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Z primárního ethanolového extraktu připraveného z 11,30 kg suchých hlíz Corydalis cava 

(L.) SCHWEIGG. & KÖRTE, Fumariaceae, dymnivky duté, byl po odstranění terciárních 

alkaloidů obvyklým způsobem proveden pokus o izolaci kvartérních alkaloidů sráţecí 

metodou s vyuţitím reineckátu amonného za vzniku 87,7 g tmavě okrového suchého 

sedimentu. 44 g komplexu reineckát-alkaloid bylo rozpuštěno v 5 750 ml směsi Me2CO  + 

MeOH + H2O (6 + 2 + 1) a hnědý roztok byl zfiltrován přes sloupec anexu Amberlite IRA-

401 v chloridovém cyklu za vzniku 12,3 g tmavě hnědého viskózního odparku s obsahem 

chloridů alkaloidů. Po preparativní sloupcové chromatografii na neutrálním oxidu hlinitém 

(st. aktivity III, eluce směsí chloroform-ethanol) bylo získáno 13 sumárních frakcí 

s celkovým výtěţkem 2,888 g. Frakce 3 (76 mg)  s náznakem krystalizace byla podrobena 

preparativní TLC na silikagelu (C6H5CH3 + Et2NH (95 + 5)) za vzniku 35 mg koncentrátu 

alkaloidu po krystalizaci s výtěţkem 17 mg čisté látky, označení AB-1, u které byla 

stanovena t. tání, optická otáčivost, MS, 
1
H- a 

13
C-NMR spektra. Na základě těchto údajů 

se ukázalo, ţe látka je (S)-bulbokapnin. Při stanovení biologické aktivity na lidskou 

erytrocytární acetylcholinesterasu a lidskou sérovou butyrylcholinesterasu byly nalezeny 

hodnoty IC50 pro AChE > 1000 μM, pro BuCHE 67±2,4 μM. Předpokládá se, ţe kvartérní 

alkaloidy jsou obsaţeny v dalších frakcích o vyšší polaritě. Po celkovém zhodnocení 

tohoto preparačního postupu se ukázalo, ţe pouţití sráţecí metody reineckátem amonným 

není pro získání kvartérních alkaloidů z vysoce polární frakce extraktu z dymnivky duté 

vhodné; po zhodnocení literárních údajů a zkušeností pracoviště se zdá být optimální 
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vyuţití metody vytřepání jodidů kvartérních bazí chloroformem a následné čištění 

chromatografií na oxidu hlinitém, případně vyuţití dalších chromatografických technik. 
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