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1 ÚVOD 
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V souvislosti s celosvětovým trendem prodluţování lidského věku a vzrůstajícím počtem 

starých osob v populaci se neurodegenerativní onemocnění stávají jedním z nejzávaţnějších 

zdravotních, sociálních a ekonomických problémů dnešní doby. Stále se objevují nové poznatky 

na poli medicíny a diagnostiky, ani ty však nedokáţí uspokojivě léčit nebo dokonce předcházet 

těmto onemocněním, které se tak stávají problémem pro celou společnost. Svůj podíl na těchto 

onemocněních nese současný ţivotní styl. Nedostatek pohybu, přílišná konzumace energeticky 

bohatých potravin, nadměrný stres, málo moţnosti relaxace. To vše vede ke stále častějšímu 

výskytu těchto onemocnění.  

Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba představují jedny 

z nejzávaţnějších neurodegenerativních onemocnění.
1
 

Parkinsonova choroba je  často se vyskytující neurodegenerativní onemocnění. Dochází 

při ní k úbytku neuronu v oblasti mozku nazývané substantia nigra, coţ způsobuje deficit 

neurotransmiteru dopaminu. Nedostatek dopaminu vede k typickým projevům Parkinsonovy 

choroby jako je třes, ztuhlost, obtíţné udrţení rovnováhy. Pro zpomalení průběhu nemoci je 

podávána látka levodopa, která se v těle přeměňuje na dopamin a vyrovnává tak jeho deficit. 

Lék, který by nemoc dokázal vyléčit, není v současné době stále k dispozici.  

 Huntingtonova choroba představuje velmi závaţné, geneticky podmíněné onemocnění. 

Začíná se projevovat ve středním věku, mezi příznaky patří svalové záškuby, poruchy řeči, 

pacienti jsou často agresivní. V konečném stádiu dochází k rozpadu celé osobnosti. Léčba 

v současnosti neexistuje.
2,3

        

 Alzheimerova choroba postihuje 5–10 % populace starší 65 let. U osob starších 85 let se 

výskyt zvyšuje aţ na 30 %. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je věk, vedlejšími rizikovými 

faktory jsou ţenské pohlaví, nízké vzdělání a výskyt onemocnění v rodině.
4
 Alzheimerova 

demence je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází ke změně biochemizmu 

a k zániku mozkových buněk. Nejprve je postiţená krátkodobá paměť, později je poškozená i 

paměť dlouhodobá. Nemocný postupně ztrácí své intelektové schopnosti, ztrácí prostorovou 

orientaci. Nakonec nepozná ani své nejbliţší. Nemoc bývá doprovázená nespavostí, 

halucinacemi, agresivitou.
5
           

Pro průběh nemoci je charakteristické narušení cholinergni transmise.
5
 Mozek obsahuje 

dvě hlavní formy cholinesterss: acetylcholinesterasu  a butyrylcholinesterasu. Obě formy jsou 

rozlišeny geneticky, strukturně a také reakční kinetikou. Zatímco význam acetylcholinu, jako 

jednoho z klíčových mediátorů lidského organismu je dobře znám, butyrylcholin není 

fyziologickým substrátem v savčím mozku a role butyrylcholinesterasy v lidském organismu je 

dosud obtíţně interpretovatelná. V lidském mozku se butyrylcholinesterasa nachází v neuronech, 
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gliových buňkách, stejně tak jako v neuritovém plaku a tangles u pacientů s Alzheimerovou 

demencí. Acetylchlolinesterasa je predominantní ve zdravém mozku, butyrylcholinesterasa zde 

hraje pravděpodobně určitou minoritní roli v regulaci hladiny mozkového acetylcholinu. Aktivita 

butyrylcholinesterasy v mozku se zvyšuje s věkem a je zvýšená u pacientů s Alzheimerovou 

chorobou, zatímco aktivita acetylcholinesterasy zůstává nezměněna, resp. se sniţuje.
6 

Inhibice 

acetylcholinesterasy je jiţ po řadu let vyuţívána pro zvýšení hladiny acetylcholinu v centrálním 

nervovém systému. Butyrylcholinesterasa se ukázala jako nový a také významný cíl v terapii 

Alzheimerovy demence.
7 

 V současné době nelze Alzheimerovu chorobu vyléčit, dá se však včasným zahájením 

léčby průběh onemocnění zpomalit. Zásah do aktivity obou cholinesteras lidského mozku z 

hlediska zlepšení kognitivních funkcí je stále významným krokem k ovlivnění průběhu tohoto 

nevyléčitelného onemocnění, ačkoliv jsou hledána (a jsou pouţívána nebo jsou perspektivní) i 

léčiva jiných farmakoterapeutických skupin.
8
 Uplatnění nachází galanthamin, který inhibuje 

acetylcholinesterasu a zároveň zesiluje působení acetylcholinu na nikotinových receptorech. 

Dalšími pouţívanými inhibitory acetylcholinesterasy je donepezil, rivastigmin.
9
  

 V souvislosti s nedostatkem potřebných léčiv se výzkum zaměřuje na hledání nových 

perspektivních látek jak syntetického, tak přírodního původu. Uplatnit by mohla imunizace proti 

beta-amyloidu. Z přírodních látek se výzkum zaměřuje na alkaloidy, které by svým působením 

ovlivňovaly acetylcholin nebo acetylcholinesterasu. Jednou z moţností je studium rostlin 

z čeledi Papaveraceae. 
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2 CÍL PRÁCE 
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V souvislosti se systematickým studiem isochinolinových alkaloidů z rostlin čeledi 

Papaveraceae a jejich biologické aktivitě na cholinesterasy a oxidační stres provést: 

 extrakci 30 kg suché makoviny 95% lihem, zahuštění a předčištění primárního extraktu, 

 podílet se na přípravě jednotlivých typů výtřepků z tohoto primárního extraktu 

(diethyletherový při pH 10, chloroformový při pH 10, stejné typy výtřepků při pH 12-13) 

prováděné školitelem, 

 rozdělení diethyletherového výtřepku získaného při pH 10 jejichţ chloridy jsou 

v chloroformu rozpustné a nerozpustné; kaţdý z obou podílů dále rozdělit na baze 

fenolové a nefenolové, 

 výtřepek, obsahující alkaloidy jejichţ chloridy jsou rozpustné v chloroformu a jsou 

nefenolové rozdělit preparativně na sloupci oxidu hlinitého, 

 preparativní TLC a dalším procesem čištění získat jeden alkaloid v čistém stavu, 

 po zjištění jeho molekulové hmotnosti (mimo rámec diplomové práce) se podílet na 

stanovení jeho anticholinesterasové aktivity (acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa 

za pouţití lidských erytrocytárních pouzder a plasmy). 

 

Při práci jsem spolupracovala s Ivanou Filákovou a Petrou Suchánkovou. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1 Charakteristika demence 

 

Demence jsou choroby, u kterých dochází k postupné ztrátě paměti, intelektu a 

poznávacích funkci. Výskyt výrazně stoupá s věkem. 

Podle příčiny můţeme demence rozdělit do tří základních skupin:  

1. Primárně degenerativní demence: zde patří Alzheimerova choroba, Korova 

nemoc s Lewyho tělísky, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, 

Pickova choroba. 

2. Ischemicko-vaskulární demence: vznikají z nedostatečného prokrvení a 

okysličení mozkové tkáně. Patří zde multiinfarktová demence, vaskulární 

demence nebo Bisvangerova choroba. 

3. Symptomatické demence: jsou způsobeny infekčními chorobami, 

zraněním mozku apod.
1
 

 

Rozdělení dle stádií: 

1. Stádium počínající a mírné demence: projevuje se relativní soběstačností, 

není nutná nepřetrţitá péče. 

2. Středně pokročilá a rozvinutá demence: objevuje se dezorientace, omezená 

soběstačnost, na straně druhé jsou zachovány komunikační schopnosti. 

3. Těţká demence: je provázená poruchami chování, agresivitou, 

neschopnosti komunikace, pacient vyţaduje nepřetrţitou péči.
4
 

 

3.2 Charakteristika Alzheimerovy choroby 

 

Alzheimerova choroba patří mezi nejčastěji se vyskytující demence, představuje 50–60 % 

všech demencí. Mezi základní klinické rysy patří pomalý, plíţivý začátek, poruchy soudnosti, 

ztráta prostorové orientace. Dochází k emočním výkyvům, nezřídka se objevuje deprese, úzkost, 

mnohdy je narušen spánkový cyklus.
1
 

Makroskopicky se onemocnění projevuje zúţením mozkových závitů, dilatací mozkových 

komor, atrofii mozkových struktur, především amygdaly, hippokampu a mozkových laloků. 
10

 

Mikroskopicky jsou patrné senilní plaky a klubka.
11

 Za tvorbu a vznik senilních plaků je 

zodpovědný protein beta-amyloid. Primárním zdrojem beta-amyloidu je amyloidový 
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prekurzorový protein (APP). Za fyziologických podmínek je štěpen alfa sekretázou na fragmenty 

o 40 aminokyselinách, které jsou solubilní a mají své fyziologické funkce. Při patologických 

podmínkách se uplatňuje i beta a gama sekretáza, které štěpí APP na delší fragmenty (o 42 nebo 

43 aminokyselinách). Tímto dochází k většímu štěpení APP. Zmnoţené fragmenty se začínají 

shlukovat a dávají tak moţnost pro vznik beta-amyloidu. Amyloidní protein je ukládán 

v mezibuněčné hmotě, coţ spouští celou řadu neurodegenerativních změn. Dochází k projevům 

zánětu, uvolňují se cytokiny a volné radikály. Toxicita beta-amyloidu vede degeneracei 

intraneuronálního τ proteinu. Ten pak vytváří podklad pro tvorbu neuronálních klubíček. 

