
1

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE                                                          

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY A EKOLOGIE

R I G O R Ó Z N Í    P R Á C E

Biologická aktivita obsahových látek rostlin II.

Screening alkaloidních rostlin na inhibici lidských cholinesteras.

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Vedoucí rigorózní práce: Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Dolní Lutyně, 2012        Mgr. Petra Suchánková



2

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE                                                          

FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL BOTANY AND ECOLOGY

R I G O R O U S   T H E S I S

Biological activity of plant metabolites II.

Screening of alkaloid plants on human cholinesterases inhibition.

Head of department: Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Supervisor: Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Dolní Lutyně, 2012                                                                                  Mgr. Petra Suchánková



3

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že tato rigorózní práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, 

jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány. 

V Dolní Lutyni, 2012                           …………………..  

                                                                                                                    podpis



4

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi s vypracováním rigorózní práce 

pomohli, hlavně panu Doc. RNDr. Lubomíru Opletalovi, CSc. za odborné vedení mé 

rigorózní práce, za jeho cenné rady, připomínky a veškeré poskytnuté materiály. Velké díky 

patří Ing. Kateřině Macákové, Ph.D. za hlavní podíl při změření antioxidační a inhibiční 

aktivity vůči AChE a BuChE. Dále bych chtěla poděkovat celému kolektivu katedry 

farmaceutické botaniky a ekologie za pomoc při řešení teoretických a technických problémů, 

za příjemné prostředí při práci a pak všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke vzniku této 

rigorózní práce. Také děkuji svým rodičům, kteří mi byli vždy oporou. 



5

Tato práce vznikla za podpory grantů specifického vědeckého výzkumu SVV 265002 a FRVŠ 

664/2011.



6

OBSAH

1. ÚVOD 8

2. CÍL PRÁCE 11

3. TEORETICKÁ ČÁST 13

3.1 Alzheimerova nemoc 14

3.1.1 Pojem Alzheimerovy nemoci 14

3.1.2 Neurobiologické změny u Alzheimerovy nemoci 15

3.1.3 Používaná a perspektivní léčiva Alzheimerovy nemoci 17

3.1.3.1 Léčiva vycházející z cholinesterasové hypotézy 17

3.1.3.2 Léčiva vycházející z β-amyloidní hypotézy 17

3.1.3.3 Inhibitory NMDA receptorů 18

3.1.3.4 Ovlivnění zánětu 19

3.1.3.5 Látky likvidující volné kyslíkové radikály 19

3.1.4 Možnosti prevence Alzheimerovy nemoci 20

3.2 Výzkum přírodních látek 21

3.2.1 Inhibitory acetylcholinesterasy a butyrylcholinesterasy 21

3.2.2 Stimulátory nikotinových receptorů 24

3.2.3 Látky jiného působení 24

3.2.4 Ovlivnění β-amyloidu 25

3.3 Popis vybraných rostlinných taxonů 26

3.3.1 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte – dymnivka dutá 26

3.3.2 Papaver argemone L. – mák polní 27

3.3.3 Papaver rhoeas L. – mák vlčí 28

3.3.4 Fumaria officinalis L. – zemědým lékařský 29

3.3.5 Argemone ochroleuca Sweet – pleskanka bledožlutá 30

3.3.6 Argemone platyceras Link et Otto – pleskanka širokorohá 31

3.3.7 Argemone grandiflora Sweet – pleskanka velkokvětá 32

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 33

4.1 Obecné metody 34

4.1.1 Příprava a čištění rozpouštědel 34

4.1.2 Odpařování extraktů a jejich uchovávání 34

4.2 Potřeby 34

4.2.1 Rozpouštědla a chemikálie 34



7

4.2.2 Chemikálie a materiál ke stanovení anticholinesterasové aktivity (IC50) 35

4.2.3 Chemikálie pro stanovení antioxidační aktivity (EC50) 36

4.3 Příprava sumárního a alkaloidního extraktu 37

4.3.1 Zpracování rostlinného materiálu 37

4.3.2 Příprava sumárního (ethanolového) extraktu (S) 37

4.3.3 Příprava alkaloidního (ethyl-acetátového) extraktu (B) 38

4.4 Stanovení anticholinesterasové aktivity (IC50) 39

4.5 Stanovení antioxidační aktivity (EC50) 40

5. VÝSLEDKY 42

6. DISKUSE 48

7. LITERATURA 52

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 57

ABSTRAKT 58

      



8

1. ÚVOD
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Populace v České republice stárne. Stejně je tomu i ve všech zemích západního světa. Je to 

dáno jednak trvale klesající porodností a zároveň snižující se úmrtností ve všech věkových 

skupinách. Existují nové možnosti terapie, dokonalejší diagnostické metody, zvyšuje se 

životní úroveň. Postupně se tak prodlužuje průměrná délka života. S narůstajícím věkem se 

mění spektrum nemocí. Přibývá chronických degenerativních poruch, jako jsou osteoporózy, 

kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby, kognitivní poruchy a demence.1

Demenci lze chápat jako získanou poruchu kognitivních funkcí, která je natolik 

závažná, že má zásadní vliv na další funkce a tím i život pacienta. Demence lze zjednodušeně 

rozdělit na demence primárně degenerativní (neurodegenerativní, atroficko-degenerativní 

poruchy) a na demence sekundární neboli symptomatické, kde demenci spouští systémové 

onemocnění, intoxikace, infekce a další noxy, postihující také centrální nervový systém. Mezi 

nejzávažnější neurodegenerativní onemocnění patří Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.2

Alzheimerova nemoc tvoří až 60 % všech demencí. Je to primární degenerativní 

onemocnění mozku neznámé etiologie s charakteristickými neuropatologickými a 

neurochemickými rysy. Začíná obvykle plíživě, rozvíjí se pomalu během několika let. Mezi 

časté příznaky patří poruchy paměti, je postižena orientace, snížená pozornost, řeč ztrácí 

plynulost. Demenci u Alzheimerovy nemoci se někdy říká amnestická demence. Celková 

doba přežití je 5 – 19 let od počátku vzniku prvních příznaků. V současné době je demence u 

Alzheimerovy nemoci ireverzibilní.3

Současná léčba Alzheimerovy nemoci přináší většinou jen přechodné zlepšení 

provázené zpomalením rozvoje příznaků v počátečních stádiích nemoci. V současnosti mají 

lékaři jen několik léčiv, z nichž galanthamin, donepezil a rivastigmin jsou inhibitory 

acetylcholinesterasy. Do této skupiny se řadí také huperzin nebo takrin, posledně jmenovanou 

látku ale některé osoby při dlouhodobém používání hůře snášely pro střevní a jaterní potíže, 

proto se už nepoužívá. Uvedená léčiva zpomalují rozklad acetylcholinu, čímž zvyšují aktivaci 

nikotinových receptorů cholinergního systému a zlepšují tak nejen funkční výbavnost, ale i 

schopnost učit se. 

U středně těžkých případů Alzheimerovy nemoci se s úspěchem používá látka, 

memantin, která působí jako inhibitor glutamátového receptoru N-methyl-D-aspartátového 

typu. Tato látka snižuje poškozování a zánik nervových buněk.

Žádné z uvedených léčiv však samo nebo v kombinaci nedovede zastavit další rozvoj 

chorobného procesu. Hledají se proto nové látky. Velké naděje v léčbě Alzheimerovy nemoci 

se vkládaly např. do imunizace proti β-amyloidu, ukázalo se však, že vakcína způsobovala u 

některých pacientů sterilní zánět mozkových obalů a mozkové tkáně. V současnosti je 
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v klinickém ověřování druhá generace těchto látek, která už snad nebude mít zmíněné 

nežádoucí účinky.4

Alzheimerova nemoc a další neurodegenerativní onemocnění jsou nejčastějšími 

příčinami syndromu demence, který představuje v současné době jeden z nejzávažnějších 

problémů zdravotnické a sociální politiky. Významná je také ekonomická zátěž těchto 

onemocnění. Projekt EuroCoDe (European Collaboration on Dementia) prokázal, že počet lidí 

s demencí v zemích Evropské unie v roce 2007 byl 6,1 milionu. V roce 2010 to bylo již 7,3 

milionu. Celkové náklady na demenci v těchto zemích byly odhadnuty na 130 miliard euro. 

V České republice je 110 000 – 130 000 lidí postižených syndromem demence, z toho asi dvě 

třetiny trpí Alzheimerovou nemocí. Na základě demografických prognóz lze předpokládat, že 

se tento počet do roku 2040 zdvojnásobí. Podle epidemiologických studií je patrné, že 

prevalence onemocnění se s věkem zvyšuje. Kdyby se hypoteticky podařilo rozvoj 

onemocnění oddálit u každého jedince o pět let, klesl by celkový počet nemocných na 

polovinu.5

V současnosti existuje mnoho molekul, které jsou zkoumány, o některých se ví, že 

ovlivňují produkci, agregaci nebo štěpení β-amyloidu. Jsou zkoumány očkovací látky, nebo 

látky ovlivňující τ-protein. Dále také antioxidanty, léčiva ovlivňující cholesterol nebo

působící na mitochondrie. U některých skupin léčiv však existují pozitivní výsledky ve druhé 

fázi výzkumu, třetí fáze ale přinesla výsledky prozatím negativní. Je pravděpodobné, že 

současné zaměření výzkumu bude brzy překonáno a bude potřeba zkoumat jiné mechanismy, 

zejména neuronální regeneraci, funkci buněčných organel a metabolické faktory ovlivňující 

onemocnění, zejména souvislost s diabetem a metabolickým syndromem.5

Výzkum Alzheimerovy nemoci patří ve světě mezi priority. Přírodní zdroje, především 

alkaloidy, představují perspektivní struktury pro další výzkum. Důležité je vybrat rostlinné 

taxony, které jsou z hlediska inhibiční aktivity aktivní na cholinesterasy, dále se musí izolovat 

biologicky aktivní látky, kde se určí jejich struktura, stanoví se inhibiční aktivita a dalšími 

pokusy se poté sleduje vliv těchto látek na významné biologické systémy. Existují látky, které 

jsou v pokusech in vitro velmi zajímavé, ovšem in vivo mohou ovlivňovat negativním 

způsobem jiné systémy, a proto jsou prakticky nevyužitelné. Všemi těmito problémy se 

zabývá pracovní skupina ADINACO Research Group na katedře farmaceutické botaniky a 

ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Tato práce je součástí širšího screeningu 

alkaloidních rostlin, které mohou působit na lidské cholinesterasy.
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2. CÍL PRÁCE
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Cílem mé rigorózní práce bylo:

1. Na základě literární rešerše provést výběr 10 taxonů vyšších rostlin s obsahem 

alkaloidů, u nichž je předpoklad účinku na metabolismus mozkové tkáně.

