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1 ÚVOD 

Již slavný lékař Paracelsus, zakladatel iatrochemie, konstatoval, že naše lesy, 

louky a stráně jsou jednou velikou lékárnou. V té době byly léčivé rostliny téměř 

jedinou pomůckou lékaře. Od nepaměti užíval člověk rostliny nejen jako součást 

potravy, ale také jako léčebný materiál na různá onemocnění. Lidové léčitelství 

vycházelo většinou z prostých lidových zkušeností. Tyto zkušenosti se prostřednictvím 

tradic, herbářů nebo lékařských knih dochovaly dodnes.
(1)

 Nejstarší česky tištěný herbář 

je od Jana Černého, „Kniha lekarska kteraz slove herbarz“ (1517), a pak slavný překlad 

Mattioliho herbáře od Tadeáše Hájka z Hájku (1562).
(6)

 
 

Dnes za léčivou rostlinu považujeme pouze takový druh, který můžeme použít v 

různých formách k léčení lidí a zvířat nebo jako surovinu pro výrobu léčiv. Léčivé 

rostliny nemusí vždy člověku přinést jen užitek. Při neznalosti účinku či nesprávném 

dávkování mohou vážně zhoršit zdravotní stav nebo až ohrozit život, proto by o užití a 

dávkách měl rozhodovat pouze lékař. 

Léčivé vlastnosti rostlin jsou podmíněny obsahem účinných látek a závisí na 

jejich složení a množství. U většiny léčivých rostlin obsahové látky již zcela známe, 

vyskytují se však i rostliny, u kterých ještě všechny obsahové látky prozkoumány 

nebyly.
 

V dnešní době je sběr léčivých rostlin možný buď z přírody, nebo z uměle 

vytvořeného prostředí. Některé rostliny jsou již tak vzácné, že se staly chráněnými. 

Jejich sběr se zcela zakázal nebo omezil pouze na jejich nadzemní části (květy, listy, 

plody). Sbírají se rostliny celé nebo pouze ta část, ve které se vyskytuje nejvíce 

účinných látek. Hojně se také využívá různých rostlinných produktů, jako např. 

balzámů, pryskyřic, slizů, zaschlých mléčných žláz, alkaloidů, silic, tříslovin a mnoho 

dalších.
(1) 

V posledních letech se stále více zvyšují civilizační nároky na přírodní prostředí. 

Mnoho rostlinných druhů pod tíhou těchto nároků ustoupilo ze svých obvyklých 
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přirozených stanovišť nebo úplně vymizely. Každý druh plané rostliny má 

nezastupitelné místo v rostlinném společenství a významnou funkci v přírodních 

ekosystémech. 
(4) 

Jednu ze zásadních rolí v rostlinném ekosystému mají i mechorosty. Pro člověka 

je jejich význam pouze omezený. Donedávna se mechorostů využívalo jako obalového 

nebo dekoračního materiálu. V Japonsku jsou populární tzv. „mechové zahrádky“, 

využívající estetického vzhledu různých mechorostů. Od pradávna byly polštáře mechů 

používány jako výstelka lože, později jako náplň primitivních matrací či polštářů. U 

severských národů byly skuliny mezi komínem a stavením vyplňovány vodním mechem 

Fontinalis antipyretica jako ochrana proti ohni.
(7)

 

Většina druhů mechů zatím nebyla fytochemicky zkoumána. U některých z nich 

byly objeveny flavonoidy a fenolické glykosidy, zejména deriváty apigeninu a luceninu. 

Další skupiny látek se u nich vyskytují vzácně.
(3) 
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2 CÍL PRÁCE 

Tato diplomová práce s názvem „Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce 

obecné,“ se zabývá stanovením a izolací β - karbolínových alkaloidů a flavonoidů 

v prameničce obecné (Fontinalis antipyretica, Fontinalaceae). 

 Cílem práce bylo: 

 sesbírat rostlinný materiál v předem vytipovaných lokalitách 

 stanovit množství alkaloidů a flavonoidů v nasbíraném materiálu 

 izolovat jednu z alkaloidních látek a identifikovat ji 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Velkou skupinu stélkatých rostlin tvoří mechorosty. Je to velmi stará 

suchozemská vývojová skupina, která stojí na nejnižším stupni vyšších rostlin.
(5)

 

Mnohé z druhů jsou malé a bez lupy je nelze vůbec zahlédnout nebo jen těžko.
(4)

 

Pro svoje nepatrné rozměry a poměrně jednoduchou organizaci byly označovány jako 

„nižší rostliny“.
(5)

 Dnes je toto označení již neplatné. Podle výzkumů se daleko více 

podobají „vyšším rostlinám“, ale chybějí jim podstatné znaky semenných rostlin. 

Nemohou regulovat vodní režim uvnitř svého pletiva. Poutají vodu celým povrchem 

těla pomocí kapilár, v prostorách mezi lodyžkami a lístky. Některé druhy mohou takto 

přijmout obsah vody šesti - až sedminásobně přesahující jejich vlastní hmotnost. 

Zpravidla nemají kořeny, nýbrž kořínkům podobná vlákna (rhizoidy), nemají ani 

podpůrná či vodivá pletiva. 

Mechorosty také přijímají škodlivé látky obsažené v ovzduší nebo ve vodě. Na 

tuto zátěž reagují citlivěji než jiné organismy, proto slouží jako indikátory znečištění 

vody nebo ovzduší (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi jsou využívány pro 

biomonitoring těžkých kovů
(3)

).
(4)

 Můžeme je často nalézt na místech s vysokou 

vzdušnou vlhkostí, v blízkosti stojatých i tekoucích vod a na skalách nebo v lesích. 

Dokázaly se přizpůsobit jak suchému tak i extrémně chladnému počasí. Díky tomu je 

můžeme spatřit na osluněných skalách, stanovištích podobným pouštním podmínkám a 

snesou i dlouhá období sucha. Těžiště jejich výskytu však leží v tropických oblastech. 

Zde díky své schopnosti zadržovat vodu tlumí sílu každodenních lijáků.
(4)

 Mechorosty 

se nikdy nevyskytují ve vodách moří a oceánů. 