Zvyšuje se exprese neţádoucích genů a apoptóza nervových buněk.
11, 12, 13

  

U Alzheimerovy choroby je sníţená acetylcholinergní transmise. Je sníţená hladina 

enzymu cholinacetyltransferasy. Tento enzym je zodpovědný za syntézu acetylcholinu z cholinu 

a acetylkoenzymu A. Je rovněţ sníţen počet nikotinových receptorů, počet muskarinových 

receptorů zůstává téměř nezměněn. Za normálních podmínek odbourávání acetylcholinu 

zajišťuje acetylchonesterasa, butyrylcholinesterasa je zastoupena v zanedbatelném mnoţství. Při 

onemocnění se podíl butyrylcholinesteras zvyšuje a ty tak přispívají k deficitu acetylcholinu.
14,13

 

Navíc v mozku zdravého člověka převládá acetylcholiesterasa G4 a pouze minoritní je 

monomerní forma G1, u Alzheimerovy choroby se výrazně zvyšuje podíl G1.
15

 

Vznik onemocnění ovlivňují rizikové faktory jako je věk, hypercholesterolémie, diabetes 

mellitus typu 2. Prevence by měla zahrnovat přiměřenou tělesnou aktivitu, duševní činnost, 

změnu stravovacích návyků a omezení stresu.
16, 17

  

 

3.3 Terapie Alzheimerovy choroby 

 

Terapii lze rozdělit do dvou základních skupin:  

1. Kongitivní farmakoterapie 

2. Nekognitivní farmakoterapie - antipsychotika, antidepresiva
15

 

 

3.3.1 Kongitivní farmakotepie 

3.3.1.1 Inhibitory acetylcholinesterasy 

Inhibitory acetylcholinesterasy představují nejednotnou skupinu, která se liší jak 

chemickou strukturou, tak způsobem inhibice. Ta můţe být reverzibilní, ireverzibilní nebo 

pseudoreverzibilní. Reverzibilní inhibice spočívá v tom, ţe léčivo nebo jeho aktivní metabolity 
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po dobu své přítomnosti v plazmě nebo v likvoru zablokují molekuly cholinesteras, které se pak 

obnoví. Pří ireverzibilní inhibici dochází k vytvoření komplexu inhibitor – cholinesterasa. 

Ireverzibilní inhibitory reagují s aktivním místem enzymu a enzym fosforylují. Vzniklá 

kovalentní vazba fosforu s enzymem je extrémně stabilní, navíc dochází k dealkylaci – tzv. 

procesu stárnutí. Při pseudoreverzibilní inhibici dochází v molekule cholinesterasy ke 

kompetitivnímu vytěsnění acetylcholinu inhibitorem, který je pak sám odbouráván 

cholinesterásami.
15 

        

 Inhibitory acetylcholinesterasy působí jak periferně, tak centrálně. Periferní inhibitory 

jako neostigmin, pyridostigmin, ambenoium se vyuţívají u autoimunitního onemocnění 

myastenia gravis.
18

          

 Centrální inhibitory acetylcholinesteras jsou určena pro lehká aţ středně těţká stádia 

Alzheimerovy choroby. Centrální inhibitory musí dobře procházet hematoencefalickou bariérou. 

Neměly by působit na periferní formy cholinesteras, aby nedocházelo k neţádoucím účinkům 

jako např. nauzea, zvracení, neklid, křeče, bolesti hlavy. Terapeutické působení u Alzheimerovy 

choroby je zaloţeno na zablokování enzymu odbourávající acetylcholin a tím prodlouţení vazby 

acetylcholinu na receptory s následujícím zvýšením acetylcholinergni transmise. Molekuly 

cholinesteras se vyskytují v mozku i v jiných lokalizacích, neţ jsou distribuována 

acetylcholinergní vlákna. Zřejmě se podílejí na tvorbě a toxicitě beta-amyloidu.
15, 22  

 
Inhibitory acetylcholinesteras působí především na zpomalení průběhu Alzheimerovy 

choroby a oddálení přechodu demence do těţkých stádií.
15

 

V současnosti jsou pouţívány přípravky z několika chemických skupin.
15

 

 

I. Akridinové deriváty 

Mechanismus jejich účinku je zaloţen na reverzibilní inhibici acetylcholinesterasy. 

Přednostně odbourávají acetylcholinesterasu před butyrylcholnesterasou. 

Zástupci: takrin - staţen pro hepatotoxicitu, velnakrin, suronakrin, 7-metoxytakrin.
15

 

 

II. Karbamátové deriváty 

Působí pseudoreverzibilní inhibicí. Účinně inhibují acetylcholinestarasu i 

butyrylcholinesterasu. 

Zástupci: Fysostigmin - převáţně experimentální význam, má mnoţství neţádoucích 

účinku a krátký poločas. 

Rivastigmin - nejpouţívanější inhibitor cholinesteras.
15, 19

 

Epastigmin - klinicky zkoušen.
15
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III. Piperidinové deriváty 

Podstatou účinku je reverzibilní inhibice a preferenční ovlivnění 

acetylcholinesterasy. 

Zástupci: donepezil - nejpouţívanější inhibitor ve světě, je dobře snášen, není 

hepatotoxiký. 

Ikopezil - klinicky zkoušen.
15

 

 

IV. Alkaloidy 

Huperzin A - perspektivní látka z Huperzia serrata (Huperziaceae). Silný, vysoce 

selektivní inhibitor.
20

 

Galanthamin - alkaloid z některých druhů sněţenek a narcisů. Působí na dvou úrovních, 

jednak provádí reverzibilní inhibici acetylcholinesterasy, dále zesiluje vlastní účinek 

acetylcholinu na nikotinové receptory (pravděpodobně vazbou na alosterické vazební 

místo receptoru).
15, 21

 

 

V. Organofosfáty 

Metrifonat - mechanismus účinku spočívá v ireverzibilní inhibici acetylcholinesterasy. 

Staţen pro velké mnoţství neţádoucích účinků.
15

 

 

VI. Jiné inhibitory acetylcholinesterasy 

TAK-157 -  inhibuje acetylcholinesterasu, rovněţ uvolňuje nervové růstové faktory.
15

 

 

3.3.1.2 Prekurzory tvorby acetylcholinu 

Do této skupiny náleţí fosfatidylcholin, který uvolňuje cholin k syntéze acetylcholinu. 

Pouţívá se především sójový lecitin. Terapie neposkytuje příliš uspokojivé výsledky.
22

 

 

3.3.1.3 Agonisté muskarinových a nikotinových receptorů. 

Xanomelin - muskarinový agonista
13 

 

Nikotin - agonista nikotinových receptorů. Vykazuje neuroprotektivní účinek, není však 

vhodný vzhledem k neţádoucím především kardiovaskulárním účinkům, které vyplývají z jeho 

neselektivní aktivace nikotinových acetylcholinových receptorů, centrálních i periferních.
23   
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Epibatidin - v současné době ve výzkumu.
23

 

 

3.3.1.4 Nootropika a látky zvyšující cerebrální metabolismus 

Piracetam - účinný v počátcích choroby. Kromě pozitivního metabolického působení 

zlepšuje reologické vlastnosti krve. Pouţívá se především v kombinaci s inhibitory 

acetylcholinesterasy.
 24, 22

 

Extractum gingo bilobae - působí jako nootropní farmakon, zametač volných kyslíkových 

radikálů, inhibitor ionotropních receptorů excitačních aminokyselin typu NMDA a má také 

vasoaktivní vlastnosti.
13 

 

Pirtitinol - nootropní efekt, protizánětlivé účinky. 

Nicergolin - v klinickém zkoušení.
15

 

 

3.3.1.5 Scavangery volných kyslíkových radikálů 

Reaktivní formy kyslíku jsou u Alzheimerovy choroby uvolňovány ve velkém mnoţství, 

ty pak poškozují některé enzymy a lipoperoxidaci neuronální membrány. Dochází k urychlování 

apoptózy. 

Vitamín E - vykazuje preventivní efekt při dlouhodobém podávání 2000 IU denně.  

Selegilin, selen, vitamín C a mnoho dalších.
15

 

 

3.3.1.6 Nervové růstové hormony 

Nervové růstové hormony, produkováné nervovým systémem, jsou důleţité pro plasticitu 

neuronů a ovlivňují reparační činnost. 

Cerebrosylin obsahuje aminokyseliny a krátké peptidy nutné pro syntézu růstových 

faktorů.
15

 

  

3.3.1.7 Parciální inhibitory NMDA receptorů 

U Alzheimerovy choroby se nadměrně uvolňují excitační aminokyseliny (glutamát, 

aspartát), coţ jsou nejrozšířenější aminokyseliny v mozku. Ovlivňují proces učení a paměti. 

Zvýšené působení glutamátu a aspartátu na NMDA receptory vede ke zvýšenému vstupu 

vápenatých iontů do neuronu. To způsobí destabilizaci prostředí a následnou buněčnou smrt. 

Látky, které inhibují NMDA receptory, brzdí tento proces. 
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V současné době je pouţíván memantin pro středně těţká aţ těţká stádia. Pouţívá se 

v monoterapii nebo v kombinaci s inhibitory acetylcholinesterasy.
14, 25, 26, 27

 

 

3.3.1.8 Centrálně působící antiflogistika 

V oblasti senilních plaků dochází k zánětlivé reakci, ve výzkumu jsou látky 

s antiflogistickým účinkem: kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, nimesulid, koxiby.
14,

 
28

 

 

3.3.2 Nekognitivní farmakoterapie 

Terapie zahrnuje léčbu přidruţených symptomů Alzheimerovy choroby. Jedná se 

nejčastěji o poruchy spánku, depresivní a úzkostné stavy, stavy neklidu. 