2. Zajistit vzorky morfologických částí těchto rostlin.

3. Provést přípravu sumárního ethanolového extraktu a vyčištěného ethyl-

acetátového extraktu (alkaloidního koncentrátu).

4. Podílet se na stanovení aktivity vůči lidské acetyl- a butyrylcholinesterase (in 

vitro) u obou typů extraktů (stanovení IC50).

5. Podílet se na stanovení antioxidační aktivity obou typů extraktů pomocí DPPH 

testu (stanovení EC50).

6. Vyhodnotit výsledky a navrhnout taxon, který je z hlediska výše uvedených 

biologických účinků perspektivní pro další studium (izolaci účinných látek).

Tato práce ideově navazuje na moji diplomovou práci Biologická aktivita obsahových látek 

XIV. Alkaloidy Papaver somniferum L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu, v níž jsem 

izolovala z makoviny narkotin a sledovala jeho aktivitu vůči AChE a BuChE, obsahově je 

však jiná.
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3. TEORETICKÁ	ČÁST
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3.1 ALZHEIMEROVA NEMOC

3.1.1 Pojem Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova nemoc jako postupný a progredující neurodegenerativní proces, postihující 

značné procento populace zejména ve věku nad 65 let, představuje jeden z hlavních 

zdravotnických a socioekonomických problémů dneška.6

První zmínky se vztahem k Alzheimerově nemoci se datují do konce 19. století. Již 

v roce 1892 popsali Blocq a Marinesco senilní plaky. Východiskem pro pojmenování dnes 

nejčastějšího druhu demence – Alzheimerovy nemoci – je však až přednáška německého 

psychiatra Aloise Alzheimera z roku 1906 na 37. schůzi jihoněmeckých psychiatrů 

v Tübingen. Zde demonstroval případ 51leté pacientky, která byla přijata se známkami 

demence. Autor kazuistiku publikoval pod názvem „Űber eine eigenartige Erkrankung der 

Hirnringe“ (O zvláštním onemocnění kůry mozkové). Jeho vlastním objevem byly 

„Alzheimerovy změny neurofibril“, neuronální klubka (tangles), která nalezl ve třetině 

neuronů. Oficiálně pojmenoval presenilní demenci s nálezem klubek a senilních plak po 

Alzheimerovi Kraepelin ve své učebnici psychiatrie.7

Alzheimerova nemoc je nejčastěji se vyskytující demencí vůbec. Ve věku 65 let trpí   

5 % populace středně těžkým až těžkým stupněm demence. Z toho je asi v 50 – 60 % 

zastoupena Alzheimerova nemoc. Její četnost se pak každých pět let zdvojnásobí. Je to tedy 

choroba velmi častá, obzvláště ve vyšším věku.8

Dostupná data svědčí pro multifaktoriální etiologii Alzheimerovy nemoci, na niž se 

podílí jak genetické, tak i environmentální rizikové faktory.

Rizikovými faktory jsou vyšší věk, genetické faktory, demence v rodinné anamnéze, 

úraz hlavy, ženské pohlaví, hypotyreóza, deficience vitamínu B12, deprese, Downův syndrom. 

Downův syndrom je v 95 % případů podmíněn výskytem tří místo normálního počtu dvou 

chromozomů 21. Tato trisomie chromozomu 21 je důsledkem poškozeného redukčního dělení 

při vzniku mateřského vajíčka. Prakticky všichni jedinci s Downovým syndromem, kteří se 

dožijí více než 35 let, mají v mozku změny charakteristické také pro Alzheimerovu nemoc. 

Neuropatologické změny typické pro Alzheimerovu nemoc jsou v mozcích starších jedinců 

s Downovým syndromem stejné jako při Alzheimerově nemoci bez Downova syndromu.9

Protektivními faktory jsou údajně vyšší vzdělání, psychická aktivita ve vyšším věku, 

antioxidanty, léčba deprese, lecithin, hormonální substituce u žen, nesteroidní antiflogistika.

Jednoznačně projektivní efekt těchto faktorů však nebyl statisticky prokázán.9
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Z genetického hlediska patří k nejlépe popsaným chorobám. Vyšší pravděpodobnost 

nebo častější nástup onemocnění souvisejí s genetickými mutacemi na chromosomu 21 

(prekursorový protein β-amyloidu), 19 (apoE4 alela), 14 (presenilin 1) a 1 (presenilin 2). 

Nejnovější poznatky pak naznačují i určitou úlohu chromosomu 12 a alely HLA-A2. 

Prohlubující se poznatky o fenotypických důsledcích těchto mutací na molekulární a 

biochemické úrovni výrazně napomáhají porozumění etiopatogeneze neurodegenerativních 

změn. Genové mutace vedou k vyšší produkci nebo akumulaci β-amyloidu a k zvýšené 

náchylnosti k apoptóze.7

Pro Alzheimerovu nemoc je charakteristický nenápadný začátek, po němž následuje

postupná deteriorace vyšších nervových funkcí. Hlavními klinickými příznaky jsou poruchy 

paměti, myšlení a pokles funkčních schopností. V rozvinutých stádiích dochází k zhoršení

myšlení a úsudku a k omezení myšlenkových pochodů. Deteriorace intelektuální kapacity 

vede k poklesu funkční zdatnosti. Nemocní mají často potíže s každodenními činnostmi, jako 

je například oblékání, mytí. V pokročilých stádiích bývají rozrušení, protože cítí, že s nimi 

něco není v pořádku. Rovněž bývají úzkostní a depresivní. Osobnost pacienta se mění. 

Objevuje se inkontinence a poruchy hybnosti. Zhoršování nemoci je progresivní a ústí až ve 

ztrátu soběstačnosti, změny osobnosti, její rozpad a nezřídka i v úmrtí.6

3.1.2 Neurobiologické změny u Alzheimerovy nemoci

U Alzheimerovy nemoci se zjišťuje úbytek mozkové tkáně, projevuje se tím, že mozková 

kůra je ztenčená. Zánik mozkových buněk je selektivní, nejvíce postihuje nervové buňky 

cholinergního systému, tento systém je velmi důležitý pro mechanismy paměti.8

Mikroskopicky jsou v mozcích pacientů s Alzheimerovou nemocí uloženiny              

β-amyloidu. Tato bílkovina tvoří jádra Alzheimerovských plaků, ložisek v mozkové kůře, kde 

dochází k odumírání nervových buněk. V nervových buňkách dochází k další změně, dochází 

k přeměně bílkoviny, která se nazývá τ-protein a vznikají tangles. Tyto postižené nervové 

buňky pak zanikají. τ-proteiny ve zdravém mozku pomáhají udržet strukturu buněk.8

Kromě těchto změn se v mozku objevuje řada dalších poruch a degenerativních dějů, 

které nejsou specifické jen pro Alzheimerovu nemoc. Dochází ke snížení látkové přeměny, 

především oxidace glukózy. Na neurodegenerativních dějích se významně podílejí volné 

kyslíkové radikály, které vznikají ve větším množství. Dochází ke vzniku zánětlivých změn, 

uvolňují se cytokiny, které pak poškozují nervové buňky. Více se otevírají vápníkové kanály, 
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a tak zvýšeně vstupují Ca2+ ionty do nervových buněk a následně působí excitační 

aminokyseliny – glutamát a aspartát, které jinak fungují jako neurotransmitery.8

Existují dvě hlavní hypotézy Alzheimerovy nemoci, hypotéza cholinesterasová a       

β-amyloidní. Cholinesterasová hypotéza je založena na narušení cholinergní transmise, jejíž 

tíže koreluje s mírou postižení kognitivních funkcí. Souvisí s nedostatkem mozkového 

acetylcholinu, který zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Úbytek neuronů a 

porucha přenosu informací vede k narušení mozkových funkcí. Na této hypotéze je založena 

současná terapie Alzheimerovy nemoci, která spočívá v podání centrálně účinných inhibitorů 

acetylcholinesterasy. Acetylcholinesterasy mají několik různých forem. V mozku se u 

zdravého člověka více vyskytuje tetramerní forma G4 a pouze v malém množství je obsažena 

monomerní forma G1. U Alzheimerovy nemoci se zvyšuje podíl formy G1 a klesá podíl G4. 

Navíc se u Alzheimerovy nemoci uplatňuje další enzym – butyrylcholinesterasa. Ta je tvořena 

aktivovanými gliovými elementy v oblasti Alzheimerovských plaků a podílí se na 

odbourávání acetylcholinu. Dochází k situaci, kdy klesá počet molekul acetylcholinesterasy a 

stoupá počet molekul butyrylcholinesterasy.10,11

Nové výzkumy se soustřeďují zejména na patologii oligopeptidu β-amyloidu a úlohu 

amyloidních plaků při vzniku Alzheimerovy nemoci. Β-amyloid vzniká z molekuly 

amyloidového prekurzorového proteinu (APP) účinkem specifických endopeptidas (sekretas). 

β-amyloid se poté ukládá v nadměrném množství v podobě senilních plaků v prostorech mezi 

nervovými buňkami a stěnami mozkových cév. Tvorba β-amyloidu je považována za stěžejní 

mechanismus neurodegenerace u Alzheimerovy nemoci. Hovoří se o β-amyloidní hypotéze, 

kdy nadprodukce β-amyloidu vede k akumulaci amyloidních depozit a k tvorbě 

neurofibrilárních shluků. V místě plaků dochází ke smrti nervových buněk, což se projevuje 

jako ztráta paměti. Molekula amyloidního prekurzorového proteinu je u zdravých lidí štěpena 

α-sekretasou na krátké fragmenty, u Alzheimerovy nemoci je ale tato molekula štěpena na 

delší fragmenty patologickými enzymy – β-sekretasou a γ-sekretasou. Protože o tvorbě 

senilních plaků rozhoduje molekulární podoba β-amyloidu, který vzniká štěpením 

amyloidového prekurzorového proteinu sekretasami, dalšími možnými léčivy by mohly být 

inhibitory těchto sekretas. Nadějné jsou inhibitory β-sekretas (BACE1).10,12
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3.1.3 Používaná a perspektivní léčiva Alzheimerovy nemoci

3.1.3.1 Léčiva vycházející z cholinesterasové aktivity

Cílem těchto léčiv je zabránit úpadku paměti. Používají se inhibitory mozkových 

acetylcholinesteras. Kromě Alzheimerovy nemoci se používají u demencí s Lewyho tělísky  