Předchůdci mechorostů nejsou známí, ale předpokládá se, že se jedná o řasy 

z řádu Charales. Mechorosty se dělí na tři samostatné vývojové větve - hlevíky 

(Anthoderophyta), játrovky (Marchantiophyta) a mechy (Bryophyta).
(3)

 Ve světě je 

známo přibližně 25 tisíc druhů mechorostů. 
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Všechny tyto rostliny mají zelenou mnohobuněčnou stélku bez rourek, které 

nazýváme u vyšších rostlin cévami. Proto jsou často odkázány na vlhké prostředí a 

nedorostou do větších rozměrů.
(5)

 

Nejpočetnější skupina mechorostů s přibližně 10 tisíci druhy jsou mechy.
(3)

 Třída 

mechů se dělí na dva řády - rašeliníkovité (Sphagnales) a pruníkovité (Bryales).
(5)

 

Vegetační rostlinka je vždy rozlišena na lodyžku a lístky. Na bázi jim mohou vyrůstat 

příchytné orgány (rhizoidy). U mechů rozlišujeme růstové formy vrcholoplodé 

(akrokarpní), u kterých se sporofyty vytvářejí na koncích rovných lodyžek nebo 

hlavních větví a bokoplodé (pleurokarpní) u nichž se sporogony zakládají na 

postranních větvích.
(4)

 Vegetativní rozmnožování často převažuje nad rozmnožováním 

pohlavním. Téměř každá ulomená část rostliny dá vzniknout nové rostlině, proto velmi 

rychle osídlují vhodná stanoviště.
(5)

 

3.1 Botanický popis rostliny 

Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) patří mezi zástupce vodních mechů 

z čeledi prameničkovité (Fontinalaceae). Vyskytuje se převážně v tekoucích vodách, ve 

vodách mírně znečištěných a vzácně ve vodách stojatých.
(4)

 Můžeme ji najít jak 

v nížinách, tak i v horských oblastech. Neroste na půdách s velkou koncentrací 

vápenatých iontů a je velmi odolná proti vyschnutí.
(5) 

Jedná se o rostlinu dvoudomou. Lodyžky dorůstají do délky 100 - 400 mm. 

Lodyžky jsou černavé až tmavozelené a rostou v dlouhých splývavých porostech. 

Lístky jsou dlouhé 5 - 8 mm, celokrajné, vejčité, člunkovité a bez žebra. Na lodyžkách a 

postranních větvičkách jsou sestaveny do tří řad. Štět je dlouhý 1 - 5 mm a vyrůstá 

z postranních krátkých větviček, takže vejčité tobolky rostou zdánlivě vzpřímeně mezi 

lístky. Výtrusy dozrávají v létě. Čepelné buňky jsou tečkované, obdelníkovité. 

Perichetiální lístky pohárkovitě obalují tobolku. Peristom je dvojitý, bradavčitě 

papilnatý a tmavočervený.
(4,5) 
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Přesto, že rod Fontinalis není tolik známý, je rozšířen po celé Evropě. V České 

republice je možné se s ním setkat hlavně na Šumavě (horní tok řeky Křemelné), 

v Krkonoších (Úpská jáma) a v dalších lokalitách. Je známo celkem 14 druhů tohoto 

rodu, u nás byly zatím objeveny tři: F. antipyretica, F. squamosa (pramenička neboli 

zdrojůvka šupinatá) a F. hypnoides (pramenička neboli zdrojůvka chabá). Tento třetí 

druh byl objeven teprve nedávno v malém množství v jižních Čechách a je velice 

podobný druhu F. antipyretica, od kterého ho lze jen těžko rozeznat.
(58) 

3.2 Obsahové látky ve Fontinalis antipyretica 

Ve vodním mechu Fontinalis antipyretica byly zatím pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC) detekovány jako obsahové látky dva alkaloidy 

harmalol a harmin a dva flavonoidy myricetin a hyperosid.
(8)

 Obsahové látky byly zatím 

lépe prozkoumány u příbuzného druhu Fontinalis squamosa. Hlavními obsahovými 

látkami tohoto druhu jsou fontinalin, harmol a ester kyseliny harmol - propionové, které 

byly poprvé izolovány v práci Salma et al..
(59) 

Jelikož se v jiných rostlinách vyskytuje 

vždy více alkaloidů, lze předpokládat, že se ve vodním mechu Fontinalis antipyretica a 

Fontinalis squamosa nacházejí i další harmalové alkaloidy a jiné látky odlišné 

struktury.
(8) 

Harmalol a harmin patří mezi harmalové alkaloidy známé též jako β - karbolínové 

alkaloidy. Název této skupiny alkaloidů je odvozen od rostliny Peganum harmala L. 

(Zygophyllaceae). Tato divoká rostlina roste v polosuchých a subtropických oblastech 

na půdách písčitých s malým množstvím živin.
(9)

 Převážně se vyskytuje ve východním 

Středomoří, střední Asii, severní Americe a na Středním východě.
(10) 

V roce 1847 byl poprvé ze semen P. Harmala a Banisteriopsis caapi izolován β - 

karbolín harmin.
(11)

 Farmakologicky aktivní sloučeniny P. Harmala zahrnují řadu β - 

karbolínových alkaloidů jako harmalin, harmalol, harman, harmin a norharman.
(10)

 

Harmalové alkaloidy lze nalézt v celé řadě jiných rostlin jako např. Anadenanthera spp. 

(Fabaceae (bobovité)), Banisteriopsis spp., Terapteris spp. (Malpighiaceae 

(malpighiovité)), Passiflora spp. (Pasifloreaceae (mučenkovité)), Apocynaceae 
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(toještovité) a Rubiaceae (mořenovité).
(12)

 β - karbolínové alkaloidy byly nalezeny nejen 

v řadě léčivých rostlin, ale také i ve vařených potravinách, cigaretovém kouři, hmyzu, v 

mořských tvorech, v pražené kávě, alkoholických nápojích (víno, pivo, whisky) a 

v rajčatech.
(14,15,16,17)

 Harmalové alkaloidy jsou také součástí živočišné krevní plazmy, 

srdce, ledvin, jater a mozkové tkáně.
(18) 

V povodí Amazonky jsou rostliny obsahující β - karbolínové alkaloidy harmin a 

harmalin (mezi ně patří Banisteriopsis spp. a Tetrapteris (Malpighiaceae), Virola spp. 

