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Hlízy dymnivky duté byly vybrány na základě bio-guided spektrofotometrické Ellmanovy 

metody jako zdroj isochinolinových alkaloidů pro studium jejich vybraných biologických 

aktivit. Hlízy dymnivky duté byly extrahovány EtOH a sumární směs s terciárními alkaloidy 

(frakce A) byly separovány sloupcovou chromatografií na silikagelu použitím stupňovité 

eluce C6H14, CHCl3 a EtOH. Opakovaná sloupcová chromatografie, preparativní TLC a 

krystalizace vedly k izolaci 15 isochinolinových alkaloidů. Chemická struktura izolovaných 

sloučenin byla určena na základě spektroskopických technik a srovnáním s daty v literatuře. 

Izolované alkaloidy byly testovány na schopnost inhibovat erytrocytární AChE, sérovou 

BuChE (IC50), BACE1 a zhášet volné radikály (EC50). 

Cholinesterasová inhibiční aktivita byly určena in vitro modifikovanou 

spektrofotometrickou Ellmanovou methodou. (+)-Kanadalin inhiboval AChE i BuChE 

způsobem závislý na dávce s hodnotou IC50 = 20,1 ± 1,1 μM a 85,2 ± 3,2 μM. (+)-Kanadin 

byl nejúčinějším inhibitorem AChE (IC50 = 12,4 ± 0,9 μM), zatímco (±)-korykavidin 

a (+)-bulbokapnin byly efektivními inhibitory BuChE (IC50 = 46,2 ± 2,4 μM a 67,0 ± 2,1 

μM). Další izolované alkaloidy byly považovány za neaktivní (IC50 > 100 μM). 

Zhášecí aktivita volných radikálů u izolovaných alkaloidů byla testována in vitro DPPH 

testem. Nejvyšší aktivitu této skupiny látek vykazovaly (–)-skulerin, (–)-sinoakutin a (+)-

bulbokapnin (EC50 = 102 ± 6,2 µM, 209 ± 8,1 µM a 279 ± 16,7 µM). Další alkaloidy byly 

považovány za neaktivní (EC50 >1000 μM). 

BACE1 inhibiční aktivita izolovaných alkaloidů byla měřena 2 odlišnými metodami: 

FRET testem na mikrotitračních destičkách a hrBACE1-IMER testem. FRET assay byla 



prováděna na multijamkovém spektrofluorometru za použití substrátu M-2420 a Panvera 

substrátu. Fluorescenční signály byly detegovány u těchto substrátů při λex/λem = 320/405 nm 

a 544/590 nm. Panvera substrát byl použit u 4 alkaloidů, které fluorescenčně interferovaly se 

substrátem M-2420 při λem = 405 nm. hrBACE-IMER byl zapojen do HPLC system a pro 

chromatografickou analýzu byl používán substrát M-2420. Fluorescenční detektor byl 

nastaven na λex/λem = 320/405 nm. (–)-Korykavamin a (+)-korynolin vykazovaly BACE1 

inhibiční aktivitu v obou metodách: ve FRET testu (IC50 = 41,16 µM a IC50 = 33,59 µM) i v 

hrBACE-IMER testu (IC50 = 1690 µM a IC50 = 59,07 µM). Ostatní sloučeniny byly neaktivní 

nebo nevykazovaly závislost mezi koncentrací látky a enzymovou inhibicí. Žádná z 

testovaných látek nemůže být považována jako lead structure pro BACE1 inhibici v 

porovnání s BACE1 standardním inhibitorem – inhibitorem IV (IC50 = 0,02 µM – FRET 

assay). Použití obou výše uvedených metod představuje vhodný přístup pro screening a určení 

BACE1 inhibiční aktivity testovaných sloučenin. 

 