(demence příbuzná Alzheimerově nemoci, s níž vytváří přechodné formy). Tato skupina léčiv 

se stala základní pro léčbu lehkých až středně těžkých stádií Alzheimerovy nemoci, i když 

některé studie prokázaly pozitivní efekt i u těžkých stádií. Zablokováním enzymů 

odbourávajících acetylcholin se zvyšuje počet molekul acetylcholinu schopných vazby na své 

nikotinové i muskarinové receptory.2 Inhibitory acetylcholinesteras jsou chemicky 

nejednotnou skupinou, jednotlivá léčiva se liší v typu inhibice a v tom, zda odbourávají či 

neodbourávají molekuly butyrylcholinesterasy. Rozsáhlé klinické studie ukazují, že inhibitory 

acetylcholinesteras vedou ke zlepšení kognitivních funkcí měřených některými testy 

v porovnání s placebem tak, že dochází průměrně na dobu ½ - 1 roku k zlepšení těchto funkcí 

nad výchozí hodnotu, pak se hodnoty dostávají na úroveň výchozí hodnoty a jdou pomalu 

dolů. Po placebu je však sestup velmi strmý. Je popisováno i zlepšení aktivit denního života a 

zlepšení behaviorálních a psychologických příznaků demence, hlavně poruch chování.11

Z inhibitorů acetylcholinesteras jsou v současnosti používány tři látky: donepezil, 

rivastigmin, galanthamin. Liší se hlavně v poločase a typu inhibice. Donepezil je čistý 

inhibitor acetylcholinesteras, bez podstatného ovlivnění butyrylcholinesteras. Galanthamin je 

reverzibilní inhibitor acetylcholinesteras a rivastigmin je duální inhibitor jak 

acetylcholinesteras, tak i butyrylcholinesteras. Perspektivním inhibitorem je preparát TAK-

157, je nejen inhibitor acetylcholinesteras, ale také uvolňuje nervové růstové faktory. Tato 

perspektivní látka je ve stádiu klinických zkoušek. Jsou dále vyvíjeny nové typy inhibitorů 

cholinesteras, například tolserin nebo čistý inhibitor butyrylcholinesterasy – cymserin.11,13

3.1.3.2 Léčiva vycházející z β-amyloidní hypotézy

Tato léčiva brání depozici plaků, vzniku tangles a ubývání šedé kůry mozkové. Genetické a 

neuropatologické studie prokázaly, že nadprodukce β-amyloidu je důsledkem špatného 

štěpení amyloidního prekurzorového proteinu sekretasami. Inhibitor γ-sekretasy 

(semagacestat, LY450139) byl vyvinut jako látka snižující produkci β-amyloidu a látka 

vhodná pro léčení Alzheimerovy nemoci. V současné době je semagacestat ve fázi klinického 

zkoušení a jeví v terapii nadějné výsledky. Jedná se o benzazepinový derivát se třemi 

chirálními centry v molekule. Látka je selektivním inhibitorem γ-sekretasy. Byl zkoušen u 
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myší. Semagacestat inhibibuje γ-sekretasu a způsobuje v séru i v mozku snížení koncentrace 

β-amyloidu. Inhibice γ-sekretasy snižuje tvorbu amyloidních plaků diferencovaně v různých 

částech myšího mozku. Maximální pokles v séru byl sledován po třech hodinách, v mozku po 

9 hodinách. K návratu na původní hladinu došlo do 24 hodin. Zjistilo se, že třítýdenní 

perorální podávání semagacestatu u myší v dávce 1 mg/kg snižuje hladinu β-amyloidu 

v mozku myší až o 69 %. Kontrolovaná studie na pacientech, kterým byl 1 týden podáván 

semagacestat v denní dávce 30 mg a dalších 5 týdnů v denní dávce 40 mg, prokázala pokles 

β-amyloidu v séru o 38,2 %. III. fáze klinického zkoušení semagacestatu byla zahájena 

v březnu 2008 a bude ukončena v červenci 2012. Jedná se o intervenční, randomizovanou, 

dvojitě slepou studii na pacientech obojího pohlaví s Alzheimerovou nemoci a věkem od 55 

let.10

Dalším takovým inhibitorem je nesteroidní antirevmatikum flurbiprofen, inhibuje γ-

sekretasovou aktivitu, jeho inhibiční aktivita ale nesouvisí s jeho antirevmatickou aktivitou. Je 

zkoušen jeho R-enantiomer. Inhibitory γ-sekretasy by mohly být pro léčbu Alzheimerovy 

nemoci přínosem.10

Naopak aktivitu α-sekretasy v několika studiích zlepšovaly některé statiny.2

3.1.3.3 Inhibitory NMDA receptorů 

Systém excitačních kyselin (glutamát, aspartát) je nejrozšířenějším mozkovým 

neurotransmiterovým systémem. Receptory excitačních aminokyselin se dělí na metabotropní 

a ionotropní. N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou receptory, které otevírají Ca2+ 

kanály. Na těchto receptorech se odehrává jeden ze základních mechanismů paměti –

dlouhodobá potenciace.13 Tímto mechanismem se při učení jednoho paměťového obsahu 

podráždí vždy stejná skupina neuronů, při následném podráždění dochází ke vzniku většího 

postsynaptického potenciálu.2 U Alzheimerovy nemoci se nadměrně uvolňují excitační 

aminokyseliny, následně pak dochází ke zvýšenému influxu Ca2+ iontů do neuronů a 

k apoptóze. Na receptorové úrovni dochází k tvorbě přenosových šumů, které znemožňují 

přenos správných signálů. Tím je narušen mechanismus dlouhodobé potenciace. V praxi je 

prozatím používána pouze jediná látka jako inhibitor NMDA receptorů a to memantin, který 

se používá hlavně u středně těžkých nebo těžkých demencí.14
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3.1.3.4 Ovlivnění zánětu

U Alzheimerovy nemoci dochází v oblasti β-amyloidu k zánětlivé reakci. Jsou zkoušeny 

účinky protizánětlivých látek, zejména nesteroidních antiflogistik. Musí to být ovšem 

nesteroidní antiflogistika procházející hematoencefalickou bariérou. Byla zkoušena například 

kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, které ovlivňují oba typy cyklooxygenas, také se zkoušely 

látky s preferenční inhibicí cyklooxygenasy-2, například nimesulid nebo koxiby.13

3.1.3.5 Látky likvidující volné kyslíkové radikály

U Alzheimerovy nemoci i jiných neurodegenerativních onemocnění dochází k nadměrné

tvorbě a uvolnění kyslíkových radikálů. Tvorba kyslíkových radikálů je nevyhnutelnou 

součástí aerobního metabolismu. Volné kyslíkové radikály jsou látky tělu vlastní, které mají 

krátké trvání a své fyziologické funkce. U Alzheimerovy nemoci ve svém nadměrném 

množství ale působí poškození mozkové tkáně.13

Mozková tkáň je k oxidačnímu poškození mnohem náchylnější než jakákoli jiná tkáň. 

Existuje k tomu řada důvodů. V nervové tkáni probíhá vysoká intenzita aerobního 

metabolismu, při kterém dochází k tvorbě volných kyslíkových radikálů. Až 20 % 

energetického obratu probíhá v mozku, ačkoliv jeho hmotnost činí přibližně 2 % tělesné váhy, 

spotřeba kyslíku mozkem činí 20 % základní přeměny. Díky vysoké perfuzi je mozek zatížen

globálním oxidačním stresem (např. kouření) více než jiné orgány. Mozková tkáň obsahuje 

nižší koncentrace antioxidačních enzymů než jiná (např. ledviny a játra), proto je méně odolná 

k oxidačnímu poškození.13,15

Působením kyslíkových radikálů dochází k peroxidaci lipidů neuronálních membrán a 

inaktivaci některých enzymů. Proto se látky vychytávající volné kyslíkové radikály používají 

jak preventivně, tak i léčebně. Výsledky klinických studií však nepřinášejí uspokojivé 

výsledky. Výjimkou je studie Sano a spol., kdy se při podání 2 000 I.U. α-tokoferolu (vitamín 

E) denně obyvatelům domovů důchodců vyskytl signifikantně nižší výskyt Alzheimerovy 

nemoci než u obdobné skupiny po placebu. Kromě vitamínu E byly zkoušeny také vitamín C, 

pyritinol, retinol, β-karoten a melatonin.14
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3.1.4 Možnosti prevence Alzheimerovy nemoci

Terapie Alzheimerovy nemoci je v současné době založena na symptomatickém ovlivnění 

onemocnění. Proto mají zcela zásadní vliv preventivní přístupy.  

Cholesterol v mozku může mít významnou regulační úlohu při tvorbě β-amyloidu. 

Epidemiologické studie a experimenty naznačují, že snižování hladiny cholesterolu redukuje 

riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci. Podávání statinů může být užitečné i u pacientů 

s normální lipidemií. Širšímu uplatnění však zatím brání nedostatek studií.16

Výsledky některých epidemiologických studií také naznačují, že substituční terapie 

estrogeny u postmenopauzálních žen oddaluje vznik Alzheimerovy nemoci a jedna studie 

dokonce konstatovala zlepšení kognitivních funkcí u pacientek s Alzheimerovou nemocí po 

podání estrogenů. Bohužel několik nedávno publikovaných placebem kontrolovaných studií 

tyto nálezy nepotvrdilo, a proto nelze estrogeny doporučit jako prevenci Alzheimerovy 

nemoci.16

Metaanalýzy dostupných studií také prokázaly, že existují některé důkazy pro účinnost 

antioxidantů, n-3 mastných kyselin, vitamínů ovlivňujících hladinu homocysteinu v prevenci 

Alzheimerovy nemoci, nicméně tyto důkazy nebylo možné zobecnit do doporučení prevence 

demence, neboť se nejedná o důkazy dostatečné, takové, které jsou založeny na správně 

provedených a dostatečně velkých observačních studií či randomizovaných kontrolovaných 

studiích.5

Byly prezentovány výsledky studie GuidAge zkoumající vliv standardizovaného 

preparátu EGB 761 z jinanu dvoulaločného, studie prokázala, že tento preparát působí 

preventivně proti zhoršení kognitivních funkcí.17

Doporučením v prevenci kognitivní poruchy či demence je v první řadě přiměřená a 

dostatečná aktivita, jak fyzická, tak duševní, zdravá strava, z preventivní medikace je 

k dispozici v rámci léčby hypertenze nitrendipin. Nitrendipin prostupuje mozkomíšní bariérou 

a pravděpodobně tak může působit neuroprotektivně, zabraňuje protrahovanému vstupu Ca2+

iontů do buňky a v důsledku toho zabraňuje apoptickému procesu vedoucímu k zániku 

buněk.5,17
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3.2 VÝZKUM PŘÍRODNÍCH LÁTEK