Nebenzodiazepinová hypnotika jako je např. zolpidem, zopiclon jsou pouţívána 

přednostně. Tiaprid, haloperidol, risperidon jsou ve vyšších dávkách podávána k léčbě 

agitovanosti a poruch chování, vyuţití nacházejí i ve farmakoterapii paranoidních a 

halucinatorních syndromů.  Fluoxetin, citalopram, dibenzepin se pouţívají v terapii přidruţené 

deprese.
9
 

 

3.3.3 Nové perspektivní způsoby terapie 

Nadějnou terapii představuje vakcinace monoklonálními látkami proti beta amyloidu. 

Zkouší se účinek antidiabetik (rosiglitazon) a solí lithia. V klinickém zkoušení jsou látky 

blokující gama sekretázu, enzym štěpící atypicky APP a umoţňující tak vznik beta-amyloidu. 

(např.  segmacestat - specifický inhibitor gama sekretázy).
14, 5

 

 

3.3.4 Přírodní látky perspektivní pro léčbu Alzheimerovy choroby 

3.3.4.1 Látky ovlivňující acetylcholin  

 

I. Stimulátory nikotinových receptorů 

Galanthamin, kodein, deriváty arekolinu.
29

 

 

II. M2 antagonisté muskarinu 

Himbacin (Galbulimima baccata, Himantandraceae).
29

 



 - 18 - 

III. Látky jiného působení 

O-acetyl-L-karnitin zlepšuje příjem prekurzorů acetylcholinu do neuronu, přispívá 

ke zvýšení pozornosti a bdělosti.
29, 13

 

 

3.3.4.2 Inhibitory acetylcholinesterasy 

Galanthamin (Galanthus woronoviii, Narcissus, Amaryllidaceae) - inhibuje 

acetylcholinesterazu a zároveň zesiluje účinky acetylcholinu na nikotinových receptorech.
35

 

Huperzin  (Huperzia serrata, Huperziaceae) - dlouhodobě působící inhibitor, vykazuje 

zlepšení kognitivních funkcí.
28

 

Salignenamid C (Sarcococca saligna, Buxaceae) - pregnanový steroidní alkaloid 

Zeatin (Fiatoua villosa, Orchidaceae, podzemní část, Zea mays, Poaceae, květenství) - 

inhibuje tvorbu beta amyloidu, přírodní cytokynin. 

Dekursinol (Angelica gigas, Apiaceae) - in vitro vykazuje vysokou inhibiční aktivitu vůči 

acetylcholinesterase. 

Ursolová kyselina (Majorana hortensis, Lamiaceae; Rosmarinus officinalis, Lamiaceae; 

Salvia officinalis, Lamiaceae) - rovněţ vysoká inhibice AchE 

Polygala tenuifolia (Polygalaceae) - vykazuje nízkou toxicitu, neuroprotektivní efekt. 

Meroterpenoidy - nová skupina inhibitorů acetylcholinesterasy:  

 

 Cyklofostin - ovlivňuje i BuchE 

 Terferol - působí mechanismem nekompetitivní reverzibilní inhibice AchE a 

cAMP diesterasy 

 Pyripyropen A (Aspergilus fumigatus) 

 dehydroevodiamin (Evodia rutaecarpa, Rutaceae) - inhibice AChE a zvýšení 

vasodilatace 

 Cykloprotobuxin C, cyklovirobuxein A, cyklomikrofilin A (Buxus papillosa, 

Buxaceae) 

 -Onocerin (Ononis spinosa, Fabaceae) 

 -Viniferin (Caragana chamlague, Fabaceae) 

 Cynatrosidy A, B, C (Cynanchum atratum, Ranunculaceae)
29
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3.3.4.3 Látky ovlivňující produkci amyloidu 

Tanshinon I (Salvia miltiorrhiza, Lamiaceae) – fenantrenový derivát, blokuje 

neurotoxický vliv beta-amyloidu.
29 

 

3.3.4.4 Látky s antioxidačním účinkem 

Ginkgolid B (Ginkgo biloba, Ginkgoaceae) - antioxidační působení, sníţení viskozity 

krve.
29

 

 

3.3.4.5 Inhibitory prolylendopeptidázy  

Serinová peptidáza (PEP) je široce rozšířená ve všech tkáních, v lidském mozku 

hydrolyzuje neuropeptidy s obsahem prolinu. Zvýšená hladina PEP je pozorována jako deprese, 

mánie, demence Alzheimerova typu. PEP je patrně zodpovědná za metabolismus C-terminální 

části amylodiního prekurzorového proteinu, zodpovědného za degeneraci neuronů, a také 

způsobuje imunoreaktivitu zodpovědnou za procesy rychlejšího stárnutí mozku. 

Inhibotory PEP mají antiamnestický efekt. 

Salvia deserta (Lamiaceae) - fenantrenový derivát.
29
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3.4 Papaver somniferum L. 

 

 

 

Obr. 1 Papaver somniferum L.
30

 

 

3.4.1 Pojmenování 

Synomyma: Papaver amplexicaule STOKES, Papaver nigrum CRANTZ, Papaver 

officinale GMD, Papaver opiiferum FORSK. 

Další názvy:  německy - Gartenmohn, Schlafmohn; anglicky - Chesee-bolls, garden- 

poppy, opium-poppy; francouzsky - Oeillete; italsky - Papavero, papavero domestici.
32 
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3.4.2 Systematické zařazení 

Tab.1 Systematické zařazení Papaver somniferum L. 
31 

 

Říše Plantae rostliny 

Oddělení Magnoliophyta krytosemenné rostliny 

Třída Magnoliopsida dvouděloţné  

Řád Papaverales makotvaré 

Čeleď Papaveraceae makovité 

Rod Papaver mák 

Druh Papaver somniferum L. mák setý 

 

 Papaver somniferum se pěstuje v mnoha odrůdách. Všechny formy vycházejí ze stejné 

čeledi. Podle ekologického hlediska jej můţeme rozdělit do sedmi ekotypů: subspontaneum, 

tiansbanicum, indicum, anatolicum, centroasiaticum, mongolicum, eurasiaticum. Podle barvy 

květů se rozdělují na dvě odrůdy: varianta bíla s bílými lístky a fialovými tečkami a varianta 

černá s purpurově aţ tmavě fialovými květy s načernalými skvrnami  nebo tečkami u základny.
32

 

 

3.4.3 Botanický popis 

 Jednoletá 30–150 centimetrů vysoká bylina ronící bílý latex. Lodyha je vzpřímená, lysá 

nebo jen řídce chlupatá. Listy jsou podlouhlé aţ vejčité, většinou řapíkaté se střídavým 

postavením. Květy mohou mít v průměru aţ 10 cm, jsou 4četné. Korunní lístky bílé, růţové, 

červené nebo fialové často na bázi s tmavou skvrnou v závislosti na odrůdě. Okraje jsou vlnité, 

mohou být i roztřepené. Kvete od června do srpna. Plodem je tobolka různého tvaru (kulovité, 

podlouhlé, hruškovité). Tobolka se v době zralosti otevírá malými otvory mezi paprsky blizny, 

nebo zůstává zavřená. Semena jsou nejčastěji modro-šedá, mohou být ale i bílá, ţlutá, růţová, 

hnědá či černá. Dozrává od července do září.
32 

 

3.4.4 Celkové rozšíření 

 Střední Asie, Malá Asie, oblast Středozemního moře, ve Střední Evropě se pěstuje jako 

okrasná rostlina.
32
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3.4.5 Ekologie 

 Papaver somniferum potřebuje půdu bohatou na ţiviny s mírným zastoupením dusíkatých 

látek. Půda nesmí být suchá nebo sprašovitá. Citlivě reaguje na nevyváţenost a odchylky v půdě, 

výţivě a na povětrnostní podmínky. Na stejném pozemku by se měl pěstovat aţ po pěti letech.  

V různých odrůdách se pěstuje ve všech světadílech.
32, 33

 

 

3.4.6 Obsahové látky 

 Květ obsahuje kvercetin-3-gentiobiosid a quercetin-3-glukosid, v korunních lístcích  jsou 

tyto alkaloidy C17H19NO, C18H21NO3H2O (jejich jméno je neznámé), papaverin, paramorphin 

narkotin. Kořeny obsahují 0,1 aţ 0,4% alkaloidů, lodyha 0,1 – 1,0%, semena 0,005 aţ 0,04%.
32

 

 

3.4.7 Drogy získané z Papaver somniferum L. 

Dle vyuţití rozeznáváme dva druhy máku setého. Mák olejný, který se vyuţívá hlavně 

v potravinářství. Semena obsahují 40–55 % tuku. Mák opiový, který má ve stěnách makovice síť 

mléčnic, jejichţ nařezáním se získává opium.
33

 

 Nezralé plody, makovina , opium, semena.
32   

    
 

3.4.7.1 Nezralé plody 

 Definice drogy: Plody sbírané po opadání korunních lístků, před sušením rozdělené na 

dvě části a zbavené semen.
32

 

 

 Obsahové látky: Droga obsahuje podobné látky jako opium jen ve velmi malém 

mnoţství. Celkový obsah alkaloidů je ovlivněn dobou sklizně nebo genetickými faktory. 