(Myristicaceae) a Anadenathera spp. (Fabaceae)) používány k přípravě nápoje 

„ayashuasca“, který má halucinogenní účinky a je užíván během náboženských obřadů 

amazonských kmenů.
(17) 

Základní strukturou harmalových alkaloidů je látka norharman (9H - pyrido [3,4 - 

b] indol).
(17)

 Alkaloidy se mezi sebou liší substituenty v poloze 7.
 

Obr. č. 1.: Základní struktura β - karbolínových alkaloidů 
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3.3 Biologické účinky β - karbolínových alkaloidů 

β - karbolínové alkaloidy se vyskytují v mnoha rostlinách a mají široké spektrum 

farmakologických účinků. Působí na centrální nervovou soustavu, kardiovaskulární a 

muskulární systém. Inhibují monoaminooxidázu (MAO) A i B, acetylcholinesterázu 

(AChE) a butyrylcholinesterázu (BChE), dále topoizomerázu I v DNA a cyklin-

dependentní kinázu (CDK). Vážou se na receptory serotoninové, benzodiazepinové, 

dopaminové a imidazolinové. Další účinky jsou imunomodulační, termoregulační, 

konvulzivní a antikonvulzivní, antioxidační, antipyretické, halucinogenní, 

protinádorové a hypotenzní. Inhibují agregaci krevních destiček a mají schopnost 

interkalace do DNA.
(11,15,19,20)

 Nedávno byla prokázaná silná anti-HIV aktivita.
(21)

 

Vyznačují se i antibakteriálním a antiplasmodiálním účinkem.
(22) 

3.3.1 Vazba β - karbolínových alkaloidů na serotoninové, dopaminové, imidazolinové 

a benzodiazepinové receptory 

U β - karbolínů byla zkoumána jejich schopnost vázat se na serotoninové, 

dopaminové a benzodiazepinové receptory. Byla zjištěna mírná afinita k 5-HT2A 

serotoninovým receptorům a téměř žádná k 5-HT1A serotoninovým a D2 dopaminovým 

receptorům. Tato afinita je vysoce závislá na nasycenosti kruhů a přítomnosti 

substituentů. Podle nasycenosti kruhu lze β - karbolínové alkaloidy rozdělit do tří 

skupin: (a) plně aromatické (harmanové) deriváty (harman, harmin), (b) dihydro 

(harmalanové) deriváty (harmalan, harmaline, harmalol) a (c) tetahydroderiváty 

(eleagnin). V plně aromatické skupině má nejvyšší afinitu 7 - methoxyharman, u 

dihydroderivátů je to 5 - methoxyharmalan a v terahydro řadě 5 a 8 - 

methoxytetrahydroharman.
(23)

 

Ovlivněním endogenních postsynaptických 5-HT1A serotoninových receptorů 

vyvolávají β - karbolínové alkaloidy (harmin a harmalin) hypotermii.
(24)

 Působením na 

5-HT2 receptory se některé účinky β - karbolínů podobají účinkům více známých 

halucinogenů, jako např. LSD. Těmito účinky se dají rozlišit od nehalucinogenních β - 

karbolínů.
(23)
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β - karbolínové deriváty: methyl-β-karbolín-3-karboxylát (β - CCM) a methyl-6,6-

dimethoxy-4-ethyl-β-karbolín-3-karboxylát (DMCM) se s vysokou afinitou váží na 

benzodiazepinové receptory
(23)

 v místě γ - aminomáselné kyseliny typu A jako inverzní 

agonisté. Bylo dokázáno, že stimulací benzodiazepinových receptorů mohou β - 

karbolíny vyvolat antidepresivní účinek.
(14)

 

β - karbolíny také vykazují afinitu k I1, I2 a i I3 imidazolinovým receptorům. 

Stimulací I3 receptorů harman potencuje glukózou indukovanou sekreci inzulínu 

z izolovaných lidských Langerhansových ostrůvků.
(25,26)

 Molekula harminu má podobné 

účinky jako thiazolidindiony (glitazony). Působí přes PPAR γ  receptor (peroxisome 

proliferator - activated receptor) a na rozdíl od thiazolidindionů nepůsobí výrazné 

zvýšení hmotnosti.
(27)

 

3.3.2 Inhibice MAO A a MAO B 

Některé z farmakologických účinků výtažků z P. harmala a B. caapi mohou 

vyplývat z interakce β - karbolínových alkaloidů s enzymy monoaminooxidázy (MAO). 

Harman je silný inhibitor MAO A a norharman MAO B. 

Monoaminoxidáza (MAO) je flavin-adenosin-dinukleotid. Enzym se nachází na 

vnější membráně mitochondrií v mozku, játrech, střevní sliznici a dalších orgánech. 

Katalyzuje oxidativní deaminaci biogenních aminů (neurotransmiterů, vazoaktivních a 

cizorodých aminů).
(28,31)

 

MAO hraje důležitou roli v centrálním nervovém systému a periferních orgánech. 

Inhibitory tohoto enzymu jsou užitečné jako antidepresiva (inhibitory MAO A) a 

neuroprotektiva (MAO B inhibitory).
(29)

 Abnormální aktivita MAO B je zapletena do 

neurologických poruch, jako je např. Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, zatímco 

MAO A hraje důležitou roli v psychiatrických onemocněních, jako jsou deprese.
(28)

 

Schopnost inhibovat MAO může mít určitý dopad na zvyšování hladiny dopaminu 

v CNS a tím zmírnit příznaky Parkinsonovy choroby.
(30)
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Použití inhibitorů MAO je omezeno z důvodu možnosti hypertenzní krize, pokud 

pacienti konzumují potraviny s velkým obsahem tyraminu.
(29) 

 

3.3.3 Inhibice AChE a BChE 

Enzym acetylcholinesteráza (AChE) hraje důležitou roly v centrálním nervovém 

systému, dále se vyskytuje také ve svalech a v malém množství i v erytrocytech. Tento 

enzym katalyzuje přeměnu acetylcholinu v synaptické štěrbině. Jeho hlavní funkcí je 

ukončení nervového vzruchu na cholinergních synapsích. Působení acetylcholinu je tak 

na postsynaptických receptorech zastaveno.
(32,35)

 

Porucha cholinergního systému je spojena s celou řadou neurodegenerativních 

onemocnění. Jednou z nejčastěji se vyskytujících demencí na světě je Alzheimerova 

nemoc (AD). U této nemoci se projevuje ještě další enzym butyrylcholinesteráza 

(BChE), který je za normálních podmínek minoritní.
(33,35)

 

U pacientů s AD se nejprve vlivem odumření několika buněk projevuje porucha 

v krátkodobé paměti, ztráta zájmu o okolí, horší orientaci a schopnosti rozhodování. 