3.2.1 Inhibitory acetylcholinesterasy a butyrylcholinesterasy

Galanthamin

Galanthamin je terciárním alkaloidem izolovaným původně z cibulí sněženky Galanthus 

woronowi a později z dalších rostlin čeledi Amaryllidaceae. Již od 60. let 20. století se tato 

látka používá pro svůj antikurarový efekt k antagonizování neuromuskulární blokády 

vyvolané pachykurarovými látkami a pro terapii neurologických poruch, např. myastenia

gravis. Působí i jako antagonista dechového útlumu navozeného opioidy, také antagonizuje 

centrální anticholinergní syndrom způsobený např. hyoscinem. V několika klinických studiích 

bylo prokázáno zlepšení kognitivních i nekognitivních symptomů Alzheimerovy nemoci, na 

základě tohoto se uplatňuje v terapii Alzheimerovy nemoci.18,19

Galanthamin je duálně působící kognitivum. Mechanismus účinku spočívá v inhibici 

acetylcholinesterasy. Galanthamin soutěží s acetylcholinem o vazbu na tento enzym. Účinnost 

galanthaminu je tedy závislá na koncentraci acetylcholinu a čím je tato koncentrace vyšší, tím 

je nižší jeho inhibice acetylcholinesterasy. Galanthamin je nejen inhibitorem 

acetylcholinesterasy, působí i jako alosterický modulátor na nikotinové receptory, protože 

v přítomnosti galanthaminu je zvýšená vazebná afinita acetylcholinu na acetylcholinový 

nikotinový receptor nebo zvýšená propustnost kanálů odpovídající obsazeným receptorům.20

Galanthamin má pro vazebné schopnosti v molekule důležitá 4 místa: hydroxylová 

skupina cyklohexanového skeletu, terciární aminoskupina, cyklohexanový kruh a 

methoxyskupina. Obměnou funkčních skupin vznikají deriváty. Některé z těchto derivátů

vykazují větší inhibici acetylcholinesterasy, ale jejich polarita brání průniku do centrální 

nervové soustavy, např. deriváty vznikající obměnou methoxyskupiny a terciární 

aminoskupiny. Nadějným derivátem je ester n-butylkarbamát galanthaminu. Další možností je 

příprava bis-interagujících ligandů substitucí terciární aminoskupiny nebo methoxyskupiny. 

Dalším derivátem je 6-O-acetyl-6-O-demethylgalanthamin hydrochlorid, což je proléčivo, in 

vivo rychle hydrolyzuje.18
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Obr. 1 Galanthamin

Huperzin A

Tradiční rostlinná droga Huperzia serrata, známá v čínské medicíně pod názvem Qian Ceng 

Ta, obsahuje alkaloid huperzin A, který je silným a selektivním inhibitorem mozkové 

acetylcholinesterasy. Tato rostlinná droga je známá hlavně v Číně, kde je používaná po celá 

staletí také jako prostředek proti horečce a při zánětu. Za tyto účinky jsou odpovědné toxické 

chinolizidinové alkaloidy. U izolovaného alkaloidu se tyto účinky už nevyskytují.21

Huperzin A je silným inhibitorem acetylcholinesterasy, zlepšuje tak paměť a proces 

učení. Mezi vedlejší účinky způsobené tímto alkaloidem patří nauzea a pocení. Nejen že je 

huperzin A silným inhibitorem acetylcholinesterasy, působí i mnohem déle a je účinnější než 

donepezil a rivastigmin. Je to dáno rychlejším přestupem přes hematoencefalickou bariéru a

lepší biologickou dostupností po perorálním podání. V současnosti je huperzin A testován, 

v USA byla s úspěchem dokončená 2. fáze klinického testování a v Číně je ve 4. fázi, takže je 

běžně užíván a shromažďují se data o vedlejších účincích. V posledních letech se rovněž 

zaměřuje výzkum na studium syntetických a semisyntetických derivátů huperzinu A, které by 

mohly přinést vyšší účinnost.21,22

Obr. 2 Huperzin A
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Sangvinin

Tento alkaloid je v malém množství obsažený v cibulkách rostlin Eucharis grandiflora

(libenka velkokvětá), čeleď Amaryllidaceae a Galanthus nivalis (sněženka podsněžník), čeleď 

Amaryllidaceae. Chemicky je to derivát galanthaminu (9-O-demethylgalanthamin), 

v pokusech in vitro vykazuje vyšší inhibiční aktivitu než galanthamin.21

Montanin, hippeastrin, pretazettin

Tyto isochinolinové alkaloidy pocházejí z čeledi Amaryllidaceae, vykazují inhibiční aktivitu 

vůči acetylcholinesterase, ovšem aktivita je nižší než u galanthaminu.21

1-Acetyllykorin

Alkaloid, který je derivátem lykorinu, se vyskytuje v africké rostlině Ammocharis coranica

(Amaryllidaceae). Jeho inhibiční aktivita je srovnatelná s galanthaminem. Tato rostlina 

obsahuje také alkaloid hymayn, vykazující rovněž inhibiční aktivitu vůči 

acetylcholinesterase.21

β-Karbolinové alkaloidy

V tradiční indické medicíně se tyto alkaloidy používají k léčbě malnutrice a očních 

onemocnění, vykazují ale i účinky na kardiovaskulární systém, muskulární systém a účinky na 

centrální nervovou soustavu. Inhibují MAO A a B, váží se na různé receptory např. 

serotoninové, dopaminové, benzodiazepinové a imidazolinové. Inhibují i některé enzymy a 

mají schopnost interkalace DNA, takže vykazují mutagenní efekt. Inhibují rovněž 

acetylcholinesterasu, pro své negativní účinky ale nepředstavují perspektivní skupinu.21

Rutekarpin

Rutekarpin je izolovaný z Evodia rutaecarpa (Rutaceae). Je to chinazolinokarbolinový 

alkaloid, který vedle silné inhibiční aktivity vůči acetylcholisterase, působí i protizánětlivě a 

vazodilatačně. V současnosti se využívá jako výchozí struktura pro syntézu derivátů.21

3-O-Acetylspektalin a spektalin

Tyto alkaloidy piperidinového typu se nachází v rostlině Senna spectabilis (Fabaceae). Jsou 

výchozí strukturou pro přípravu inhibitorů acetylcholinesterasy. Jsou vysoce selektivní vůči 

centrální nervové soustavě, ovšem zatím je jejich aktivita ověřena pouze na krysách.21



24

Isaindigoton

Isaindigoton – alkaloid z kořenů čínské rostliny Isatis indigotica (Brassicaceae) je strukturně 

podobný takrinu. Má selektivní inhibiční aktivitu vůči butyrylcholinesterase.21

Juliflorin

Juliflorin, alkaloid s antibakteriální a antidermatofytickou aktivitou z tropického stromu 

Prosopis juliflora (Fabaceae) inhibuje enzymy acetylcholinesterasu i butyrylcholinesterasu 

v koncentračně závislém režimu podobně jako v současnosti používaná léčiva Alzheimerovy 

nemoci. Juliflorin vykazuje na dávce závislou spasmolytickou aktivitu, blokuje vápníkové

kanály králičího jejuna. Díky těmto schopnostem a díky příznivému bezpečnostnímu profilu je 

vhodný kandidát na nové léčivo Alzheimerovy nemoci. Zatím ale nebyly zahájeny klinické 

zkoušky ani experimentální práce, zda je opravdu vhodným léčivem Alzheimerovy nemoci.23

3.2.2 Stimulátory nikotinových receptorů

Nikotinové receptory jsou stimulovány kodeinem, některými deriváty arekolinu a 

galanthaminem, který působí také inhibičně na acetylcholinesterasu.24

V jedu mravence Aphaenogaster rudis bylo nalezeno několik látek, z nichž anabasein 

je látka, která vzbudila pozornost. Je totiž velmi silným a selektivním agonistou nikotinových 

receptorů v mozku. Bylo zjištěno, že stimulace receptoru touto látkou chrání neuron před 

cytotoxickým účinkem β-amyloidu. Podobné účinky vykazuje i epibatidin, který je obsažen 

v jedovatém sekretu žáby Epipedobates tricolor. Obě tyto látky se staly předlouhou pro 

syntézu podobných sloučenin s výhodnějšími vlastnostmi.25

3.2.3 Látky jiného působení

O-Acetyl-L-karnitin způsobuje zvýšenou syntézu acetylcholinu prostřednictvím acetylCoA, 

dále působí proti úbytku glukokortikoidních receptorů v závislosti na stáří v některých částech 

mozku. Zlepšuje pozornost, zvyšuje bdělost, u familiární Alzheimerovy nemoci zpomaluje 

progresi choroby.24

Bylo také zjištěno, že theanin (dominantní aminokyselina v listech rodu Camellia) má 

neuroprotektivní účinek, v současnosti se testuje ve spolupráci s pacienty s demencí 

bezpečnost a vliv zeleného čaje obsahujícího theanin, katechiny a další složky na lidskou 

demenci.26

Extractum ginkgo bilobae (selektivní extrakt EGB 761, Tanakan, Tebokan, 

neselektivní extrakty Gingium) má nootropní působení. Kromě toho má také působení 
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vazoaktivní a efekt na vychytávání volných kyslíkových radikálů. Klinické studie s extraktem 

z jinanu dvoulaločného prokázaly sice mírnější, ale evidentní efekt u vaskulárních, smíšených 

a Alzheimerovských demencí.14 Rovněž byly prezentovány výsledky studie GuidAge 

zkoumající vliv standardizovaného preparátu EGB 761 z jinanu dvoulaločného, studie 

prokázala, že působí preventivně proti zhoršení kognitivních funkcí, na rozdíl od preparátů 

nestandardizovaných, u kterých tento efekt nebyl prokázán.5

3.2.4 Ovlivnění β-amyloidu

Jsou zkoumány látky, které se navážou na uvolněné štěpy amyloidového prekurzorového 

proteinu, a tak znemožní jejich oligomeraci a následnou polymeraci s vytvořením β-amyloidu. 

Z přírodních látek takové účinky vykazuje kurkumin, získaný především z oddenků některých 

druhů rodu Curcuma (Zingiberaceae).2
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3.3 POPIS VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH TAXONŮ

3.3.1 Corydalis cava  (L.) Schweigg. et Koerte – dymnivka dutá

čeleď Fumariaceae – zemědýmovité 

Obr. 3 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte

Dymnivka dutá je vytrvalá bylina s podzemní dutou hlízou, dorůstající až 50 cm. Lodyha je 

přímá, nevětvená, červenohnědě naběhlá. Listy jsou dva až tři, dlouze řapíkaté, trojčetně 

zpeřené. Květy jsou ostruhaté, nachové, bílé, žlutavé, růžové či modravé, složené do přímých 

hroznovitých mnohokvětých květenství. Listeny jsou vejčité, plodem je tobolka.

Nejpodobnějším druhem je dymnivka plná. Dymnivka dutá roste v světlých listnatých, 

smíšených a lužních lesích na vlhkých půdách.27

Rostliny a především hlízy obsahují toxické alkaloidy. Obsah alkaloidů je 4 – 6 %. 