Obsah morfinu kolísá mezi 0,12–0,89 %. Existuje určitá závislost mezi tvarem, barvou tobolky a 

obsahem morfinu. Tobolky kulovitého tvaru mají největší obsah morfinu, podlouhlé tobolky 

obsahují jen nepatrné mnoţství. Hodně morfinu mají tobolky modré aţ fialové, oproti bílým 

odrůdám, kde je obsah morfinu zanedbatelný. Maximálního obsahu dosahuje morfin 10–12 den 

před dozráním semen. Celkový obsah vedlejších alkaloidů je kolísavý, hodnoty se pohybují 

v rozmezí 0,035–0,23 %.
32
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3.4.7.2 Makovina 

 Obsahové látky: Alkaloidy: 0,015 aţ 0,018 % morfin, celkový obsah vedlejších 

alkaloidů v tobolce je 0,035 aţ 0,23 %. Další obsahové látky: kyselina kumarová, kyselina 

fumarová.
32

 

 

3.4.7.3 Opium 

 Synomyma: Laudanum, mekoninum, opium crudum, opium nativum.
32 

 Definice drogy: Opium se získává nařezáním nezralých plodů a následným sušením 

mléčné šťávy na vzduchu.
32 

 

 Pěstování máku pro zisk opia je povoleno pouze v šesti zemích (Bulharsko, Turecko, 

Řecko, Indie, bývalá Jugoslávie, některé země SNS). Hlavním producentem opia je Indie, tvoří 

70% světové produkce. Nelegálně pěstované opium se získává především na území tzv. Zlatého 

trojúhelníku, je to hranice mezi Thajskem, Barmou a Laosem. 

 Opium se získává nařezáním nezralých makovic a usušením bílého latexu. Celkový 

obsah alkaloidů ovlivňují faktory jako druh odrůdy, povětrnostní podmínky, termín sklizně. 

Obsah alkaloidů kolísá také během dne, nejvíce je ho v časných ranních hodinách, nejméně 

v poledne. Ztráty 60–80 % mohou nastat v případě, ţe alkaloidy jsou vymyty deštěm nebo rosou. 

Nejvhodnější období pro sklizeň je 8–10 den po opadání okvětních lístků. Výnos z jedné tobolky 

je mezi 20 aţ 50 miligramy. Průměrný výnos z jednoho hektaru je tři aţ sedm kilogramů. 

Celosvětová legální produkce opia činí cca 2000 tun.
32 

 

 Obsahové látky:  

 Alkaloidy morfinanového typu: morfin, pseudomorfin, kodein, hydrokodein, thebain. 

 Benzylisochinolinové alkaloidy: papaverin, papaveraldin, paladin, laudanin, laudanidin, 

laudanosin, kodamin. 

 Ftalylisochinolinové alkaloidy: noskapin, narkotolin, gnoskopin, oxynarkotin, narcein. 

 Tetrahydroisochinolinové alkaloidy: hydrokotanin. 

 Protopinové alkaloidy: protopin, kryptopin. 

 Protoberberinové alkaloidy: skoulerin, somniferin. 

 Aporfinové alkaloidy: korytuberin, magnoflorin, isoboldin, papaverrubin, glaudin. 

 Alkaloidy neznámé struktury: lanthopin, papaveramin.
32
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 Alkaloidy se nevyskytují volně, ale ve formě mekonátů, fumarátů, laktátů, sulfátů. 

Hmotnost alkaloidů činí 20–25 % z celkové hmotnosti opia.  

 Průměrné procentuální zastoupení alkaloidů: morfin 15 % , kodein 2 %, thebain 2 %, 

papaverin 2 %, narkotin 6 %. 

 

 Další obsahové látky: mekonin, mekonosin, kyselina jablečná, mléčná, jantarová,  

octová, gumy, pryskyřice, tuk, vosky, bílkoviny, polypeptidy, volné aminokyseliny. Podíl 

aminokyselin se liší podle původu rostliny. Zjištěné aminokyseliny: alanin, asparagin, glycin, 

izoleucin, fenylalanin, threonin, tyrosin, valin, homoserin. Obsah vody kolísá mezi 5–20 %.
32

 

 

3.4.7.4 Semena máku 

 Definice drogy: Zralá, bílá semena. 

 Semena jsou černá, šedá, šedě-modrá, hnědá nebo bílá. Jsou 0,9- 1,5 mm dlouhá, bílá 

semena jsou největší. Pouze bílá semena jsou vhodná pro farmaceutické pouţití. 

 

 Obsahové látky: 50–55 % tvoří v bílé odrůdě mastné oleje, v modro-šedé 40–45 %. Dále 

obsahuje mastné kyseliny jako linolovou, olejovou, palmitovou, stearovou. Dalšími obsahovými 

látkami jsou ceramidy, cerebrosidy, cholin, fosfatidylcholin, steroly. Obsah bílkovin v bílé 

odrůdě je cca 27 %. Obsahuje 16 aminokyselin jako alanin, arginin, kyselinu asparágovou, 

cystin, glutámovou kyselinu, histidin, leucin, isoleucin, lysin, methionin, fenylalanin, prolin, 

serin, threonin, tyrosin, valin. 

 Alkaloidů obsahují velmi malé mnoţství cca 0,009 %. V malém mnoţství je zastoupen 

morfin, kodein, narkotin, papaverin. Obsah fosfatidylcholinu kolísá mezi 0,2–1 %. 
32
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3.4.8 Farmakologické účinky 

3.4.8.1 Morfin 

 Opiáty napodobují účinky endorfinu, enkefalinu, které inhibují nociceptivní dráhy 

v centrálním nervovém systému. Vedoucí látka morfin patří mezi agonisticky působící opiáty. 

Stimuluje všechny tři opoidní receptory označované jako δ, κ, μ. Nejvyšší receptorová hustota se 

nachází v CNS, limbickém systému, hypotalamu, thalamu, středním mozku a míše. 

 Farmakokinetika morfinu je po perorálním podání komplikovaná z důvodů vysoké pre- 

systémové eliminace. V játrech probíhá konjugace s kyselinou glukuronovou. Vylučuje se 

ledvinami, eliminační poločas je v rozsahu několika hodin.  

 Pouţívá se především jako silné analgetikum. Je však důleţité nepodávat morfin 

dlouhodobě z důvodu vzniku závislosti. Morfin má rovněţ dráţdivé účinky na CNS, uţ při 

terapeutických dávkách se objevuje zvracení způsobené podráţděním centra pro zvracení v area 

postrema. Vyvolává miózu a bradykardii. Ovlivňuje střevní činnost omezením peristaltiky. To se 

projevuje jako zácpa. U svěračů močového měchýře nebo ţlučníku způsobuje křeče, tím je ztíţen 

odtok ţluči, moči a pankreatických šťáv. Další  neţádoucí účinek představuje útlum dechového 

centra. Sníţí se citlivost chemoreceptorů na oxid uhličitý, coţ vede k respirační depresi.  Akutní 

otrava se projevuje jako kóma, deprese dechu a mióza. Terapie spočívá v podání antidota - 

naloxonu. Při dlouhodobé terapii se můţe objevit návyk nebo závislost. Abstinenční příznaky se 

projevují jako chorobná touha po opoidu, neklid, podráţdění, deprese, průjmy, zvracení, 

pocení.
32, 34

 

 

 

 

 

3.4.8.2 Kodein 

 Chemicky se jedná o methyl derivát morfinu. Ve srovnání s morfinem je jeho analgetický 

účinek zanedbatelný. Analgetická aktivita přichází aţ s vyššími dávkami. Po perorálním podání 
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se dobře vstřebává a z 10–20 % v organismu demetyluje na morfin. V kombinaci s kyselinou 

salicylovou nebo paracetamolem se pouţívá jako analgetikum. Kodein působí inhibičně na 

centrum pro kašel, pouţívá se jako antitusikum. V terapeutických dávkách stojí silně v popředí 

jeho antitussická aktivita. Mezi neţádoucí účinky patří slabá zácpa, nauzea nebo deprese 

dýchání.
32, 34

 

 

 

3.4.8.3 Papaverin 

 Papaverin je obsaţen v opiu v koncentraci 0,8 %. Stejně jako morfin patří mezi 

isochinolinové deriváty. Působí jako muskulotropní spasmolytikum, nemá centrální účinky. 

Vyznačuje se vazodilatačními účinky na hladkou svalovinu cév, tím přispívá ke sníţení krevního 

tlaku. Má také relaxační účinek na bronchy.
32, 34
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3.4.8.4 Noskapin 

Dříve označován jako narkotin. Noskapin působí jen velmi slabě na CNS. Má mírný 

hypnotiký účinek.  Při společném podání s morfinem by příznivě mohl ovlivnit dýchací centrum, 

a tím sníţit neţádoucí účinky morfinu. Má dobrý antitusický účinek, nemá jiné centrální efekty a 

nevyvolává závislost.
32, 34
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Všeobecné postupy 

 

4.1.1 Destilace a odpařování 

Rozpouštědla byla před pouţitím destilována; nejprve byl zachycen předek (asi 5 %; 

většinou s vodným azeotropem), poté bylo vydestilováno zbylých cca 90 % rozpouštědla. 

Rozpouštědla byla uchovávána v hnědých nádobách.    

 Odpařování chromatografických frakcí bylo prováděno na vakuové odparce při 40 ˚C za 

sníţeného tlaku. 