Později se může objevit porucha řeči a dlouhodobé paměti. Dále tyto mozkové změny 

nakonec zhorší schopnost vykonávat základní tělesné funkce, jako je chůze a polykání, 

problém s udržením moče a stolice, zmatenost a nechápání okolního dění. AD je 

v konečném důsledku fatální.
(34,35)

 

Léčba je zaměřena na zlepšení kognitivních schopností mozku posílením 

cholinergního systému. Při AD je sníženo uvolňování acetylcholinu z presynaptických 

štěrbin. Inhibitory AChE přímo působí na posílení funkce cholinergního systému. 

β - karbolínové alkaloidy (deriváty harmanu a norharmanu) vykazují schopnost 

inhibovat aktivitu AChE srovnatelnou s účinky galanthaminu, physostigminu a 

rivastigminu.
(35,32)

 Selektivnějším inhibičním účinkem na AChE se prokázali 9 - N - 

methylované deriváty. Bez této substituce je inhibiční aktivita méně selektivní. 

Harmanové soli (s další metylací v poloze 1) ukázaly až trojnásobně zvýšenou inhibiční 

aktivitu. Nejvyšší aktivita byla nalezena u 6 - methoxyderivátu harmanové soli. 
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Inhibiční aktivita u 6 - hydroxysloučenin je srovnatelná s 6 - methoxyderiváty. Terciární 

alkaloidy také vykázaly významnou inhibiční aktivitu a navíc snadno prochází přes 

bariéru mezi mozkem a krví.
(32)

 

Další onemocnění, které je způsobeno poruchou cholinergního systému, je 

myasthenia gravis. Myasthenia gravis je léčitelné orgánově specifické autoimunitní 

onemocnění charakterizované únavovou svalovou slabostí.
(36,37)

 

Léčba je založena na symptomatické terapii inhibičního účinku AChE. Jak již 

bylo zmíněno β - karbolínové alkaloidy mohou inhibovat aktivitu AChE, a tak by se 

mohly stát předlohou pro nové AChE inhibitory. Léčba probíhá samostatně nebo jí lze 

kombinovat s kortikosteroidy a jinými imunosupresivy.
(36)

 

3.3.4 Arotinádorová aktivita, neurotoxicita 

Cyklin-dependentní kináza (CDK) patří do rodiny proteinů serin / threonin kináz, 

které hrají ústřední roli v molekulárním systému, který spouští buněčný cyklus. Činnost 

CDK je přísně regulována v každé fázi buněčného cyklu pomocí důmyslných 

mechanismů, zajišťující dokončení jednotlivých fází. 

Řada důkazů ukázala nenormální regulaci CDK a jejich regulátorů v lidských 

nádorových buňkách. Zejména CDK5, jak bylo zjištěno, hraje důležitou úlohu při 

různých buněčných změnách, které nastaly v neuronech centrálního nervového systému. 

Přestože CDK5 je všudypřítomný protein, jeho enzymatická aktivita je zejména 

omezena na centrální nervový systém. 

V tradiční čínské medicíně je známo mnoho léčivých bylin, které vykazují 

protinádorové účinky a používají se v léčbě rakoviny. Jednou z látek, izolovaných 

z léčivých rostlin, vykazující inhibiční aktivitu proti CDK2 a CDK5 byl harmin. Navíc 

harmin vykazoval silnou inhibici replikace DNA nádorových buněk, a tím i jejich 

proliferaci, zatímco inhibiční účinek na růst stacionárních fibroblastů byl malý. To 

naznačuje, že harmin je specifický inhibitor buněčné proliferace.
(63)
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Protinádorový účinek a akutní toxicita, stejně jako neurotoxický účinek β - 

karbolínových derivátů je závislá na substituentech, a to ve třech aspektech: 

1. methoxyskupina v poloze - 7 na β - karbolínovém jádru hraje velmi důležitou roli při 

neurotoxických účincích (třes, škubání), 2. vhodný substituent (alkyl nebo benzyl) 

v poloze - 9 a 2 zvyšuje protinádorovou aktivitu a 3. substituent (alkoxykarbonyl nebo 

karboxyl) na pozici - 3 a 1 významně přispívá ke snížení akutní toxicity.
(38,39)

 

3.3.5 Inhibice diferenciace osteoklastů 

Kostní hmota je řízena kontinuální remodelací kosti přes osteoblasty a resorpcí 

přes osteoklasty. Abnormality v kostní remodelaci mohou produkovat různé poruchy 

kostí, jako je osteoporóza, hyperkalcémie, revmatoidní artritida, nádory metastazující v 

kosti, paradontóza a Pagetova choroba. Osteoblasty jsou odvozeny z mezenchymálních 

kmenových buněk.
(40) 

Osteoklasty vznikají z hematopoetických prekurzorů monocytů / 

makrofágů. 