Hlavními alkaloidy vyskytujícími se v droze jsou alkaloidy isochinolinové. V největším 

množství protoberberinového typu např. korydalin, korybulbin. Dále je obsažen protopin nebo 

allokryptopin, což jsou alkaloidy protopinového typu. Droga obsahuje také isochinolinové 

alkaloidy morfinanového typu (např. salutaridin) nebo aporfinového typu (korydin, 

korytuberin, bulbokapnin). Prvním alkaloidem sekoberberinové řady je kanadalin.27,28

Některé alkaloidy dymnivky duté vykázaly inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesterase 

a butyrylcholinesterase, tato inhibiční aktivita byla závislá na jejich dávce. Bulbokapnin 

vykazoval aktivitu vůči acetylcholinesterase i butyrylcholinesterase s hodnotou IC50 40 ± 2

μM a 83 ± 3 μM, korydalin inhiboval acetylcholinesterasu, IC50 15 ± 3 μM, korydin inhiboval 

butyrylcholinesterasu s hodnotou IC50 52 ± 4 μM. Korydalin byl neaktivní vůči 

butyrylcholinesterase a korydin byl neaktivní vůči acetylcholinesterase.29

Hlízy dymnivky duté se dříve používaly v lidovém léčitelství hlavně pro obsah 

alkaloidu bulbokapninu, který potlačoval třes při onemocnění nervového původu. Vyvolává 

strnulost svalstva a uklidnění.27
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3.3.2 Papaver argemone L. – mák polní

čeleď Papaveraceae – makovité

Obr. 4 Papaver argemone L.

Jednoletá, 15 – 50 cm vysoká bylina s obvykle jednoduchou lodyhou. Přízemní listy jsou 

řapíkaté, lodyžní listy jsou často téměř přisedlé, dvakrát zpeřené. Květní stopky jsou dlouhé, 

chlupaté. Květy jsou čtyřčetné, velké, jasně červené, na bázi s černou skvrnou. Tobolky 

(makovice) jsou protáhlé, ke konci se zužují, u vrcholu často s roztroušenými štětinami. Mák 

polní se u nás vyskytuje především jako plevel rostoucí v obilných polích, roste na sušších 

místech.27

Hlavními obsahovými látkami jsou alkaloidy, z nichž je nejvíce obsažen rheadin. Dále 

jsou obsaženy sacharidy a anorganické kyseliny.30 Mezi alkaloidy obsažené v máku polním 

patří alkaloidy aporfinové, protoberberinové, protopinové, rheadinové, benzofenanthridinové. 

Je to např. koptisin, isorheadin, oxysanguinarin, papaverrubiny D a E, protopin, rheadin, 

rheagenin. Je obsažen i korytuberin, magnoflorin, skulerin, isokorydin, allokryptopin, 

kryptopin.31,32
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3.3.3 Papaver rhoeas L. – mák vlčí

čeleď Papaveraceae – makovité 

Obr. 5 Papaver rhoeas L.

Mák vlčí je jednoletá bylina s větveným kůlovým kořenem, 20-90 cm vysoká, lodyha je 

přímá, hustě odstále štětinatá. Spodní listy jsou řapíkaté, horní přisedlé. Květy jsou na 

dlouhých štětinatých stopkách, korunní lístky bývají červené s tmavofialovou až černou 

skvrnou. Plodem je tobolka (makovice) s otvory pod bliznou.27

V současnosti se droga uplatňuje omezeně, používá se jako korigens barvy při výrobě 

léčivých přípravků. Působí tlumivě na dýchací nervové centrum, takže je odedávna v lidovém 

léčitelství oblíbená jako prostředek proti kašli a při chorobách dýchacích cest.27

Hlavními obsahovými látkami jsou alkaloidy, Papaver rhoeas obsahuje hlavně 

alkaloidy benzylisochinolinové, proaporfinové, aporfinové, morfinanové, protoberberinové, 

protopinové, narceinové, rheadinové a benzofenanthridinové. Je to např. allokryptopin, 

berberin, koptisin, kryptopin, isorheadin, oxysanguinarin, papaverrubiny A, B, C, D, E, 

rheadin, sanguinarin, stylopin, isokorydin.31,33
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3.3.4 Fumaria officinalis L. – zemědým lékařský

čeleď Fumariaceae – zemědýmovité 

Obr. 6 Fumaria officinalis L.

Zemědým lékařský je jednoletá 30 cm vysoká bylina, která má přímou, někdy větvenou 

lodyhu, listy jsou řapíkaté, zpeřené. Květy má uspořádané v mnohokvětý hrozen. Koruna je 

růžová až bělavě růžová, na vrcholu tmavě purpurová. Plodem je jednosemenná kulovitá

nažka.34,35

Obsahuje alkaloidy aurotensin, kryptokavin, protopin, sinaktin a tetrahydrokoptisin, 

tyto alkaloidy bývají někdy označovány souhrnným názvem fumarin. Dalšími alkaloidy jsou

např. kryptopin, stylopin, adlumin, parfumin. Nově byl izolován N-methylsinaktin, kvartérní 

alkaloid tetrahydroprotoberberinového typu. V minoritním množství je obsažen alkaloid 

fumaricin, fumaritin a fumarilin. Tyto tři alkaloidy mají podobnou strukturu. Dále obsahuje

hořčiny, třísloviny, pryskyřici, minerální látky, sliz.34

Droga působí na hladké svalstvo, tím urychluje střevní peristaltiku, snižuje krevní tlak, 

uvolňuje křeče, zamezuje tvorbě žlučových kamenů, podporuje tvorbu žluče, podporuje 

látkovou výměnu, působí močopudně.35
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3.3.5 Argemone ochroleuca Sweet – pleskanka bledožlutá

čeleď Papaveraceae – makovité 

Obr. 7 Argemone ochroleuca Sweet

Pleskanka je jednoletá vytrvalá bylina s šedozelenou přímou lodyhou. Listy má kopinaté, 

ostnité, zubaté, bíle žilkované. Květy mají žluté korunní lístky, jsou úzce vejčité. Kvete 

celoročně, plodem je tobolka s nažloutlými ostny.35

Původním je tento druh v Mexiku a jižní Arizoně, druhotně se však rozšířil do řady 

subtropických a tropických oblastí světa a jeho rozšíření má invazivní charakter. 

V současnosti roste také např. v Asii, Austrálii a na Novém Zélandě.35

Důležitými obsahovými látkami jsou benzylisochinolinové alkaloidy, z nichž je pět 

benzofenanthridinového typu např. sanguinarin, methoxydihydrosanguinarin, oxysanguinarin, 

acetonyldihydrochelerythrin a chelerythrin, dále obsahuje alkaloidy protopinového typu 

(protopin,  allokryptopin) a kvartérní alkaloid berberin. Mezi alkaloidy obsažené v největším 

množství patří protopin, berberin a allokryptopin. V menším množství droga dále obsahuje 

např. skulerin, retikulin.36,37
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3.3.6 Argemone platyceras Link et Otto – pleskanka širokorohá

čeleď Papaveraceae – makovité

Obr. 8 Argemone platyceras Link et Otto

Argemone platyceras Link et Otto se vyskytuje hlavně v pouštích Kalifornie, Texasu, Nevadě. 

Roste na písčitých nebo štěrkových půdách. Je to světle zelená rostlina, větvená, má ostnaté 

listy. Je používán v Mexiku jako lék na kašel, zánět průdušek nebo zápal plic.35

Všechny části rostliny obsahují alkaloidy, které jsou jedovaté. Z Argemone platyceras 

Link et Otto byly izolovány následující alkaloidy: argemonin s obsahem v kořenech 0,017 %, 

norargemonin (0,008 % v kořenech), protopin (0,28 % v kořenech, 0,011 % v nadzemních 

částech rostliny), allokryptopin (0,043 % v kořenech), koptisin a berberin (0,024 % 

v kořenech, 0,006 % v nadzemních částech rostliny), platycerin (0,043 % v kořenech, 0,052 

% v nadzemních částech rostliny) a stopy sanguinarinu a chelerythrinu.38,39
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3.3.7 Argemone grandiflora Sweet – pleskanka velkokvětá

čeleď Papaveraceae – makovité

Obr. 9 Argemone grandiflora Sweet

Argemone grandiflora Sweet se dorůstá až dvou metrů, má pichlavý stonek a listy. Květy jsou 

bílé s nahnědlými a oranžovými tyčinkami. Roste v horkých a suchých oblastech Mexika a 

v jižních státech USA.35

Mezi hlavní obsahové látky patří alkaloidy jako např. berberin, allokryptopin, a 

protopin, v menším množství je obsažen laudanosin, sanguinarin, kodamin, korypalpin a 

chelerythrin. V minoritním množství je obsažen i grandiflorin, alkaloid podobný ribasinu.40,41
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST



34

4.1 OBECNÉ METODY

4.1.1 Příprava a čištění rozpouštědel

Všechna rozpouštědla používaná pro přípravu extraktů byla čištěna destilací komerčních 

rozpouštědel. Nejprve byl zachycen tzv. předek, tato část byla odstraněna. Poté byla jímána 

hlavní frakce podle tabelárně uvedené teploty varu. Tímto způsobem bylo předestilováno 

maximálně 90 % objemu rozpouštědla. Čistá rozpouštědla byla uskladněna v hnědých 

zásobních lahvích.

4.1.2 Odpařování extraktů a jejich uchovávání

Extrakty vzorků drog byly odpařovány na vakuové odparce. Teplota při odpařování byla 

nejvýše 40 °C. Odparky (sumární – ethanolový a alkaloidní – ethyl-acetátový), které se 

používaly pro stanovení biologické aktivity, byly poté odpařovány v injekčních ampulkách. 

Odpařování probíhalo v proudu filtrovaného vzduchu na vodní lázni při teplotě nepřevyšující 

60 °C. Po odstranění rozpouštědla byl obsah ampulek sušen ve vakuovém exsikátoru nad 

vysušenými silikagelovými perlami. Poté byl převrstven argonem, ampulky zataveny a 

uchovávány do doby analýzy při -22 °C.

4.2 POTŘEBY

4.2.1 Rozpouštědla a chemikálie

Rozpouštědla:

Diethylether č. destilovaný bez stabilizátoru (Et2O)

Ethanol č. 95%, denaturovaný methanolem (EtOH), (w/w)

Ethyl-acetát č. (EtOAc)

Methanol č. (C6H5CH3) 

Chemikálie:

Chlorid sodný p. a. 

