alkaloids. Experimental 

Chemotherapy 26, 36-45 (1980). 

60. Cole E.R., de Andrade J.P., João F., Filho A., Schmitt E.F.P., Alves-Araújo A., Bastida J., 

Endringer D.C., de S. Borges W., Laceda V. Jr.: Cytotoxic and genotoxic activities of alkaloids 

from the Bulbs of Griffinia gardneriana and Habranthus itaobinus (Amaryllidaceae). Anti-

Cancer Agents in Medicinal Chemistry 19, 707-717 (2019). 

61. Habli Z., Toumieh G., Fatfat M., Rahal O.N., Gali-Muhtasib H.: Emerging cytotoxic 

alkaloids in the battle against cancer: overview of molecular mechanisms. Molecules 22, 250 

(2017). 



64 
 

62. Habartová K., Cahlíková L., Řezáčková M., Havelek R.: The Biological activity of alkaloids 

from the Amaryllidaceae: from cholinesterases inhibition to anticancer activity. Natural 

Product Communications 11, 1587-1594 (2016). 

63. Zupkó I., Réthy B., Hohmann J., Molnár J., Ocsovszki I.,Falkay G.: Antitumor activity of 

alkaloids derived from Amaryllidaceae species. In Vivo 23, 41-48 (2009). 

64. Masi M., Frolova L.V., Yu X., Mathieu V., Cimmino A., De Carvalho A., Kiss R., Rogelj S., 

Pertsemlidis A., Kornienko A., Evidente A.: Jonquailine, a new pretazettine-type alkaloid 

isolated from Narcissus jonquilla quail, with activity against drug-resistant cancer. Fitoterapia 

102, 41-48 (2015). 

65. Cahlíková L., Macáková K., Benešová N., Chlebek J., Hošťálková A., Opletal L.: Natural 

compounds (small molecules) as potential and real drugs of Alzheimer´s disease: a critical 

review. Natural Products Chemistry 42, 153—194 (2014). 

66. Huseynova M., Farzaliyev V., Medjidov A., Aliyeva M., Taslimi P., Sahin O., Yalçın B.: 

Novel zinc compound with thiosemicarbazone of glyoxylic acid: synhesis, crystal structure, 

and bioactivity properties. Journal of Molecular Structure 1200, 127082 (2020). 

67. Hroudová J., Singh N., Fišar Z., Ghosh K.K.: Progress in drug development for Alzheimer´s 

disease: an overview in relation to mitochondrial energy metabolism. European Journal of 

Medicinal Chemistry 121, 774-784 (2016). 

68. Yang F., Wang H., Wang Ch., Chi G.: Upregulation of acetylcholinesterase caused by 

downregulation of microRNA-132 is responsible for the development of dementia after 

ischemic stroke. Journal of Cellular Biochemistry 121, 135-141 (2020). 

69. Castillo W.O., Aristizabal-Pachon A.F., Takahashi C.: Amaryllidaceae perspectives in 

Alzheimer´s disease. Journal of Pharmacy 6, 27-33 (2016). 

70. Hulcová D., Maříková J., Korábečný J., Hošťálková A., Jun D., Kuneš J., Chlebek J., Opletal 

L., De Simone A., Nováková L., Andrisano V., Růžička A., Cahlíková L.: Amaryllidaceae 

alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master as potential drugs in treatment 

of Alzheimer´s disease. Phytochemistry 165, 112055 (2019). 



65 
 

71. Beurel E., Grieco S.F., Jope R.S.: Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3β): Regulation, 

actions, and diseases. Pharmacology & Therapeutics 148, 114-131 (2015). 

72. Ma T.: GSK3 in Alzheimer´s disease: mind the isoforms. Journal of Alzheimer´s disease 39, 

707-710 (2014). 

73. Lassagne F., Duguépéroux C., Roca C., Perez C., Martinez A., Baratte B., Robert T., 

Ruchaud S., Bach S., Erb W., Roisnel T., Mongin F.: From simple quinoxalines to potent 

oxazolo[5,4-f]quinoxaline inhibitors of glycogen-synthase kinase 3 (GSK3). Organic & 

Biomolecular Chemistry 18, 154-162 (2020). 

74. Wang Y., Dou X., Jiang L., Jin H., Zhang L., Zhang L., Liu Z.: Discovery of novel glycogen 

synthase kinase-3α inhibitors: structure-based virtual screening, preliminary SAR and 

biological evaluation for treatment of acute myeloid leukemia. European Journal of 

Medicinal Chemistry 171, 221-234 (2019). 