 

4.1.2 Chromatografie 

 

4.1.2.1 Tenkovrstvá chromatografie 

Chromatografie na tenké vrstvě byla pouţita v systému N (normálních) komor. Komory 

byly pouţity nasycené mobilní fází. V případě uţití malých komor (válcových), průměr 10 cm, 

trvalo sycení asi 30 minut. U klasických komor (18x18 cm) pak asi hodinu. Chromatografie byla 

prováděna vzestupně. 

4.1.2.2  Sloupcová chromatografie 

Sloupcová chromatografie byla prováděna systémem stupňovité eluce na neutrálním 

oxidu hlinitém, 0,1–0,25 mm, desaktivovaném 5 % vody. Sloupec byl plněn obvyklým 

způsobem – nalitím suspenze adsorbentu do rozpouštědla. Vzorek byl po vysušení v exsikátoru 

nanesen na roztěru s malým mnoţstvím silikagelu. 

 

4.2 Materiál a vybavení 

 

4.2.1 Rozpouštědla a chemikálie 

Rozpouštědla: 

Cyklohexan, č. (C6H12) 

Diethylamin, č. (Et2NH) 

Diethylether, č. bez stabilizátoru (Et2O) 

Ethanol 95%, denaturovaný methanolem, č. (EtOH) 
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Chloroform, č. (CHCl3) 

Methanol, č. (MeOH) 

Toluen, č. (C6H5CH3) 

Chemikálie: 

Dusičnan bismutitý zásaditý, č. 

Hydroxid sodný, č. 

Jodid draselný, p. a. 

Kyanid draselný, č. 

Kyselina octová 99%, p. a. (AcOH) 

Kyselina sírová 96%, p.a. (H2SO4) 

Kyselina vinná, č.  

Uhličitan sodný bezvodý, č. 

Vodný roztok chlorovodíku 36%, p. a. (HCl) 

4.2.2 Chemikálie a materiál ke stanovení účinku erytrocytární AChE (IC50) 

Chemikálie: 

10 mM acetylcholinjodid (Sigma-Alcrich) 

10 mM butyrylcholinjodid (Sigma-Aldrich) 

0,1 M fosfátový pufr pH 7,4 

5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoová)kyselina (DTND) (Sigma-aldrich) 

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, p. a. (Lachema) 

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, p. a. (Lachema) 

Eserin (Sigma-Aldrich) 

Huperzin A (Tazhonghui Co., Ltd., China) 

Dimethylsulfoxid p. a. (Sigma-Aldrich) 

Galanthamin hydrobromid (Changsha Organic Herb Inc., China) 

 

Materiál: 

Jako zdroj acetylcholinesterasy byl pouţit hemolyzát lidských erytrocytů z krve zdravých 

dobrovolníků. Citrátovaná krev se odstředí a získá se klasicky erytrocytární sediment, který se 

promyje fosfátovým pufrem pH 7,4, erytrocyty se převedou do 50 ml polykarbonátové kyvety a 

suspendují přibliţně v 5násobném objemu 5 mM fosfátového pufru s obsahem 0,15 M chloridu 

sodného. Suspenze se centrifuguje 10 minut při 12 000 rpm (centrifuga Sorvall RC2-B 
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s pouţitím SS34 fixed angle rotor). Promývací procedura se provádí  3x při 0–4 °C, pokud není 

uvedeno jinak. 

Erytrocytární stroma se připraví lýzou promytých erytrocytů. Pro zahájení hypotonické 

hemolýzy se smíchá důkladně 1 ml promyté erytrocytární masy se 40 ml 5 mM fosfátového 

pufru (fosforečnan sodný) pH 7,4. Hemolýza se provede za míchání 10 minut, potom se 

erytrocytární stěny sbalí při 20 000 rpm po dobu 10 min. Supernatant a malý tuhý koláč na 

povrchu se odstraní odtaţením. Hmota se promyje 3x fosfátovým pufrem (fosforečnan sodný), 

pH 7,4. Získají se bělavá oddělená těla erytrocytů. 

Jako zdroj butyrylcholinesterasy byla pouţita lidská plazma. 

 

4.2.3 Přístroje 

Centrifuga type MPW–340 (Mechanika precyzyjna, Varšava, Polsko) 

pH metr Φ 72 METER (Beckmann, USA) 

UV-spektrofotometr UVIKON 942 (Kontron instruments, Švýcarsko) 

Mikrovýhřevný stolek Boetius 

ADP 220 Polarimetr B+S 

 

4.2.4 Detekční činidla 

D 1: Dragendorffovo činidlo modifikované podle Muniera: 
37

 

roztok A: se připraví rozpuštěním 1,7 g zásaditého dusičnanu bismutitého a 20 g kyseliny vinné v 

80 ml vody. 

roztok B: se připraví rozpuštěním 16 g jodidu draselného ve 40 ml vody 

zásobní roztok: se připraví smísením roztoků A a B v poměru 1:1. Ta můţe být uloţena několik 

měsíců v lednici. 

činidlo pro analýzu: se připraví tak, ţe se k roztoku 5 ml kyseliny vinné rozpuštěné v 50 ml vody 

přidá 5 ml zásobního roztoku.  

 

D 2: Mayerovo činidlo: 
38 

1,35 g chloridu rtuťnatého a 5 g jodidu draselného se rozpustí ve vodě a doplní se jí do 100 ml.   
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4.2.5 Chromatografické adsorbenty 

Kieselgel 60 F254, Merck, 5 × 10 cm  

 Hliníková deska s vrstvou silikagelu pro tenkovrstvou chromatografii. Silikagel 60 F254, 

tloušťka vrstvy 0,2 mm. 

Oxid hlinitý neutrální, 0,1–0,25 mm  

Silufol UV 254, Kavalier Votice, 20 × 20 cm 

Komerční chromatografické desky byly před pouţitím vyvinuty v té chromatografické soustavě, 

která byla posléze pouţita k separaci, vysušeny proudem teplého vzduchu a bezprostředně 

zpracovány. 

 

4.2.6 Vyvíjecí soustavy pro tenkovrstvou chromatografii 

S 1: C6H5CH3+CHCl3+Et2NH 45:45:10  

S 2: C6H5CH3+EtOH+Et2NH 70:30:4 

 

4.3 Postup při izolaci alkaloidu z Papaver somniferum L 

 

Ve své diplomové práci jsem se podílela na přípravě základního extraktu, výtřepku A-Et2O 

(pH 9–10) a jeho dalším rozdělení. Ostatní práce v této části byly provedeny mimo rámec mojí 

diplomové práce, pro pochopení celého postupu a z důvodu pokračování dalších diplomantů je 

zde však uvádím. 

 

4.3.1 Surovina pro přípravu extraktu 

Extrakt byl připraven jako směsný ze dvou částí drog různého původu: 

 

a) Suché zralé makoviny s kousky stonků (sběr 09/2008, Mgr. Vrbovský, Oseva 

Opava), droga byla rozemleta na částice do 0,5 cm, celková hmotnost 23,0 kg. 

 

b) Suchých zelených nezralých tobolek s kousky stonků do 5 cm (pěstování na ZLR 

FaF UK, sběr 07–08/2008; nezralé tobolky byly rozříznuty, vyklepány nezralá 

nevyvinutá semena, tobolky sušeny 2 dny při 50 °C, poté rozemlety na části do 3 

mm), celkem 7,0 kg. 
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4.3.2 Příprava primárního extraktu 

Výše uvedené drogy byly smíchány, zality 95% etanolem denaturovaným metanolem a 

perkolátor ponechán v klidu po dobu 3 dnů. Celkem bylo pouţito na 30 kg drogy 265 litrů 95% 

lihu, tj. 1:8,8. Extrakt byl zbaven lihu, rozpuštěn ve 2% HCl na pH 2, zředěn vodou, odstraněn 

chlorofyl obvyklým způsobem, zfiltrován a celkem zředěn na 12 litrů (tmavě hnědý, poněkud 

pěnící). 

  

4.3.3 Příprava výtřepku A-Et2O 

Roztok byl zalkalizován 1,8 litry 10% uhličitanu sodného pH 9,5–10 a vytřepán 4x3 litry 

éteru, organická fáze byla zfiltrována a odpařena. 

n = 51 g tmavě hnědý, velmi viskózní. 

 

4.3.4 Příprava výtřepku Ad-CHCl3 

Roztok po vytřepání éterem byl vytřepán 4x3 litry CHCl3; organická vrstva se hůře 

oddělovala. Organická fáze byla zahuštěna; vyloučila se ţlutavá práškovitá látka 

n = 20,5 g světle hnědý, s náznakem bělavé práškovité hmoty, zjevně nekrystalický. 

 

4.3.5 Příprava výtřepku Bc-Et2O 

Primární extrakt po chloroformovém výtřepku A byl zalkalizován 50% NaOH na pH 

12,5-13 (celkem 16,3 litru roztoku) a vytřepán 5x4 litry Et2O. Éterový roztok byl po ostrém 

oddělení odpařen. 

n = 1,1 g tmavě hnědý, velmi viskózní, vyloučilo se málo drobných krystalků. 

 

4.3.6 Příprava výtřepku Bd-CHCl3 

Po okyselení malého mnoţství silně alkalického primárního extraktu z předchozího 

vytřepávání kyselinou sírovou bylo přidáno Mayerovo činidlo; vznikl velmi jemný zákal, a proto 

nebylo provedeno vytřepávání chloroformem, ale bylo provedeno sráţení zbytkových alkaloidů 

do formy mayerátu. 

 



 - 34 - 

4.3.7 Kvartérní jodidy J 

Nepřipravovány, ale kvartérní báze získány ve formě mayerátů. 