Vztah mezi strukturou a aktivitou derivátů harminu na osteoklastogenesi odhalil 

význam methoxy nebo hydroxyskupiny v poloze 7 a dvojná vazba mezi C3 a C4 v β - 

karbolínové struktuře.
(41)

 Harmol s methoxyskupinou, která nahradila hydroxylovou 

skupinu v poloze 7, rovněž zvýšila aktivitu alkalické fosfatázy na přibližně stejnou 

koncentraci jako harmin. Harman, který nemá nahrazenou skupinu na pozici 7, měl 

menší vliv na aktivitu alkalické fosfatázy než harmin. Harmalin a harmalol, kteří mají 

jednoduchou vazbu mezi C3 a C4, vůbec na alkalickou fosfatázu neúčinkovaly.
(40)

 

Nová funkce harminu na osteoklasty kmenových buněk tak může vést k objevu 

nových léčebných metod pro prevenci nebo léčbu onemocnění kostí, jakož i nové 

pokroky v kostní regenerativní medicíně.
(42)

 

3.3.6 Další účinky 

Harman a harmin působí proti shlukování krevních destiček. Antiagregační 

mechanismus je zprostředkován inhibicí fosfolipázové Cγ2 fosforylace, která pomocí 

kolagenu indukuje agregaci destiček. Harmin působí na snížení systémového 

arteriálního krevního tlaku a celkové periferní cévní rezistence. Tato prospěšná 
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vlastnost harmanu a harminu na kardiovaskulární systém, může být důležitá u 

trombózy, kde je agregace krevních destiček důležitým činitelem pro vznik a rozvoj 

trombu.
(43)

 

U β - karbolínových alkaloidů byla prokázána antimikrobiální aktivita. Proteus 

vulgaris, Bacillus subtilis, a Candida albicans jsou nejvíce citlivé na harmin, zatímco 

harman byl nejaktivnější proti Escherichia coli a Aspergillus niger. Harmalin byl 

účinný proti P. vulgaris a C. albicans. Kombinace harmanu a harminu byla nejúčinnější 

proti E. coli, zatímco harman s harmalinem byly více účinní proti P. vulgaris a C. 

albicans. Synergismus harmalových alkaloidů zesiluje antibakteriální účinek.
(44)

 

β - karbolínové deriváty také vykazují mutagenní účinky a inhibují topoizomerázu 

I.
(45)

 Objev genotoxických vlastnosti u harmanu a norharmanu zvýšil zájem o tuto 

problematiku. Tyto sloučeniny mohou zásadně změnit mutagenní potenciál mnohých 

mutagenů různými mechanismy: interakcí s DNA, úpravou činnosti enzymů účastnících 

se oprav, modulací metabolických aktivačních systémů nebo tvorbou nových 

mutagenních druhů.
(46)

 

Harman také působí na endoteliální buňky a tím ovlivňuje napětí hladkého 

svalstva. Endoteliální buňky uvolňují oxid dusnatý, který vyvolá vasorelaxaci.
(19)

 

V poslední době je studován vliv harminu a jeho derivátů na HIV. Některé ze 

studií ukazují na velmi silný anti-HIV účinek.
(47)

 

3.4 Biologické účinky flavonoidů 

V dnešní době je známo více než 4000 flavonoidů.
(49) 

Vyskytují se v potravinách 

rostlinného původu, jako je ovoce a zelenina a v nápojích, jako jsou čaje a červená 

vína.
(50)

 Flavonoidy jsou široce rozšířené v listech, semenech, kůře a květech rostlin. V 

rostlinách tyto sloučeniny poskytují ochranu proti ultrafialovému záření, patogenům a 

býložravcům. Anthokyaninové pigmenty v květech přitahují opylující hmyz a jsou 

odpovědné za charakteristicky červené a modré zbarvení bobulí vína a některých druhů 
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zeleniny, která je hlavním zdrojem flavonoidů v lidské stravě. Z potravin přijímáme 

flavonoidy především jako 3 - O - glykosidy a polymery.
(49)

 

Antioxidační aktivita, jedna z nejvýznamnějších vlastností flavonoidů, hraje 

důležitou roli v prevenci degenerativních (Parkinsonova a Alzheimerova choroba) a 

chronických chorob (kardiovaskulární a cerebrovaskulární). Chrání nervové buňky před 

oxidačním stresem inhibicí reaktivních forem kyslíku.
(51) 

Flavonoidy inhibují enzymy 

cyklooxygenázu a lipoxygenázu, které jsou zodpovědné za tvorbu volných radikálů. 

Flavonoidy se také vyznačují protinádorovými, antibakteriálními, 

protiplísňovými, antialergickými a estrogenními účinky. Byla zkoumána i jejich 

antivirová aktivita, například proti lidskému cytomegaloviru, herpes simplex viru typu 1 

a 2, viru chřipky, respiračnímu viru syncitial, adenoviru, varicella zoster viru, polioviru, 

rhinoviru, sindbis viru, koronaviru, parainfluenzaviru, coxsackieviru B, HIV a 

rotavirům.
(52)

 Regulují metabolismus kyseliny arachidonové a tlumí zánět.
(53)

 

Jsou popsány i relaxační účinky rutinu, quercetinu, naringeninu a ganisterinu na 

kontraktilitu různých hladkých svalů, např. na hladkou svalovinu cév, močového 

měchýře, chámovodu a dělohy.
(54)

 

Hypoglykemický účinek flavonoidů je způsoben inhibicí alfa-amylázy, zlepšeným 

metabolismem glukózy a zvýšením sekrece inzulínu z B-buněk Langerhansových 

ostrůvků nebo zmírněním citlivosti receptorů na inzulín.
(55)

 

Flavonoidy jsou benzo - γ - pyronové deriváty, které jsou vytvořeny z fenolických 

a pyranových kruhů.
(49) 

Jsou obvykle rozděleny podle substituentů na flavonoly, 

flavony, flavanony, flavanoly (katechiny), anthokyanidy a isoflavonoidy. Základní 

kostru flavonoidů tvoří dvě benzenová jádra (A a B) spojená 3 uhlíky, které jsou 

zapojeny v hetrocyklickém pyronovém kruhu C. Flavonoidy se navzájem liší v počtu a 

rozmístění hydroxylových skupin, stejně jako v povaze a rozsahu glykosylace nebo 

alkylace a v přítomnosti (nebo nepřítomnosti) dvojné vazby mezi atomy uhlíku 2 a 3 v 

kruhu C.
(54)
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3.5 Biosyntéza harmalových alkaloidů 

Biosyntéza β - karbolínů vychází z L - tryptofanu, který přechází na tryptamin. Na 

vzniku nového šestičlenného heterocyklického kruhu se podílí boční řetězec tryptaminu 

- ethylamin, který reaguje s aldehydem nebo keto - kyselinou. Při reakci s aldehydem 

vznikne Schiffova báze. Aromaticita je obnovena ztrátou protonu na uhlíku číslo 2. 