Křemelina Celite C 535 Jonh´s Manville (Sigma-Aldrich)

Kyselina chlorovodíková 2% (w/w), (HCl)

Kyselina sírová 2% (w/w), (H2SO4)

Silikagel sušící perly

Síran sodný bezvodý č. (Na2SO4)
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Uhličitan sodný 10% roztok (w/w), (Na2CO3)

4.2.2 Chemikálie a materiál ke stanovení anticholinesterasové aktivity (IC50)

Chemikálie:

Acetylthiocholinjodid (Sigma-Aldrich) (použit 10 mM roztok)

Butyrylthiocholinjodid (Sigma-Aldrich) (použit 10 mM roztok)

Dihydrogenfosforečnan sodný p. a. (Sigma-Aldrich) 

Dimethylsulfoxid p. a. (Sigma-Aldrich)

5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina ≥ 98% (Sigma-Aldrich) (DTNB, použit 5mM roztok)

Galanthamin hydrobromid (Changsha Organic Haerb Inc., China)

Huperzin A (Tazhonghui Co. – Tai´anzhonghuinPlant Biochemical Co., Ltd., China)

Hydrogenfosforečnan dvojsodný p. a. (Sigma-Aldrich)

pufry:

5 mM Fosfátový pufr pH 7,4

Zásobní roztok A: 10 mM roztok NaH2PO4 ( v 1 litru roztoku je obsaženo 1,20 g NaH2PO4

nebo 1,38g NaH2PO4.H2O nebo 1,56 g NaH2PO4.2H2O)

Zásobní roztok B: 10 mM roztok Na2HPO4 (v 1 litru roztoku je obsaženo 1,42 g Na2HPO4

nebo 1,78 g Na2HPO4.2H2O nebo 3,58 g Na2HPO4.12 H2O).

Smíchá se 57 ml roztoku A a 283 ml roztoku B a 300 ml vody.

5mM Fosfátový pufr pH 7,4 obsahující 150 mM chloridu sodného

8,766 g chloridu sodného p. a. se rozpustí v 5mM fosfátovém pufru pH 7,4 a doplní se jím do 

1000 ml.

100mM Fosfátový pufr pH 7,4 

Zásobní roztok A: 200 mM roztok NaH2PO4 (v 1 litru roztoku je obsaženo 24,0 g NaH2PO4, 

nebo 27,6 g NaH2PO4.H2O, nebo 31,2 g NaH2PO4 . 2 H2O).

Zásobní roztok B: 200 mM roztok Na2HPO4 (v 1 litru roztoku je obsaženo 28,4 g Na2HPO4, 

nebo 35,6 g Na2HPO4.2 H2O, nebo 71,63 g Na2HPO4.12 H2O).

Smíchá se 57 ml roztoku A a 243 ml roztoku B a 300 ml vody.
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Biologický materiál:

Zdrojem acetylcholinesterasy byl hemolyzát erytrocytů z lidské krve. Jako zdroj 

butyrylcholinesterasy byla použita lidská plazma. 

Podle postupu L. Opletala byl k lidské krvi přidán 1 ml citrátu sodného na 10 ml krve. 

Centrifugací (4 000 ot. min-1, centrifuga Boeco U-32R s rotorem Hettich 1611) byla 

odstraněna plazma. Erytrocytární sediment byl převeden do 50 ml zkumavek a suspendován 

v 5 mM fosfátovém pufru (pH 7,4), který obsahoval 0,15 M chloridu sodného. Suspenze byla 

10 minut centrifugována (12 000 ot.min-1, centrifuga Avanti J-301 s rotorem JA-30.50). 

Procedura byla prováděna 3x. Promyté erytrocyty byly následně smíchány na 10 minut s 5 

mM fosfátovým pufrem (fosforečnan sodný) pH 7,4, čímž došlo k jejích lýze. Poté byly 

centrifugovány rychlostí 20 000 ot. min-1 po dobu 10 minut. Hmota se takto promývá 

fosfátovým pufrem 3x. Tímto postupem byla získána bělavá těla erytrocytů.

4.2.3 Chemikálie ke stanovení antioxidační aktivity (EC50)

Chemikálie:

2,2-Difenyl-1-pikrylhydrazyl radikál (Sigma-Aldrich), 0,2 mM roztok v 50% EtOH (w/w)

Dimethylsulfoxid p. a. (Sigma-Aldrich)

Kvercetin č. (Sigma-Aldrich)

Kyselina askorbová č. (Sigma-Aldrich)

Trolox č. (Sigma-Aldrich)
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4.3 PŘÍPRAVA SUMÁRNÍHO A ALKALOIDNÍHO EXTRAKTU

4.3.1 Zpracování rostlinného materiálu

Rostlinný materiál pro screening byl získán sběrem podle následujících údajů.

Tab. 1 Druh a původ rostlinného materiálu

Rostlinný materiál
Číslo 

vzorku
Původ

Morfologická 
část

Hmotnost

Argemone ochroleuca AL-119 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové kořen 15,0 g

Argemone platyceras AL-121 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové kořen 14,5 g

Argemone grandiflora AL-123 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové kořen 11,0 g

Corydalis cava AL-060 lom v Rožmitále nať   3,1 g

Fumaria officinalis AL-081 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové nať   9,5 g

Papaver argemone AL-071 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové nať bez plodů 12,7 g

Papaver argemone AL-073 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové tobolky   2,5 g

Papaver rhoeas AL-006 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové tobolky 14,6 g

Papaver rhoeas AL-004 zahrada léč. rostlin, Hradec Králové květ   6,4 g

Papaver rhoeas AL-046 Hradec Králové květ + nať 15,0 g

Rostlinný materiál byl sušen ve stínu za normální pokojové teploty. Suché rostlinné 

části byly rozemlety na mlýnku.

4.3.2 Příprava sumárního (ethanolového) extraktu (S)

Usušený rostlinný materiál byl zpracován rozemletím na části o velikosti 1-2 mm. Rozemletá 

droga byla vsypaná do Erlenmayerovy baňky (hmotnost jednotlivých drog je uvedená v tab. 

1), přidán desetinásobný objem 95% EtOH tak, aby byla droga ponořená, poté byl vložen 

varný kamínek a extrahováno za varu na vodní lázni po dobu 15 minut od začátku varu. 

Extrakt byl ponechán alespoň 15 minut zchladnout, droga sedimentovala a tekutina 

byla zfiltrována přes vrstvu promyté křemeliny. Toto vyvaření bylo 2x opakováno. Poté bylo 

k sedimentu v baňce přilito malé množství rozpouštědla, směs byla sonikována 10 minut za 

stupně sonikace 10 na ultrazvukové lázni SONOREX. Po sonikaci byla směs zfiltrována, 

filtráty spojeny a zahuštěny na 1/10 objemu. Pasteurovou pipetou bylo odebráno do dvou 

ampulek tolik ml extraktu, aby po odpaření v proudu vzduchu vážil konečný odparek 8 – 10

mg.
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4.3.3 Příprava alkaloidního (ethyl-acetátového) extraktu (B)

Ethanolový extrakt, který nebyl využit pro přípravu sumárního odparku, byl zahuštěn 

odpařením rozpouštědla do malého vodného zbytku. Vodný odparek byl smíchán s 10 – 20 ml 

2% HCl (množství HCl se přidává podle množství odparku), baňka se suspenzí byla uložena 

do ultrazvukové lázně SONOREX, sonikace při normální teplotě a stupni 10 trvala 5 minut. 

Při tomto ději bylo nutné s baňkou kroužit, aby k sonikaci došlo v celém objemu i 

s usazeninami na stěnách baňky. 

Tekutina byla zfiltrována přes tubus a vrstvu promyté křemeliny, baňka byla 

vypláchnuta 10 ml vody a výplach také zfiltrován. Filtrát musí být čirý. Aby došlo 

k odstranění nežádoucích látek, byl čirý filtrát zředěn vodou na 40 – 50 ml a 2x vytřepán ¼ 

svého objemu Et2O. Etherová vrstva byla po vytřepání odstraněna. Kyselá vodná vrstva byla 

zalkalizována 10% Na2CO3 na pH 9 – 10,5 (hodnotí se podle pH papírku). Zalkalizovaná fáze 

byla poté vytřepaná 3x ethyl-acetátem (EtOAc). Na každých 10 ml vodné fáze bylo použito 3 

ml předestilovaného ethyl-acetátu. Organické výtřepky byly spojeny v zabroušené baňce, zde 

se přidalo malé množství bezvodého Na2SO4, obsah baňky byl protřepán a kapalina se 

vyčeřila. Po chvíli byl ethyl-acetátový roztok alkaloidů zfiltrován přes malou vrstvu vaty a 

čirý filtrát byl odpařen na vakuové odparce do sucha. Odparek byl zvážen, rozpuštěn ve 2 ml 

etyl-acetátu a rozplněn do ampulek. Rozpouštědlo bylo z ampulky odstraněno proudem 

vzduchu. Poté byly ampulky sušeny (viz. 4. 1. 2 Odpařování extraktů a jejich uchovávání).
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4.4 STANOVENÍ ANTICHOLINESTERÁSOVÉ AKTIVITY (IC50)

Ke stanovení hodnoty IC50 byla zvolena Ellmanova spektrofotometrická metoda s použitím 

5,5-dithiobis(2-nitrobenzoové kyseliny). K tomuto postupu byly použity jako substráty estery 

thiocholinu (acetylthiocholin, butyrylthiocholin), které byly cholinesterasami štěpeny na 

thiocholin a příslušnou kyselinu.

Principem reakce bylo navázání thiolové skupiny s DTNB. Při tomto ději došlo ke 

vzniku žlutě zbarveného produktu, který byl stanoven spektrofotometricky při vlnové délce λ 

= 436 nm, byl pozorován nárust absorbance za 1 minutu. Hodnoty IC50 byly matematicky 

vypočítány z naměřených hodnot poklesu aktivity acetylcholinesterasy nebo 

butyrylcholinesterasy nelineární regresí v programu GraphPaD Prism (verze 3.02 pro 

Windows, výrobce Graph PaD Software, San Diego, CA, USA). Byla určena 50% inhibiční 

koncentrace. Vypočítané hodnoty byly poté srovnány s hodnotami IC50 galanthaminu a 

huperzinu. Procento inhibice (% I) bylo vypočítáno dle vzorce % I = 100 – (ΔABL/ ΔASA) × 

100, kde ΔABL je nárust absorbance slepého vzorku za 1 minutu a ΔASA je nárust absorbance 

měřeného vzorku. Měření bylo uskutečněno při teplotě 37 oC, při vlnové    λ =délce 436 nm, 

v kinetickém módu po dobu 1 minuty (7 měření) na spektrofotometru Reader Synergy HT.