 

4.3.8 Kvartérní alkaloidy Q 

Primární extrakt silně alkalický z vytřepávání éterem při pH 13 byl zneutralizován 3M 

H2SO4 na pH 3 (během této operace hnědý roztok výrazně zesvětlá, ca 17 litrů), zbytek alkaloidů 

byl vysráţen přídavkem Mayerova činidla (1 litr). Po sedimentaci drobné černé sraţeniny byla 

provedena dekantace, filtrace na Büchnerově nálevce, sraţenina promyta destilovanou vodou a 

rozpuštěna v MeOH za pouţití ultrazvuku. 

 

 

Tab. 2 Spojené výtřepky ze směsné makoviny 
Označení Úprava roztoku* Odparek Popis 

A-Et2O Na2CO3, pH 9 51 g Tmavě hnědý, velmi visk. 

Ad-CHCl3 0, pH 9 (7) 35,6 g 

 

Tmavě hnědý, při zahušťování 

se vylučovala bělavá 

práškovitá hmota. 

Výsledky po čištění výtřepku A: 

L A/Et2O rozp. v HCl, 

pH1-2, (1) 

2,85 g 

 

Tmavě hnědý, řídce viskózní, 

bez náznaku krystalů 

AC 

Cl
-
 rozpustné v 

chloroformu 

AC1 

Nefenolové (nF, 2) 

K: 4,36 g 

ML: 1,81 g 

 

Světle okrové drobné kryst. 

Tmavě hnědý, velmi visk. 

AC2 

Fenolové (F, 3) 

0,55 g 

 

Tmavě hnědý, velmi visk. 

nekrystalický 

AD 

Cl
-
 nerozpustné v 

chloroformu 

AD1c (baze R 

v Et2O) 

Nefenolové (nF, 4) 

5,26 g 

 

Světle hnědý medový, velmi 

viskózní 

AD2c (baze R 

v Et2O) 

Fenolové (F, 5) 

7,48 g 

 

Světle hnědý, hrubě 

krystalický 

ADd (baze rozp. jen 

v CHCl3, 6) 

12,25 g 

 

Tmavě hnědý, nafouklý 

Sumární hmotnosti ostatních odparků 

Bc 

(rozp. v Et2O) 
NaOH, pH13 (8) 1,07 g 

 

Tmavě hnědý, velmi viskózní 

s bb krystaly 

Bd 

(rozp. v CHCl3) 

Nezprac. (9) 000 --- 

J Nezprac. 000 --- 

Q Mayerát (10)   

* čísla tučně v závorce označují typ výtřepku (popis na TLC) 
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Obr. 2  TLC frakcí ze směsné makoviny 

(Kieselgel Merck, UV254 nm, C6H5CH3+CHCl3+Et2NH 45+45+10, komora nasycená, vyvíjení 

1x, detekce UV 254 nm, Dragnedorff. činidlo). 

 

1 L (Et2O, pH~1) 

2 AC1 (chloridy alkaloidů R v CHCl3, nefenolické) 

3 AC2 (chloridy alkaloidů R v CHCl3, fenolické) 

4 AD1c (chloridy alkaloidů nR v CHCl3, nefenolické, baze rozp. v Et2O) 

5 AD2c (chloridy alkaloidů nR v CHCl3, fenolické, baze rozp. v Et2O) 

6 ADd (chloridy alkaloidů nR v CHCl3, baze rozp. v CHCl3) 

7 Ad (pH~10, výtřepek CHCl3) 

8 Bc (pH~12, výtřepek Et2O)  

9 Bd (pH~12, výtřepek CHCl3) – zde nebyl k dispozici 

10 Q (kvartérní baze ve formě Cl
-
 připravené z mayerátu) 

Σ standardy: papaverin+kodein+morfin – v pořadí podle klesajícího RF 
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4.4 Zpracování A/Et2O (pH 9-10) 

 

Vzhled a hmotnosti odparků jsou uvedeny v tab. 2 

4.4.1 Znečištěniny z kyselého roztoku a nebazické alkaloidy (L) 

51 g odparku A bylo bylo rozpuštěn ve 350 ml 2% HCl za tepla, po zchlazení zředěn 

vodou a doplněn do 900 ml (pH ca 1). Tento kyselý roztok byl vytřepán 4x250 ml Et2O. 

 

4.4.2 Chloridy rozpustné v chloroformu (AC) 

Vodná fáze (pH~1) byla vytřepána 4x300 ml CHCl3 fáze se poměrně dobře dělily, na 

rozhraní zůstávala jen malá mezifáze (1 cm). Hnědý roztok byl odpařen. 

 

4.4.2.1 Chloridy rozpustné v chloroformu, nefenolové (AC1) 

Odparek chloridů rozpustných v chloroformu byl rozpuštěn ve 300 ml 2% HCl, přidáno 

300 ml vody (pH~1), roztok zfiltrován a alkalizován 10% Na2CO3 (pH~10), vytřepán 3x200 ml 

Et2O, spojené etherové výtřepky vytřepány 3x200 ml 2% HCl, kyselý roztok zalkalizován 10% 

Na2CO3 na pH~10 a znova vytřepán 3x200 ml Et2O. Tento etherový roztok byl promyt 3x50 ml 

5% NaOH, poté 2x100 ml vody. 

Promytý etherový výtřepek byl vysušen Na2SO4 a odpařen. 

 

4.4.2.2 Chloridy rozpustné v chloroformu, fenolové (AC2) 

Louhové roztoky fenolátů a promývací voda byly spojeny, zneutralizovány a okyseleny 

na pH~2 (ca 600 ml), zalkalizovány 10% Na2CO3 na pH~10 a mléčně zakalená suspenze 

vytřepána 3x200 ml Et2O. Etherový výtřepek byl vysušen Na2SO4 a odpařen. 

 

4.4.3 Chloridy nerozpustné v chloroformu (AD), báze rozpustné v Et2O 

Kyselá vodná fáze po odstranění chloridů rozpustných v chloroformu byla zalkalizována 

10% Na2CO3  na pH 9–10 (objem ca 1400 ml) a suspenze vytřepána 6x 600 ml Et2O. Roztok 

nebyl odpařen, ale zpracováván dále. 
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4.4.3.1 Chloridy nerozpustné v chloroformu, nefenolové (AD1C) 

Éterový výtřepek (3600 ml) připravený jak je uvedeno v kapitole 3. byl promyt 3x120 ml 

5% roztoku NaOH (fenoláty, velmi intenzívně hnědý roztok), potom 2x150 ml vody. Alkalické a 

vodné fáze byly spojeny. Promytá éterová fáze světle ţluté barvy byla odpařena dosucha. 

 

4.4.3.2 Chloridy nerozpustné v chloroformu, fenolové (AD2C) 

Hnědý roztok fenolátů z předcházejícího vytřepávání (~1400 ml) byl zneutralizován 

teprve 15% HCl na pH~2, potom 10% Na2CO3 na pH 9-10. Světle hnědá sraţenina alkaloidů, 

která se vyloučila, byla vytřepána 4x400 ml Et2O. Éterový roztok byl odpařen. 

 

4.4.4 Chloridy nerozpustné v chloroformu (AD), báze nerozpustné v Et2O (ADd) 

Zbytek vodné fáze z chloridů nerozpustných v chloroformu obsahoval po vytřepání Et2O 

ještě výrazné mnoţství alkaloidů (po reakci s Mayerovým činidlem), proto byl při pH~9-10 

vytřepán 5x 300 ml CHCl3. 

  

4.5 Chromatografické dělení AC1 (chloridy alkaloidů R v CHCl3, nefenolické) 

Při TLC analýze vyloučeného pískovitého krystalického podílu a matečného louhu bylo 

zjištěno, ţe se prakticky kvalitativně neliší – obsahují tři hlavní alkaloidy a stopová mnoţství 

minimálně dvou alkaloidů dalších. Proto bylo chromatografické dělení realizováno směsí obou 

výchozích surovin. 

 

4.5.1 Čištění odparku přes oxid hlinitý 

Matečný louh odparku AC1 (1,81 g) byl rozpuštěn ve 45 ml chloroformu, přidáno 5 ml 

benzínu (40–60 °C), roztok byl vlit na sloupec s neutrálním oxidem hlinitým 0,14/0,25 mm a 

promyt 250 ml této směsi (chloroform+benzín 9:1). 

Vzniklo 1,45 g nahnědlého zčásti krystalického odparku. 
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4.5.2 Sloupcová chromatografie 

Tab. 3 Sloupcová chromatografie výtřepku AC1 Papaver Somniferum-makovina/A/Et2O 

Označení vzorku AC1 – předčištěný matečný louh + část krystalů 

Hmotnost vzorku 1,45 g ML + 0,76 g vyloučené směsi krystalů 

Druh a mnoţství 

adsorb. 