75. Kohelová E., Peřinová R., Maafi N., Korábečný J., Hulcová D., Maříková J., Kučera T., 

González L.M., Hrabinova M., Vorčáková K., Nováková L., De Simone A., Havelek R., 

Cahlíková L.: Derivatives of the β-crinane Amaryllidaceae alkaloid haemanthamine as multi-

target directed ligands for Alzheimer´s disease. Molecules 24, 1307 (2019). 

76. Hostalkova A., Marikova J., Opletal L., Korabecny J., Hulcova D., Kunes J., Novakova L., 

Perez D.I., Jun D., Kucera T., Andrisano V., Siatka T., Cahlikova L.: Isoquinoline alkaloids from 

Berberis vulgaris as potential lead compounds for the treatment of Alzheimer´s disease. 

Journal of Natural Products 82, 239-248 (2019). 

77. Babkova K., Korabecny J., Soukop O., Nepovimova E., Jun D., Kuca K.: Prolyl 

oligopeptidase and its role in the organism: attention to the most promising and clinically 

relevant inhibitors. Future Medicinal Chemistry 9, 1015-1038 (2017). 

78. Cahlíková L., Hrabinová M., Kulhánková A., Benešová N., Chlebek J., Jun D., Novák Z., 

Macáková K., Kuneš J., Kuča K., Opletal L.: Alkaloids from Chlidanthus fragrans and their 

acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase activities. Natural 

Product Communications 8, 1541-1544 (2013). 



66 
 

79. Cahlíková L., Hulová L., Hrabinová M., Chlebek J., Hošťálková A., Adamcová M., Šafratová 

M., Jun D., Opletal L., Ločárek M., Macáková K.: Isoquinoline alkaloids as prolyl 

oligopeptidase inhibitors. Fitoterapia 103, 192-196 (2015). 

80. Siatka T., Adamcová M., Opletal L., Cahlíková L., Jun D., Hrabinová M., Kuneš J., Chlebek 

J.: Cholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibitory activities of alkaloids from Argemone 

platyceras (Papaveraceae). Molecules 22, 1181 (2017) 

81. Filho A.G., Morel A.F., Adolpho L., Ilha V.,  Giralt E., Tarragó T., Dalcol I.I.: Inhibitory effect 

of verbascoside isolated from Buddleja Brasiliensis Jacq. Ex Spreng on prolyl oligopeptidase 

activity. Phytotherapy Research 26, 1472-1475 (2012). 

82. Nair J.J., van Staden J., Bonnet Susanna L., Wilhelm A.: Distribution and diverity of usage 

of the Amaryllidaceae in the traditional remediation of infectious diseases. Natural Product 

Communications 12, 635-639 (2017). 

83. Vieira P.de B., Giordani R.B., De Carli G.A., Zuanazzi J.A.S., Tasca T.: Screening and 

bioguided fractionation of Amaryllidaceae species with anti-Trichomonas vaginalis activity. 

Planta Medica 77, 1054-1059 (2011). 

84. Haghighi J.D., Jafarimodrek M., Sohrabi S., Azizi H., Hatam-Nahavandi K.: Trichomoniasis 

at a care center among women with high-risk behaviors in Zahedan, Iran. International 

Journal of High Risk Behaviors and Addiction 8, 86887, (2019). 

85. Nair J.J., van Staden J.: Antiprotozoal alkaloid principles of the plant family 

Amaryllidaceae. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 29, 126642 (2019). 

86. Kasenga F.: Malaria. IntechOpen, London 2019. 

87. Naß J., Efferth T.: Development of artemisinin resistance in malaria therapy. 

Pharmacological Research 146, 104275, (2019). 

88. Sener B., Orhan I., Satayavivad J.: Antimalarial activity screening of some alkaloids and 

the plant extracts from Amaryllidaceae. Phytotherapy Research 17, 1220-1223 (2003). 

89. Fennell C.W., van Staden J.: Crinum species in traditional and modern medicine. Journal 

of Ethnopharmacology 78, 15-26 (2001). 



67 
 

90. Gabrielsen B., Monath T.P., Huggins J.W., Kefauver D.F., Pettit G.R., Groszek G., 

Hollingshead M., Kirsi J.J., Shannon W.M., Schubert E.M., Dare J., Ugarkar B., Ussery M.A., 

Phelan J.: Antiviral (RNA) activity of selected Amaryllidaceae isoquinoline constituents and 

synthesis of related substances. Journal of Natural Products 55, 1569-1581 (1992). 