Příprava vzorků – do jamek mikrotitračních destiček bylo nepipetováno 8,3 μl plazmy 

nebo pouzder lidských erytrocytů, přidáno 67 μl DTNB, 215 μl 100 mM fosfátového pufru, 

8,3 μl rozpouštědla použitého pro ředění vzorku (DMSO) v případě slepého vzorku nebo 

stejný objem roztoku v případě vzorku o různých koncentracích (40,0 mg/ml, 10,0 mg/ml, 4,0 

mg/ml, 1,0 mg/ml, 0,4 mg/ml v DMSO, případně nižší) či roztoky extraktů o různé 

koncentraci (20,0 mg/ml, 10,0 mg/ml, 2,0 mg/ml, 1,0 mg/ml, 0,2 mg/ml, případně nižší) a 

destička míchána 1 min. na třepačce. Po 5 min. inkubace při 37 °C v readeru byla destička 

vyjmuta, do jednotlivých jamek přidáno 33,5 μl roztoku substrátu a znovu umístěna do 

komory readeru. Měření proběhlo za 2 minuty.
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4.5 STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY (EC50)

Antioxidační aktivita je definována jako schopnost látky inhibovat oxidační degradaci 

různých sloučenin, byla testována pomocí DPPH testu. Tento test je založen na schopnosti 

stabilního radikálu 2,2-difenyl-1-pikryl hydrazylu (DPPH) reagovat s donory vodíku. 

DPPH je za normálních okolností zbarven fialově, při testu se po redukci 

antioxidantem nebo radikálem roztok odbarví. Redukovaná forma má žlutou barvu. DPPH 

vykazuje silnou absorpci v UV-VIS spektru. Pokles absorbance se zjišťuje při λ = 525 nm.

Podle postupu byly připraveny roztoky extraktů o různé koncentraci (2 mg/ml, 1 

mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,2 mg/ml) v DMSO nebo EtOH podle jejich rozpustnosti. Do 

mikrotitrační destičky bylo poté podle schématu nepipetováno 100 μl jednotlivých roztoků 

vzorků různé koncentrace a 100 μl 0,2 mM roztoku DPPH. Měření bylo stanoveno 

spektrofotometricky při vlnové délce λ = 525 nm po 40 minutách od smíchání obou roztoků. 

U slepého vzorku byl roztok antioxidantů zaměněn za rozpouštědlo (DMSO nebo EtOH).

1 2 3 4 5

A

100 µl vzorku 
(2 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(1 mM)           

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(0.5 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(0.2 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
rozpouštědla           
100 µl DPPH 

(0.2 mM)

B

100 µl vzorku 
(2 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(1 mM)            

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(0.5 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
(0.2 mM)         

100 µl DPPH 
(0.2 mM)

100 µl vzorku 
rozpouštědla           
100 µl DPPH 

(0.2 mM)

C

100 µl vzorku 
(2 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(1 mM)            

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(0.5 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(0.2 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
rozpouštědla         
100 µl EtOH 

(50%)

D

100 µl vzorku 
(2 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(1 mM)            

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(0.5 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
(0.2 mM)         

100 µl EtOH 
(50%)

100 µl vzorku 
rozpouštědla         
100 µl EtOH 

(50%)

Obr. 10 Schéma mikrotitrační destičky pro DPPH test
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Výpočet % antioxidační aktivity: % Q = (1 – Ax/ A0) × 100

A0 – průměrná absorbance naměřená u slepého vzorku

Ax – absorbance naměřená po přidání roztoku antioxidantů, od které je odečtena absorbance 

samotného roztoku vzorku.

Pomocí programu GraphPad Prism byla vypočtena hodnota EC50 – 50% účinná koncentrace 

antioxidační aktivity. Aktivita vzorku byla srovnána se známými antioxidanty kvercetinem, 

kyselinou askorbovou a Troloxem

Tab. 2 Cholinesterasová inhibiční a antioxidační aktivita standartních látek

Látka HuAChE (IC50) HuBuChE (IC50) DPPH (EC50)
Galanthamin 1,710 ± 0,065µM 42,30 ± 1,30 µM -
Huperzin A 0,033 ± 0,001µM >1000 µM -
Eserin 0,063 ± 0,001µM 0,130 ± 0,004 µM -
Kvercetin - - 11,11 ± 0,25 µM
Askrobová kyselina - - 51,15 ± 3,27 µM
Trolox - - 20,45 ± 1,31 µM
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5. VÝSLEDKY
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5.1 VÝSLEDKY AKTIVITY EXTRAKTŮ NA AChE a BuChE

   Tab. 3 Hodnoty IC50 ethanolových (S) a ethyl-acetátových (B) extraktů

Č. 
vzorku

Taxon Morfologická 
část

EtOH (S)
IC50μg/ml

EtOAc (B)
IC50μg/ml

AChE BuChE AChE BuChE
AL-119 Argemone ochroleuca kořen 20,53 108,1 21,93 49,62
AL-121 Argemone platyceras kořen 34,32 162,4 20,19 69,71
AL-123 Argemone grandiflora kořen 44,87 109,7 17,35 45,57
AL-060 Corydalis cava nať 131,9 86,64 60,26 14,82
AL-081 Fumaria officinalis nať > 250 239,8 161,9 29,8
AL-071 Papaver argemone nať > 250 > 250 131,9 25,24
AL-073 Papaver argemone tobolky > 250 > 250 > 250 > 250
AL-006 Papaver rhoeas tobolky > 250 > 250 132,7 3,75
AL-004 Papaver rhoeas květ > 250 > 250 193,8 4,24
AL-046 Papaver rhoeas nať + květ > 250 > 250 82,1 26,95

Obr. 11 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-119
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Obr. 12 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-121

Obr. 13 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-123

Obr. 14 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-060
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Obr. 15 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-081

Obr. 16 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-071

Obr. 17 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-073
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Obr. 18 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-006

Obr. 19 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-004

Obr. 20 Inhibiční aktivita S a B extraktů vůči AChE a BuChE vzorku Al-046
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5.2 VÝSLEDKY ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY

Tab. 4 Hodnoty EC50 (DPPH, μg/ml)

Č. 
vzorku Taxon

Morfologická 
část

EtOH (S) 
extrakt

EtOAc (B) 
extrakt

AL-119 Argemone ochroleuca kořen >1000 >1000

AL-121 Argemone platyceras kořen >1000 >500

AL-123 Argemone grandiflora kořen >1000 >500

AL-060 Corydalis cava nať 172,00 > 1000

AL-081 Fumaria officinalis nať 146,00 > 1000

AL-071 Papaver argemone nať 435,00 > 1000

AL-073 Papaver argemone tobolky > 1000 > 1000

AL-006 Papaver rhoeas tobolky 217,00 > 1000

AL-004 Papaver rhoeas květ 178,00 > 1000

AL-046 Papaver rhoeas nať + květ 359,00 > 1000
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6. DISKUSE
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Při studiu určitých biologických účinků přírodních látek hraje vždy velkou úlohu primární 

screening sumárních extraktů. Tato práce je součástí širšího screeningu alkaloidních rostlin na 

inhibici lidských cholinesteras, prováděného na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie. 

Při screeningu mohou být objeveny nové alkaloidy, přírodní zdroje velmi atraktivní jako 

potenciální léčiva. Může být zjištěna aktivita látek už známých, které však dříve nebyly 

podrobeny příslušným testům. Zda je příslušný rostlinný taxon atraktivní pro další studium z 

hlediska sledování biologické aktivity (např. inhibici lidských cholinesteras) se ukáže až po 

izolaci čistých látek a jejich dalším studiu.

Cílem mé rigorózní práce bylo stanovení aktivity extraktů vůči lidské AChE a BuChE

a stanovení antioxidační aktivity vzorků pomocí DPPH testu, vyhodnotit výsledky a poté 

navrhnout taxon, který může být perspektivní pro další studium. Pro zajištění vzorků bylo 

nutné nejprve vybrat taxony vyšších rostlin s obsahem alkaloidů, u kterých se předpokládal 

účinek na metabolismus mozkové tkáně, tento rostlinný materiál zpracovat a připravit 

sumární ethanolový extrakt (S-extrakt) a alkaloidní ethyl-acetátový extrakt (B-extrakt). Tyto 

extrakty podrobit měření.

Taxony vyšších rostlin, jejichž extrakty (S-extrakt, B-extrakt) jsem sledovala, patří do 

čeledi Papaveraceae, která je velmi bohatá na isochinolinové alkaloidy, tyto alkaloidy jsou 

velmi zajímavé a řada z nich je oficiálními léčivy. Je třeba myslet na to, že určité alkaloidy se 

vyskytují ve více druzích čeledi Papaveraceae, což může být při biologických testech 

matoucí. Většinou se perspektivní B-extrakty ještě dále studují GC/MS analýzou. MS spektra 

jednotlivých látek se poté srovnávají s příslušnými látkami v knihovně těchto sloučenin, a to 

buď přímo na pracovišti srovnáním vlastních standardů nebo bývá knihovna komerčně 

dostupná. Já jsem toto srovnání extraktů neprováděla hlavně proto, že jsem jednotlivé B-

extrakty získala v množství právě jen potřebném pro provedení testů na inhibici AChE, 

BuChE a antioxidační aktivitu.

Z hlediska inhibice AChE i BuChE jsou zajímavé B-extrakty z kořenů všech 3 taxonů 

rodu Argemone, podobně zajímavá je i nať Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte. Hodnoty 

IC50 B-extraktů nati Fumaria officinalis L., Papaver argemone L. a tobolek, květů a kvetoucí 

nati Papaver rhoeas L. jsou zajímavé z hlediska inhibice BuChE.

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (dymnivka dutá) je rostlinou na území ČR 

běžnou. Používala se v lidovém léčitelství. Jedná se o drogu jedovatou, která z lidového 

léčitelství už dávno vymizela. Tlumí krevní tlak, snižuje peristaltiku, v minulosti se s ní léčila 

Parkinsonova choroba, duševní nemoci a nervové poruchy, používala se k uvolnění křečí.42
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Hlavním alkaloidem je bulbokapnin, který způsobuje u osob pomalost a celkovou pohybovou 

ztuhlost.43

Hlízy dymnivky duté obsahují některé perspektivní isochinolinové alkaloidy. Při 

testování hlíz na aktivitu vůči AChE a BuChE byla zjištěna inhibiční aktivita na AChE i 

BuChE u kanadalinu a kanadinu. Kanadin byl s IC50 12,4 μM nejúčinnějším inhibitorem 

AChE. Korykavin a bulbokapnin vykazovaly inhibiční aktivitu vůči BuChE.44 Nať dosud 

nebyla nijak významně studována a je tedy otázkou, které alkaloidy způsobují tak vysokou 

biologickou aktivitu, bylo totiž prokázáno, že obsah alkaloidů v hlízách a nati je odlišný.