Al2O3 neutr., st. akt. III (desaktivovaný 5 % vody), 140/250 µm, 

140 g 

Vrstva s extraktem 2,5 x 1,7 cm  

Dělicí vrstva  2,5 x 74,5 cm  

Frakce (ml)/doba toku 50 ml/ca 20 min. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Kontrolní TLC: Kieselgel 60 F254 nm, C6H5CH3+EtOH+Et2NH 70:30:4, vyvíjení 2x, 

detekce UV 254 nm, Dragendorffovo činidlo. 
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4.5.3 Výsledky sloupcové chromatografie 

Tabulka 4 Výsledky sloupcové chromatografie výtřepku AC1 

Spoj. 

frakce 

Č. 

frakce 

Eluční systém Hmotnost Popis (Poznámka) 

1-38 

1- 11 Benzín : CHCl3 9:1 

0 
Světle hnědý, olej., zanedbatelné 

hmotnosti, bez obsahu alkaloidů 

12-26 Benzín : CHCl3 

8,5:1,5 

27-38 Benzín : CHCl3 8:2 

39-62 

39-56 Benzín : CHCl3 8:2 

0,800 g Světle ţlutý, krystalický 

57-58 Benzín : CHCl3 

7,5:2,5 

59-62 Benzín: CHCl3 

7,5:2,5 

63-64 63-64 Benzín : CHCl3 7:3 0 Světle hnědý, olej., bez alkaloidů 

65-71 65-71 Benzín : CHCl3 7:3 0,565 g Naţloutlý, krystalický 

72-73 72-73 Benzín : CHCl3 7:3 0,390 g Světle hnědý, krystalický 

74 74 Benzín : CHCl3 7:3 0,148 g Světle hnědý, krystalický 

75-81 75-81 Benzín : CHCl3 7:3 0,464 g Světle hnědý, krystalický 

82-100 82-100 CHCl3 2,367 g Hnědý, nekrystalický 
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Obr. 4 Kontrolní TLC: Kieselgel 60 F254 nm, C6H5CH3+EtOH+Et2NH 70:30:4, vyvíjení 2x, 

detekce UV 254 nm, Dragendorffovo činidlo. 

 

4.5.4 Čištění spojených frakcí 65–71 

565 mg naţloutlého krystalického odparku bylo spojeno s 80 mg ţlutého odparku, který 

získala při zpracování diplomové práce Petry Suchánkové preparativním dělením spojených 

frakcí 72–81 za pomoci tenkovrstvé chromatografie (zóna D: dolní, celkem 645 mg odparku). 

 Odparek byl rozpuštěn v 7 ml směsi CHCl3 + benzin 1 : 1 a roztok kvantitativně 

přenesen na sloupeček s obsahem 8 g neutrálního oxidu hlinitého (40-250 µm, desaktivovaný 5 

% vody, průměr  výška = 15  35 mm) a následně promyt 50 ml směsi benzín + CHCl3 1 : 1. 

Po odpaření bylo získáno 512 mg téměř bezbarvého, okamţitě krystalizujícího odparku. Tento 

odparek byl krystalizován ze směsi EtOH/CHCl3 za vzniku za vzniku 255 mg krystalické látky 

vzhledu bělavých hranolků, označené PS-02, t. tání 146-148 °C, opticky neaktivní, Rf 0,29 

(Kieselgel 60 F254, C6H5CH3+EtOH+Et2NH 70:30:4, vyvíjení 2x, detekce UV 254 nm, 

Dragendorffovo činidlo). 
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4.6  Určení struktury izolované látky 

 

4.6.1  Měření hmotnostního spektra 

Spektra byla měřena na LC/MS Thermo Finningan LCQDuo, iontová past, ionizace 

elektrosprejem v kladném módu (ESI+). Látka byla rozpuštěna v metanolu. 

 

4.6.2  Měření NMR spektra 

Spektra jsou měřena na spektrometru Varian Inova 500 s pracovní frekvencí 499.9 MHz 

pro 
1
H a 125.7 MHz pro 

13
C jádra. 

13
C NMR spektra byla měřena v 5 mm SW širokopásmové 

sondě, 
1
H a všechna 2D spektra v inverzní 5mm ID PFG sondě s vyuţitím standardních pulzních 

sekvencí. Experimenty byly měřeny v deuterochloroformu při 25 ˚C.  

Hodnoty chemických posunů jsou v ppm a jsou vztaţeny k internímu standardu 

(hexamethyldisilan, 0,04 ppm, v 
1
H spektrech) nebo signálu solventu (76,99 ppm, v 

13
C 

spektrech). (Dr. M. Kurfürst, Ph.D., AV ČR, Ústav chemických procesů, Praha). 

 

4.7 Stanovení účinku alkaloidu na erytrocytární AChE (IC50) 

 

4.7.1  Podmínky měření 

Experimenty byly prováděny za těchto podmínek:  

 

- při teplotě 25 ˚C 

- v prostředí PB  

- při pH 7,4 

- při vlnové délce spektrofotometru 436 nm 

- v jednorázových plastových kyvetách o tloušťce 1 cm 

 

4.7.2  Stanovení anticholinesterasové aktivity 

Pro stanovení aktivity látek byla pouţita Ellmanova spektrofotometrická metoda, 

vyuţívající 5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoovou kyselinu). Za substráty byly zvoleny estery 

thiocholinu (acetylthiocholin, butyrylthiocholin), které jsou esterasami štěpeny na thiocholin a 

příslušnou kyselinu. Principem reakce je vazba thiolové skupiny thiocholinu s DTNB za vzniku 

ţlutě zbarveného produktu o λmax = 436 nm, který je stanoven spektrofotometricky. Při tomto 

stanovení je sledován nárůst absorbance za 1 minutu. 
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Slepý vzorek – do kyvety je postupně přidáváno 10-25 μl hemolyzátu nebo plazmy, 200 μl 

DTNB, 25 μl rozpouštědla, ve kterém jsou rozpuštěny vzorky (DMSO) a doplní se na objem 900 

μl pufrem. Následně je přidáno 100 μl substrátu (acetylcholin jodid nebo butyrylcholin jodid). 

Nárůst absorbance je měřen při vlnové délce 436 nm. Měření je prováděno ve třech 

opakováních. Pro výpočet poklesu nárůstu absorbance byla pouţita průměrná hodnota.  

 Měření vzorku - do kyvety je postupně přidáváno 10–25 μl hemolyzátu nebo plazmy, 200 

μl DTNB, 25 μl měřeného vzorku v různých koncentracích a doplní se na objem 900 μl pufrem. 

Následně je přidáno 100 μl substrátu (acetylcholin jodid nebo butyrylcholin jodid). Nárůst 

absorbance je měřen při vlnové délce 436 nm. Měření je prováděno ve třech opakováních. 

 

4.7.3  Matematické zpracování experimentálních dat 

Hodnoty IC50 byly vypočítány z naměřených hodnot poklesu aktivity acetylcholinesterasy a 

butyrylcholinesterasy nelineární regresí v programu GraphPaD Prism (verze 3.02 pro Windows; 

výrobce Graph PaD Software, San Diego, CA, USA). 

 

Výpočet poklesu ΔA 

% poklesu ΔA = 100 - ( ΔASA/ΔABL × 100)  

ΔASA – nárůst absorbance za 1 minutu u měřeného vzorku  

ΔABL – nárůst absorbance za 1 minutu u slepého vzorku 
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5  VÝSLEDKY 
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5.1 Předběžné určení struktury izolované látky PS02 

 

5.1.1 Hmotnostní spektroskopie 

ESI-MS m/z (%) 340.27 [M+H]
+
 (100); MS/MS (fragmentace píku m/z 340.27): m/z (%) 171.22 

(4.2), 202.12 (100), 324.29 (22.8) 

 

 

 

Na základě fragmentace ESI-MS lze předpokládat, ţe izolovaná látka je papaverinem 

(výsledky 1H- a 13C-NMR spekter, jejichţ měření provádí ing. M. Kurfürst, Ph.D, Akademie 

věd ČR, Ústav chemických procesů, Praha) nejsou ještě k dispozici. 

 

5.1.2 Srovnání na základě fyzikálně – chemických charakteristik 

Pro bliţší identifikaci látky byl pouţit vzorek papaverinu ze sbírky doc. RNDr. L. Opletala, CSc. 

 

Směsná teplota tání: 146-147 °C (bez deprese) 

Tenkovrstvá chromatografie: 

Kieselgel 60 F254 nm, To+CHCl3+Et2NH 70:30:5, vyvíjení 2x, detekce UV 254 nm, 

Dragendorffovo činidlo, RF 0,30 

Kieselgel 60 F254 nm, C6H5CH3+EtOH+Et2NH 70:30:4, vyvíjení 2x, detekce UV 254 nm, 

Dragendorffovo činidlo, RF 0,69 (zóny identické) 
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5.2 Výsledky testu vlivu látky na aktivitu acetylcholinesterasy a butyrylcholinesterasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty % inhibice při c= 1mM nejsou uváděny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

vzorek 

AChE BuChE 

IC50 mM IC50 mM 

papaverin > 1000 > 1000 

galantamin 6,9±0,3 156±6,9 

huperzin A 0,25±0,01 >1000 
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6  DISKUSE 
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Alzheimerova choroba je v současné době jedním z nejzávaţnějších rizik lidského ţivota 

po neoplazmatech a onemocnění oběhového systému. V souvislosti s prodluţujícím se věkem 

toto riziko stále roste. Ačkoliv počet publikací na téma této neurodegenerativní choroby 

významně roste, nebyly dosud objeveny její molekulárně biologické principy vzniku a z toho 

důvodu je léčba stále symptomatická. Protoţe nejsou známy kausální příčiny, začíná se tato 

choroba léčit teprve v okamţiku její výrazné manifestace. Z těchto faktů plyne, ţe jistého 

pokroku lze dosáhnout farmakoterapeutickými zásahy na začátku vývoje této choroby, případně 

v jejím středním stádiu rozvoje. Rychle probíhající nebo zanedbané případy Alzheimerovy 

choroby jsou farmakoterapeuticky téměř neléčitelné. 