Následuje oxidace, kterou vzniknou dihydroderiváty a plně nasycené β - karbolínové 

alkaloidy. 

Při reakci tryptaminu s keto - kyselinou dojde ke kondenzaci a následně 

k oxidativní dekarboxylaci, která dá vzniknout dihydro - β - karbolínům. Ty se dále 

mohou redukovat na tetrahydro - β - karbolíny (eleagnin) nebo oxidovat na plně 

aromatické β - karbolíny (harman, harmin). Harmalin vzniká methoxysubstitucí 

dihydriderivátů, který se může oxidovat na harmin nebo redukovat na 

tetrahydroharmin.
(13)

 

Některé z těchto reakcí mohou probíhat také v potravinách. β - karbolínové 

alkaloidy odvozené od L - tryptofanu jsou přirozeně se vyskytující látky vznikající při 

výrobě, zpracování a skladování potravin. Tyto alkaloidy se mohou objevit 

v potravinách po Pictet - Spengler kondenzaci indolových aminů a reaktivních aldehydů 

(formaldehyd). Stejně tak mohou některé aromatické aldehydy vytvořit nové tetrahydro 

- β - karbolíny v potravinách během zpracování nebo vaření.
(48)

 Jako nejčastější produkt 

vzniká tetrahydro - 3 - karbolín - 3 - karboxylová kyselina.
(39)
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Obr. č. 2.: Biosyntéza β - karbolínových alkaloidů: α - uhlík vystupuje jako 

nukleofil 
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Obr. č. 3.: Biosyntéza β - karbolínových alkaloidů: Mannichova reakce 

s pomocí keto - kyseliny 
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3.6 Biosyntéza flavonoidů 

Biosyntéza flavonoidů vychází z metabolismu kyseliny šikimové. Tato cesta 

slouží k vytvoření aromatických aminokyselin (L - fenylalanin, L - tyrosin a L - 

tryptophan). Probíhá jen u mikroorganismů a rostlin, živočichové je tvořit neumí. Proto 

musí člověk aromatické kyseliny označené jako esenciální přijímat z potravy. Základem 

syntézy je látka L - fenylalanin, který se po eliminaci aminoskupiny pomocí PAL 

(fenylalanine ammonia lyase) mění na kyselinu skořicovou, která je přeměněna na 

kyselinu p-kumarovou (hydroxyskořicovou). Po přijetí koenzymu A je schopna 

reagovat se třemi molekulami malonyl-koenzymu A vzniklých acetátovou 

biosyntetickou cestou. Tím vzniká polyketidická sloučenina, která se pomocí enzymu 

chalkonsyntázy přemění na naringenin nebo liquiritigenin. Tyto dvě sloučeniny určují 

základní strukturu flavonoidů.
(13,56) 

  



Diplomová práce  Lucie Ptáčníková 

24 

 

Obr. č. 4.: Biosyntéza šikimátovou cestou  
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Obr. č. 5.: Biosyntéza flavonoidů od L - fenylalaninu 
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3.7 Základní metody fytochemických analýz a izolací  

3.7.1 Chromatografie 

Chromatografie je účinná separační metoda založená na postupném opakovaném 

ustavování řady fázových rovnováh mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze, které jsou 

relativně vůči sobě v pohybu.
(57)

 Chromatografické metody lze rozdělit podle charakteru 

mobilní fáze na plynovou chromatografii (GC), kde je mobilní fází plyn a kapalinovou 

chromatografii, kde je mobilní fází kapalina. Kapalinovou chromatografii můžeme 

realizovat a) v plošném uspořádání - např. tenkovrstvá chromatografie (TLC) a papírová 

chromatografie (PC), nebo b) v kolonovém uspořádání - nejčastěji využívaná 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).
(60) 

Předpokladem úspěšné HPLC analýzy je optimalizace chromatografických 

podmínek tak, aby jednotlivé separované složky směsi poskytovaly ostré a symetrické 

píky.
 

Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR. Je to čas 

od nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku.
(57) 

3.7.1.1 Sloupcová (kolonová) chromatografie 

Při sloupcové (kolonové) chromatografii se používá skleněná trubice s kohoutem 

pro řízení rychlosti toku mobilní fáze a s přepážkou na dně (buničitá vata) naplněná 

sloupcem absorpčního materiálu. Na horní konec kolony s absorbentem nasyceným 

vhodným čistým rozpouštědlem se nanese malé množství roztoku směsi určené 

k rozdělování. Část látek zůstane v kapalné fázi, část se jich zachytí na absorbentu. 

Potom se začne konstantní rychlostí do kolony přidávat rozpouštědlo. Eluát vytékající 

z kolony jímáme po několika mililitrech na jednotlivé frakce. 

Absorbenty nesmějí být rozpustné nebo chemicky reagovat ani 

s chromatografickými látkami, ani s použitými rozpouštědly. Vhodný absorbent pro 

určitý typ dělení musí mít určitou kapacitu a aktivitu. Aktivita absorbentu je míra jeho 
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schopnosti vázat chromatografovanou látku. Aktivita závisí na velikosti částic a na tzv. 

aktivaci. Způsob aktivace je specifický pro každý absorbent. Podle chemické povahy lze 

absorbenty rozdělit na polární a nepolární. Nejpoužívanější polární absorbenty jsou 

kysličník hlinitý a silikagel. Na absorbenty polárního typu se nejvíce absorbují 

molekuly s polárními skupinami, jako jsou alkoholy, aminy a kyseliny. K výběru 

vhodného rozpouštědla slouží tzv. „eluotropní řady“ rozpouštědel. Je to pořadí 

rozpouštědel podle síly jejich absorpce. 