V nati (v níž je obsah alkaloidů nižší než v hlízách) je obsažen např. bulbokapnin, glaucin, 

nantenin, predicetrin a isoboldin.45

Rod Argemone je rodem bohatým na alkaloidy. Studovala jsem druh Argemone 

ochroleuca Sweet, Argemone platyceras Link et Otto, Argemone grandiflora Sweet. U 

Argemone ochroleuca Sweet byly hlavními alkaloidy kořene podle dostupné literatury 

allokryptopin a protopin.46 Argemone grandiflora Sweet obsahuje stejně jako předchozí druh 

hlavní alkaloidy allokryptopin (protopinový typ), protopin (protopinový typ) a berberin

(protoberberinový typ). V minoritním množství je obsažen např. grandiflorin.40,41                   

U Argemone platyceras Link et Otto se v kořenech objevil např. stylopin (protoberberinový 

typ), kanadin (protoberberinový typ), magnoflorin (morfinový typ, kvartérní), platycerin a 

argemonin (oba papavinanového typu).47 Podle hodnot IC50 B-extraktů kořenů taxonů 

Argemone jsou obsahové látky aktivní vůči AChE tak BuChE, musí být ovšem ještě blíže 

studovány, aby se zjistil přesný profil těchto látek. Je totiž nepravděpodobné, že by kvartérní 

baze (berberin, magnoflorin) přešly při tomto způsobu přípravy alkaloidních extraktů do 

odparku a podílely se tak významně jeho inhibiční aktivitě vůči cholinesterasám, protože 

kvarterní baze se takto chovají. Navíc je třeba vzít v úvahu, že terciární baze papavinanového 

typu nedisponují příliš zajímavou inhibiční aktivitou vůči AChE a BuChE.48 Spíše se jedná o 

jiné alkaloidy, které doposud z morfologických částí uvedených rostlin izolovány nebyly.

Zbývající taxony (Fumaria officinalis L., Papaver argemone L., Papaver rhoeas L.)

vykázaly inhibiční aktivitu vůči BuChE. Je to překvapivé, zatím se v literatuře nevyskytly 

žádné údaje, které by o takové biologické aktivitě hovořily, proto se tyto taxony jeví zajímavé 

z hlediska dalšího studia (zjištění spektra alkaloidů podle GC/MS analýzy).

Fumaria officinalis L. (zemědým lékařský) je v ČR nejčastěji se vyskytující druh rodu 

Fumaria. Kromě tohoto druhu u nás roste druh F. capreolata L., F. rostellata Knaf a F. 

vaillantii Loisel., tyto druhy však nejsou terapeuticky využitelné. Fumaria officinalis L. 

snižuje krevní tlak, působí spasmolyticky, brání vzniku žlučových kamenů a někdy 
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spolupůsobí jejich rozpouštění. Využívá se i při kožních onemocněních a tiší migrény. 

V lidovém léčitelství se droga doporučuje např. do koupelí na krvácející hemeroidy.49

Obsahuje např. alkaloidy skoulerin, protopin, fumaricin, fumarilin, fumarophycin, fumaritin a 

fumarolin.45 Tyto alkaloidy patří do různých strukturních typů, dosud nebyly sledovány 

z hlediska inhibiční aktivity na cholinesterasy a proto na své bližší zhodnocení (fytochemické 

i biologické) čekají.

Rod Papaver zahrnuje až 120 druhů rostoucích převážně ve Středomoří, v ČR je 

rozšířen poměrně široce. Nejběžnějšími divoce rostoucími druhy je Papaver rhoeas L. a 

Papaver argemone L. Rod Papaver je především producentem isochinolinových alkaloidů, 

které se dělí do několika strukturních skupin (morfinanová, benzylisochinolinová, 

protopinová, rhoeadinová, ftalidotetrahydroisochinolinová, tetraisochinolinová).50 Papaver 

rhoeas L. (mák vlčí) obsahuje rhoeadinový typ alkaloidů (rhoeadin, rhoeagenin a koptisin), 

dále stylopin a isokorydin. Hlavním alkaloidem v květu je rhoeadin.45,50 Lékopisnou drogou je 

květ, nevyskytuje se ale příliš informací o biologické aktivitě. Uvádí se použití jako 

antitusikum, při nespavosti jako sedativum, byly také potvrzeny in vitro antiulcerózní účinky 

kořenového extraktu.50 Papaver argemone L. (mák polní) obsahuje jako dominantní alkaloidy 

korytuberin a magnoflorin.32 V dostupné literatuře jsem však nenašla zmínku o testování 

biologické aktivity vůči AChE a BuChE alkaloidů máku vlčího a máku polního, ale na 

základě hodnot IC50 B-extraktů je další studium určitě zajímavé.

V rámci rigorózní práce jsem studovala také antioxidační aktivitu S- a B-extraktů. 

Výsledky EC50 extraktů v porovnání se standardy (kvercetin, kyselina askorbová, trolox) 

jasně ukazují, že žádný z přítomných alkaloidů nepůsobí významně antioxidačně. 

Závěrem konstatuji, že pro další studium z hlediska inhibiční aktivity vůči AChE 

jsou zajímavé obsahové látky kořenů všech tří druhů rodu Argemone a z hlediska inhibice 

BuChE především alkaloidy z tobolek, květů a kvetoucí nati Papaver rhoeas. Je nepochybné, 

že izolace těchto alkaloidů bude obtížná, protože sumární obsah alkaloidů v těchto 

morfologických částech  je nízký, nicméně jejich  biologická aktivita je povzbudivá.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AChE – acetylcholinesterasa

Apo E4 – apolipoprotein kódovaný alelou E4

APP – amyloidový prekurzorový protein

BACE1 – β-sekretasa, beta site APP cleaving enzyme

BuChE – butyrylcholinesterasa

DMSO – dimethylsulfoxid

DNA – deoxyribonukleonová kyselina

DPPH – 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl radikál

DTNB – 5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina

EC50 – Effective concentration, střední účinná (efektivní) koncentrace

EGb – Extractum ginkgo bilobae

EuroCoDe – European Collaboration on Dementia

HLA-A2 – Human leukocyte antigen serotype A2

HuAChE – humánní (lidská) acetylcholinesterasa 

HuBuChE – humánní (lidská) butyrylcholinesterasa

MAO A, B – monoaminooxidasa A, B

NMDA – N-methyl-D-aspartát

IC50 – Inhibitory concentration, střední účinná (inhibiční) koncentrace
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Název rigorózní práce: Biologická aktivita obsahových látek rostlin II. Screening alkaloidních 

rostlin na inhibici lidských cholinesteras.

Byl proveden screening extraktů rostlinných druhů, u nichž se předpokládal účinek na 

metabolismus mozkové tkáně. Vhodnou metodou byl připraven sumární ethanolový extrakt 

(S) a alkaloidní ethyl-acetátový extrakt (B) z morfologických částí rostlin Argemone 

ochroleuca Sweet (kořen), Argemone platyceras Link et Otto (kořen), Argemone grandiflora 

Sweet (kořen), Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (nať), Fumaria officinalis L. (nať), 

Papaver argemone L. (nať bez plodů), Papaver argemone L. (tobolky), Papaver rhoeas L. 

(tobolky), Papaver rhoeas L. (květ), Papaver rhoeas L. (květ + nať). Postup spočíval 

v extrakci suchého materiálu 95% ethanolem, zahuštění (S) a dále rozpuštění extraktu (S) ve 

zředěné HCl, filtraci, alkalizaci na pH 9–10,5 a vytřepání alkaloidních bazí ethyl-acetátem 

(B).

Oba typy extraktů byly podrobeny zjištění inhibiční aktivity na AChE a BuChE 

pomocí Ellmanovy spektrofotometrické metody a následným matematickým výpočtem byla 

stanovena hodnota IC50. Antioxidační aktivita vzorků (EC50) byla zjištěna pomocí DPPH testu. 

Z hlediska inhibice vůči AChE a BuChE se jako zajímavé pro další studium jeví alkaloidní 

extrakty z kořenů Argemone ochroleuca Sweet, Argemone platyceras Link et Otto, Argemone 

grandiflora Sweet, a nať druhu Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte. Z hlediska inhibice 

BuChE jsou pro další studium zajímavé alkaloidní extrakty nati Fumaria officinalis L. a 

Papaver argemone L., extrakty z květů, kvetoucí nati a tobolek druhu Papaver rhoeas L.

Antioxidační aktivita obou extraktů byla nevýznamná, proto se nedá usuzovat, že některý 

z přítomných alkaloidů působil významně antioxidačně. Hodnoty EC50 také ukazovaly, že 

v sumárním extraktu jsou obsaženy nealkaloidní látky s antioxidační aktivitou.

Klíčová slova: vyšší rostliny, alkaloidy, DPPH, Ellmanova metoda, acetylcholinesterasa, 

butyrylcholinesterasa, inhibice.
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Title of Rigorous Thesis: Biological activity of plant metabolites II. Screening of alkaloid

plants on human cholinesterases inhibition.

The extracts of selected plants, which were expected to have an effect on brain tissue

metabolism, were subjected to the screening of their biological activity. Summary ethanol (S) 

and ethylacetate (B) extracts were prepared by suitable method from various morphological 

parts of plants: Argemone ochroleuca Sweet (root), Argemone platyceras Link et Otto (root), 

Argemone grandiflora Sweet (root), Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (herb), Fumaria 

officinalis L. (herb), Papaver argemone L. (herb without fruits), Papaver argemone L. 

(capsules), Papaver rhoeas L. (capsules), Papaver rhoeas L. (flower), Papaver rhoeas L. 

(flower + herb). The process was based on the extraction of dry material by 95% ethanol, 

evaporation (S), and subsequent solution of the extracts (S) in diluted HCl, filtration, 

alkalization on pH 9-10,5 and extraction of alkaloid bases by ethylacetate (B).

Both types of extracts were subjected to the determination of acetylcholinesterase 

(AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) inhibitory activity with the use of Ellman´s 

spectrophotometric method and the IC50 values were subsequently calculated. Antioxidant 

activity of the samples (EC50) was determined by DPPH test. Concerning both AChE and 

BuChE inhibitory activity, the alkaloid extract from roots of Argemone ochroleuca Sweet, 

Argemone platyceras Link et Otto, Argemone grandiflora Sweet and herb of Corydalis cava 

(L.) Schweigg. et Koerte appear to be perspective for further studies. Concerning the BuChE 

inhibitory activity, the alkaloid extracts from herb of Fumaria officinalis L. and Papaver 

argemone L., and extracts from flowers, flowering herb and capsules of Papaver rhoeas L. 

are interesting for further studies. The antioxidant activity of both types of extracts of all 

samples was not substantial, and that is why it is not possible to conclude if some of the 

alkaloids contained in the samples would show significant antioxidant effect. The EC50 values 

also proved that the summary extracts contain non-alkaloid substances with antioxidant 

activity.    

    

Keywords: higher plants, alkaloids, DPPH, the Ellman's method, acetylcholinesterase, 

butyrylcholinesterase, inhibition 
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