91. Renard-Nozaki J., Kim T., Imakura Y., Kihara M., Kobayashi S.: Effect of alkaloids isolated 

from Amaryllidaceae on Herpes Simplex virus. Research in Virology 140, 115-128 (1989). 

92. Kulhánková A., Cahlíková L., Novák Z., Macáková K., Kuneš J., Opletal L.: Alkaloids from 

Zephyranthes robusta Baker and their acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase 

inhibitory activity. Chemistry & Biodiversity 10, 1120-1127 (2013). 

93. Doskočil I., Hošťálková A., Šafratová M., Benešová N., Havlík J., Havelek R., Kuneš J., 

Královec K., Chlebek J., Cahlíková L.: Cytotoxic activities of Amaryllidaceae alkaloids against 

gastrointestinal cancer cells. Phytochemistry Letters 13, 394-398 (2015). 

94. Guo Y., Yang H., Huang Z., Tian S., Li Q., Du Ch., Chen T., Liu Y., Sun H., Liu Z.: Design, 

synthesis, and evaluation of acetylcholineesterase and butyrylcholinesterase dual-target 

inhibitors against Alzheimer´s diseases. Molecules 25, 489, (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Abstrakt 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutickej botaniky 

 

Kandidát: Filip Pidaný 

Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: 
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V štúdii realizovanej medzi rokmi 1981 až 2014 bolo zistené, že 65 % liečív charakteru 

malých molekúl je vo vzťahu s prírodnými látkami. Rastliny čeľade Amaryllidaceae obsahujú 

osobitnú a stále nie úplne preskúmanú skupinu alkaloidov nazývaných Amaryllidaceae 

alkaloidy. Medzi ich významné biologické účinky patria napríklad antivírusové, 

antibakteriálne, protiplesňové, antiparazitické, cytotoxické a predovšetkým účinky súvisiace 

s motoricko-neurónovým systémom sprostredkované inhibíciou cholinesteráz. 

Široko rozšíreným Amaryllidaceae alkaloidom je tazettín, alkaloid tazettínového 

štruktúrneho typu, o ktorý vzrástol záujem na počiatku 70. rokov 20. storočia v súvislosti 

s cytotoxickým pôsobením, avšak v rámci prevedených štúdii sa javí ako látka menej 

zaujímavá. 

Predmetom tejto diplomovej práce bola príprava derivátov alkaloidu tazettínu. 

Následne bola testovaná inhibičná aktivita voči cholinesterázam. Skríningovo bola študovaná 

cytotoxická aktivita na paneli vybraných nádorových a zdravých bunkových líniách.  

Bohužiaľ, žiaden nami pripravený derivát nevykázal zaujímavý inhibičný potenciál voči 

cholinesterázam a vzhľadom na nízke hodnoty inhibície oboch enzýmov nie sú pripravené 

deriváty uplatniteľné v terapii neurodegeneratívnych ochorení. Taktiež žiaden z pripravených 

derivátov nevykázal významnú cytotoxickú aktivitu. Alkaloid tazettín sa v tejto chvíli nejaví 

ako látka uplatniteľná v terapii. 

Kľúčové slová: tazettín, alkaloid, deriváty, cytotoxicita, cholinesterázy 
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Title of diploma thesis: Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids and their their biological 

activity: Derivatives of tazettine I 

A study conducted between 1981 and 2014 found that 65% of small molecule based 

drugs are related to natural substances. The plants of the family Amaryllidaceae contain a 

particular and still not fully investigated group of alkaloids called Amaryllidaceae alkaloids. 

Their important biological effects include, for example, antiviral, antibacterial, antifungal, 

antiparasitic, cytotoxic and, in particular, motor-neuronal system-mediated effects mediated 

by inhibition of cholinesterases. 

A widespread Amaryllidaceae alkaloid is tazettine, a structural type alkaloid of 

tazettine that has increased interest in the early 1970s due to its cytotoxic acitivity, but 

appears less interesting in the studies conducted. 

The subject of this thesis was the preparation of tazettin alkaloid derivatives. The 

cholinesterase inhibitory activity was then tested. Cytotoxic activity in a panel of selected 

tumor and healthy cell lines was studied by screening. 

Unfortunately, none of the derivatives prepared by us showed an interesting 

inhibitory potential against cholinesterases and due to the low values of inhibition of both 

enzymes, the prepared derivatives are not useful in the therapy of neurodegenerative 

diseases. In addition, none of the prepared derivatives showed significant cytotoxic activity. 

Alkaloid tazettine does not appear to be a therapeutic agent at this time. 

Key words: tazettin, alkaloid, derivatives, cytotoxicity, cholinesterases 

 