Touto metodou lze separovat látky, u kterých hrozí při plynové chromatografii 

rozklad. Jsou to hlavně látky přírodního charakteru jako barviva, vitaminy, hormony, 

antibiotika, alkaloidy, terpeny a řada dalších.
(57)

 

3.7.1.2 Semipreparativní chromatografie 

Úlohy preparativních a analytických HPLC systémů se od sebe liší. Zatímco 

úkolem analytické HPLC je kvalitativní a kvantitativní stanovení definovaných 

sloučenin ve vzorcích, úkolem preparativní HPLC je separace, vyčištění a izolace 

cenných produktů ze směsí. 

Preparativní chromatografii lze rozdělit do třech základních oblastí: 

 Flash chromatografie 

 Semi - preparativní separace 

 vsádková preparativní chromatografie (poloprovozní nebo výrobní) 

 "True Counter - current chromatography" 

 "Simulated moving batch" (SMB) 

Semipreparativní chromatografie se liší od analytické ve velikosti (šířce) kolony 

(8 - 16 vs. 2 - 4,6 mm), v množství nastřikovaného obsahu vzorku (1 - 100 µl vs. 1 - 20 

ml), v tloušťce cely (3 vs. 0,01 - 2 mm), dále také ve velikosti částic pevné fáze (5 - 10 

vs. do 5 µm) a průtoku (5 - 50 vs 0,1 - 2 ml/min).
(64)

 

 

http://chromservis.cz/item/smb?lang=CZ
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3.7.2 NMR analýza 

Nukleární magnetická resonance (NMR) je založena na absorpci energie 

elektromagnetického vlnění v oblasti krátkých radiových vln elektrony nebo jádry 

s magnetickým momentem. Patří proto mezi metody absorpční spektroskopie, a to 

metody vysokofrekvenční či radio-spektroskopie. 

Magnetické vlastnosti látek jsou výrazem jejich elektronové struktury. Lze jich 

tak využít pro řešení otázek týkajících se struktury. Nejvíce se tato metoda uplatňuje 

v organické chemii. 

Pro rozbor rezonančního spektra jsou důležité dvě veličiny - chemický posun a 

spinová interakce. Chemický posun se orientuje vlivem vnějšího magnetického pole 

(MP) jako jaderný i elektronový magnetický moment. Elektronový obal jádra se dostává 

vlivem vnějšího MP do rotace, jejíž úhlová rychlost je úměrná intenzitě působícího MP 

a vyvolá vznik nového MP, které má menší intenzitu a opačný směr, čímž intenzitu 

vnějšího pole zeslabuje. Podmínka rezonance daného jádra je splněna až při větší 

intenzitě vnějšího pole. Tvar a hustota elektronového obalu jádra atomu vázaného do 

molekuly závisí na typu vazby daného atomu. 

Magnetické pole elektronů stíní jádro před vlivem vnějšího MP. Míra odstínění 

jádra závisí na hustotě elektronového obalu. Bezrozměrná veličina, charakteristická pro 

určitý druh atomu je konstanta odstínění. Její hodnoty leží v rozmezí řádů 10
-2

 až 10
-5

. 

Konstanta odstínění je charakteristická pro každý druh jádra, formu jeho vazby a 

různých sousedních atomů. Rezonanční podmínka je splněna při různé intenzitě 

vnějšího MP. Ve spektru udáváme polohu rezonančního signálu buď v jednotkách 

intenzity vnějšího MP (nejčastěji ppm), nebo po přepočtení v odpovídajících hodnotách 

frekvence. Chemický posun je hodnota rozdílu poloh obou signálů. 

Spinová interakce představuje vliv orientace jaderného magnetického momentu 

jádra na orientaci jaderného magnetického momentu druhého jádra, které je s prvním 

vázáno do molekuly. Rozštěpení jednoduchých rezonančních linií do multipletové 
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struktury je důsledkem spinových interakcí. Každý základní jednoduchý rezonanční 

signál lze rozdělit na určitý počet dílčích signálů se zcela určitým počtem ploch. 

Při výpočtu spektra NMR je prvním krokem určení typu spektra analyzované 

látky. Tvar rezonančního spektra závisí na poměru interakční konstanty k chemickému 

posunu atomů tvořících molekulu. 

K přesnému kvantitativnímu vyhodnocení rezonančního spektra je nutno použít 

ploch rezonančních signálů. Kvantitativní vyhodnocení ploch či intenzit rezonančních 

signálů může spočívat buď v relativním srovnání jednotlivých rezonančních signálů 

v jediném spektru, anebo ve srovnání jednoho rezonančního signálu v různých 

spektrech téže látky v závislosti na její koncentraci.
(57)
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie a přístroje 

4.1.1 Chemikálie 

 methanol pro HPLC, Scharlau, Španělsko 

 silikagel 60A pro sloupcovou chromatografii (velikost částic 38 - 63 µm) 

 standardy alkaloidů: harmalol, harmin, Sigma - Aldrich 

 standardy flavonoidů: myricetin, hyperosid, Sigma - Aldrich 

 methanol p.a., petrolether p.a., chloroform p.a., aceton p.a., ether p.a., amoniak 

p.a., kyselina octová p.a.: Penta a.s., Chrudim, kyselina chlorovodíková p.a.: 

Lachema, Brno 

4.1.2 Přístroje 

 analytické váhy A 200S, Sartorius, Göttingen; 

 vodní lázeň KL, Laboratrní přístroje, Praha; 

 vakuová rotační odparka LABOROTA 4002, Heidolph, Schwabach; 

 HPLC chromatograf JASCO (čerpadlo PU - 2098, detektor MD - 2015, 

autosampler AS - 2055, detektor FP - 2020), Jasco International, Tokyo; 

 chromatografická kolona LiChrospher RP - 18 (250 x 4 mm, 5 µm) 

s předklonkou, Merck, Darmstadt, Německo; 

 multimetr multi 340, WTW, Weilheim, Německo; 

 sušárna MEMMERT model 500, Schwabach, Německo; 

 mlýnek Bosch KM13, Ljubljana, Slovinsko; 

 mikrofiltr TESSEK, Praha; 

 třepačka LT2, KAVALIER, Sázava; 

 NMR Varian Mercury - Vx BB 300, Darmstadt, Německo; 
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 HPLC chromatograf DIONEX (pumpa LPG - 3400A, autosampler WPS - 3000 

TSL, termostat kolony TCC 3000SD, detector DAD 3000, fluorescenční 

detektor RF 2000); 

 separátor frakcí TELEDYNE, ISCI combi - Flast Foxy Jr.; 

 software CHROMELON CHM - 1; 

 kolona Polaris 5 µ C18 - A (250 x 21,2 mm). 