V současné době existují dva pracovní postupy vyuţívané při hledání nových léčivých 

látek: prvním je cholinesterasova teorie při které jsou hledány sloučeniny reverzibilně blokující 

mozkovou acetylcholinestreasu (a také butyrylcholinesterasu). V důsledku čehoţ dochází 

k přetrvávání hladin acetylcholinu nebo butyrylcholinu v transmisních depech a tím ke zlepšení 

paměti. Nevýhodou tohoto postupu je pouze cílený zásah do hladin acetyl a butyrylcholinu, látek 

prakticky neovlivňujících jiné patologické procesy, které se v mozku objevují po vzniku 

Alzheimerovy choroby. Druhou pracovní teorií při hledání nových léčiv je zásah do metabolismu 

beta-amyloidu. Tento amyloid je významným destruktivním faktorem v patologicky postiţené 

tkáni, přispívá k urychlení neuronální apoptózy a smrti jedince. Při výzkumu nových léčiv tohoto 

typu se uplatňují ještě další fenomény jako je zásah do metabolismu NMDA, alosterická 

modulace nikotinových receptorů a některé další. 

Ideální léčivo, které bychom si v tomto ohledu mohli přát, by mělo zasáhnout více neţ 

jeden patologický proces. Nesmírně efektivní by byl zásah jak do hladin cholinesteras tak 

zároveň ovlivnění sekretás, tak aby nedošlo k vytvoření patologického plaku a zároveň byla 

stabilizována hladina mozkového acetylcholinu dostačující k neuromediaci. Kromě vyuţití 

matematických modulů (chemical docking), QSAR metod se v poslední době stále více uplatňuje 

studování látek přírodního původu, které bývají izolovány z historických ověřených zdrojů 

lidového léčitelství nebo je jejich účinek predikován na základě podobnosti chemické struktury 

obsahových látek. Jednu z takových skupin představují isochinolinové alkaloidy, které tvoří 

spolu s indolovými alkaloidy nejrozšířenější látky vůbec.
44

 

Předmětem této diplomové práce byla izolace jednoho alkaloidu z makoviny (Papaver 

somniferum L.) a stanovení jeho anticholinesterasove aktivity. Alkaloidy máku setého jsou 

látkami známými několik stovek let. 

Prakticky jsou v současné době vyuţívány v podstatě jen čtyři alkaloidy z celého spektra 

 tohoto rostlinného druhu. Je však velmi podnětné izolovat a popsat i další minoritní alkaloidy, 
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které se prakticky vůbec nepouţívají, ale z hlediska biologického účinku, který se můţe uplatnit 

při ovlivňování neurdegenerativních pochodech v mozku mohou být zajímavé (neuronální zánět 

oxidační stres, vliv na sekretásy, ovlivnění NGF a dalších). Moje práce měla přispět k doplnění 

knihovny izochinolinových alkaloidů, která je na pracovišti vyuţívána jak pro sledování 

biologické aktivity, tak pro stanovení některých fyzikálně-chemických parametrů a jejich 

následném vyuţití v matematických metodách směřující k predikci účinných struktur. 

Vzhedem k obsahu alkaloidu v makovině a jejich profilu (v opiu ubylo nalezeno cca 30 

alkaloidu), přítomnosti ještě některých degradačních produktů, není izolace jednotlivých čistých 

látek záleţitosti zcela jednoduchou. 

Ve své diplomové práci jsem se podílela na přípravě základního extraktu (95% EtOH) a 

po jeho vyčištění dále diethyletherového výtřepku (mírně aţ středně polární alkaloidy, pH 9–10). 

Tento odparek ve formě chloridů byl dále rozdělen na chloridy v chloroformu nerozpustné a 

rozpustné. Kaţdá z těchto frakcí byla dělena na alkaloidy fenolické a nefenolické. Tímto 

způsobem byla hrubě rozdělena komplikovaná směs dusikatých bazi a mohlo být přistoupeno 

k jejímu dalšímu dělení. Ve své práci jsem se podílela na dělení frakce označené AC1 (chloridy 

rozpustné v chloroformu, nefenolové) z níţ jsem za pomocí preparativního TLC na silikagelu 

získala látka označená PS02 ve formě 512 mg bělavého krystalického odparku. Tato krystalická 

frakce (kontrolní  TLC ukázala, ţe se jedná o sloučeninu, byla čištěna krystalizací ze směsi 

etanol chloroform za vzniku 255 mg krystalické látky vzhledem bělavých hranolků, opticky 

neaktivních, tt 146–148. Po zjištění molekulové hmotnosti a fragmentaci molekulárního píku, 

rešerše literatury a srovnáním se standardní látkou z knihovny doc. RNDr. L. Opletala, CSc. byla 

uvedena látka předběţně identifikována jako papaverin (výsledky 1H- a 13C-NMR spekter, 

nebyly dosud ing. M. Kurfürstem, Ph.D, Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů, Praha 

dodány). Přítomnost této látky v extraktu z makoviny však není překvapující. Papaverin je 

jedním z dominantních alkaloidů vyskytující se v opiu 0,8 % a nesporně bude přítomen 

v makovině. Tento benzylisochinolinový derivát nemá centrální účinky, disponuje pouze 

chinidinovým účinkem na srdce. Vyvolává relaxaci hladkého svalstva, která je nezávislá na 

svalové inervaci (muskulotropní spasmolytikum). Protoţe vyvolává systémovou vasodilataci, 

přispívá ke sníţení krevního tlaku a relaxuje také bronchiální svalovinu.
34

 Toxicita papaverinu je 

výrazná aţ po parenterálním podání, pokud je podán perorálně je toxicita prokazatelně niţší. 

Z hlediska obecné toxicity bylo prokázáno, ţe papaverin je podstatně toxičtější pro vyšší 

organismy (hlodavce), neţ pro niţší organismy (Escherichia, Staphylococcus aureus).
40

 Byla 

provedena řada studií, při nichţ byl sledován účinek papaverinu na erektilní dysfunkci a přitom 

bylo zjištěno, ţe efekt je sice zajímavý, ovšem ve srovnání s prostaglandinem E1 je papaverin 
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méně účinný.
41

 Z praktického hlediska je však nutno konstatovat, ţe je papaverin léčivem 

podstatně levnějším neţ prostaglandin E1, coţ se také prakticky demonstruje ve farmakoterapii 

erektilní dysfunkce, ve formě sulfátu je součástí řady léčivých přípravku (Papaverin 50mg amp., 

Androskat amp.) Papaverin je uţitečný při léčbě mozkových vasospasmů.
42

 Perorálně je to látka 

relativně málo toxická, dříve doporučována maximální dávka chloridu papverinia je 600 mg. 

Papaverin nebyl sledován na butyrylcholinesterasu existuje pouze jediná zpráva o kinetické 

analýze těchto sloučenin spolu s berberinem a některými dalšími isochinolinovými alkaloidy, při 

kterých byla vyuţita acetylcholinesterasa elektrického úhoře. Bylo zjištěno, ţe papaverin je 

kompetitivním inhibitorem této acetylcholinesterasy a to na základně stanovení inhibiční 

konstanty.
43
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Rosiková, T.: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XV. Alkaloidy Papaver somniferum 

L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec 

Králové 2010, 58 stran. 

  V rámci studia rostlin s obsahem alkaloidů, které inhibují aktivitu lidské erytrocytární 

acetylcholinesterasy a sérové butyrylcholinesterasy, byl sledován Mák setý (Papaver 

somniferum L.).    

  K izolaci bylo pouţito 30 kg makoviny. Primární extrakt byl připraven perkolací 95% 

EtOH. Z tohoto extraktu byly sekvenčním postupem připraveny výtřepky jednotlivých typů 

alkaloidů.        

  V této diplomové práci byl zpracován výtřepek A-Et2O. Alkaloidy tohoto výtřepku byly 

rozděleny na baze, jejichţ chloridy jsou rozpustné i nerozpustné v chloroformu. Z kaţdé uvedené 

frakce byly dále získány alkaloidy fenolické a nefenolické.      

  Práce spočívala v dělení alkaloidů výtřepku AC1 (chloridy rozpustné v CHCl3, 

nefenolické), z této směsi byl pomocí sloupcové chromatografie na Al2O3, preparativní TLC 

izolován narkotin, látka byla předběţně identifikována na základě hmotnostního spektra, teploty 

tání, optické otáčivosti a srovnáním se standardem. 

   Při sledování vlivu narkotinu na lidskou AChE a  BuChE a následném matematickém 

výpočtu byla pro narkotin stanovena hodnota IC50 >1000 pro AChE a IC50 >1000 pro BuChE. 

  

Klíčová slova: Papaver somniferum, papaverin, alkaloidy, acetylcholinesterasa. 
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Rosiková, T.: Biological activity of plant metabolites XV. Alkaloids of Papaver somniferum L. 
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 Within the screening of plants containing alkaloids potentially inhibiting human  

erythrocytic AChE and human butyrylcholinesterase was studied poppy (Papaver somniferum 

L). It was used 30 kg of poppy straw, basic extract was prepared by extraction of 95% alcohol. 

From this primary extract were prepared extracts with individual types of alkaloids by sequent 

procedue.  

  In this diploma thesis only one extract was processed (extract type A-ether, pH 9 – 10). 

Alkaloids from this extract were separated into bases, where its chlorides are soluble and 

insoluble in chloroform. From each of above mentioned fractions phenolic and non-phenolic 

alkaloids has been obtained. 

  In this work were separated alkaloids from extact AC1 (chlorides soluble in chloroform, 

non-phenolic. From this mixture was isolated narcotine by the using of column chromatogramy 

on alumina and preparative TLC on silica. This compound has been preliminary identified 

according to data of MS, melting point, optical rotary and by comparison with standard 

substance. 

  It has been found following results of biologiccal test on human AChE and BuChE:   

IC50 >1000 
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