4.2 Sběr a zpracování rostlinného materiálu 

4.2.1 Lokalita sběru 

 řeka Metuje - Rychnovek: 50
°
20´51´´ s.š., 15

°
58´33´´ v.d. 

 řeka Dědina - Ledce: 50
°
13´48´´ s.š., 16

°
2´44´´ v.d. 

 řeka Rokytenka - Kunvald: 50°6´40´´ s.š., 16°29´19´´ v.d. 

4.2.2 Vlastní sběr materiálu 

Rostliny byly sbírány celé včetně kořenové části ze dna řeky a ihned opláchnuty 

ve vodě z důvodu zbavení se hrubých nečistot. Dále následovalo předsušení na 

filtračním papíře a odvoz na katedru farmakognozie, kde probíhalo další zpracování. 

Sušení celých rostlin bylo provedeno na filtračním papíře v sušárně při 60 
°
C po dobu 

48 hodin. Usušený materiál byl poté rozdroben v mlýnku. 

4.2.3 Ztráta sušením 

Ztráta sušením je ztráta hmotnosti vyjádřená v hmotnostních procentech (m/m). 

Navážil se 1 g drogy do váženky předem vysušené za podmínek předepsaných 

pro zkoušku. Droga se sušila 1 hodinu v sušárně při 105 °C. Poté se váženky s drogou 

nechaly vychladnout v exsikátoru a zvážily se.
(65)

 Ztráta sušením se vypočítala podle 

vzorce:  

                                        

       
 * 100 
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4.3 Stanovení alkaloidů pomocí HPLC 

4.3.1 Příprava extraktu 

3,000 g usušené a rozdrobené drogy bylo smícháno s 15 ml methanolu a takto 

získaná směs se nechala macerovat za pokojové teploty po dobu 60 hodin. Získaný 

extrakt byl zfiltrován přes vatu a droga s vatou byla ještě několikrát promyta 

methanolem, dokud nebyl vytékající filtrát čirý. Methanolový extrakt se ve vakuové 

odparce zahustil na zhruba 20 ml. Získaný extrakt byl přelit do dělící nálevky, 

k extraktu bylo přidáno 20 ml etheru a tento roztok byl třikrát třepán 15 ml 2% roztoku 

kyseliny octové. Kyselé výtřepky byly spojeny a odpařeny na vodní lázni do sucha. 

Odparek byl rozpuštěn ve 4 ml destilované vody a přefiltrován mikrofiltrem. 

4.3.2 HPLC analýza 

HPLC analýzy byly prováděny na chromatografické sestavě Jasco (čerpadlo PU - 

2089, detektor MD - 2015, fluorescenční detektor FP - 2020, autosampler AS - 2055, 

kolonový termostat Jetstream II plus). Sestava byla vybavena předkolonovým filtrem a 

kolonou LiChrospher RP - 18 (250 x 4 mm, 5 µm) s ochrannou předklonkou. 

Metoda byla isokratická. Mobilní fáze se skládala ze 70 % z methanolu a z 30 % 

z fosfátového pufru o pH 7,8 (fosfátový pufr o síle 50 mM, připravený z  3,312 g 

NaH2PO4 a 8,509 g Na2HPO4 . 12 H2O na 1 litr). 

Délka analýzy byla 33 min. Průtok mobilní fáze v průběhu analýzy rostl z 1,1 

ml/min v čase 0 do 1,5125 ml/min v čase 33 min. Nastřikovaný objem vzorku byl 100 

µl. 

Vzhledem k vyšší citlivosti fluorescenčního detektoru byly alkaloidy harmalol a 

harmin analyzovány a jejich obsah hodnocen podle tohoto přístroje. Použita byla 

extinkční vlnová délka 300 nm a emisní vlnová délka 435 nm. 
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Obr. č. 6.: Ukázka chromatogramů standardů harminu a harmalolu při použití 

fluorescenčnícho detektoru 

 

Obr. č. 7.: Ukázka chromatogramu vzorku z Fontinalis antipyretica, detekován 

harmalol a harmin pomocí fluorescenčního detektoru 
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4.4 Izolace alkaloidů 

4.4.1  Příprava základního extraktu 

K extrakci bylo potřeba 780 g drogy a okolo 2 l metanolu 80%, který byl okyselen 

kyselinou chlorovodíkovou. Extrakt byl získán macerací trvající po dobu 60 hodin. 

Získaný extrakt byl zfiltrován přes kousek vaty. Poté byla zbylá droga promyta 80% 

metanolem, který byl okyselený kyselinou chlorovodíkovou a opět zfiltrována. Oba 

extrakty byly spojeny do jednoho extraktu, kterému byl pomocí vakuové odparky 

zredukován objem na 200 ml. Zredukovaný extrakt byl třikrát třepán 50 ml petroletheru 

z důvodu odstranění chlorofylu. Kyselý methanolový extrakt byl použit ke kontrolní 

HPLC analýze. 

K extraktu byl přidán amoniak do hodnoty pH 9 a alkalické báze byly vytřepány 

do chloroformu (3 x 100 ml). Chloroformová báze byla následně zfiltrována a na 

vakuové odparce zredukována na 90 ml. 

4.4.2 Sloupcová chromatografie 

K přípravě sloupce bylo použito cca 200 g silikagelu 60A pro sloupcovou 

chromatografii o velikosti částic 38 - 63 µm, který byl po dobu 4 hodin zahříván při 

teplotě 160 °C. Poté byl objem vody upraven na 12 %. Na tvorbu kolony byl použit 

skleněný válec s výpustným kohoutem o rozměrech 40 x 3,5 cm. Mrtvý objem válce byl 

stanoven na 93 ml. 

Na spodní dno skleněného válce byl vložen chomáček vaty následně převrstvený 

asi 2 cm mořského písku. Upravený silikagel (viz. výše) byl po malých částech 

rozmícháván s chloroformem a opatrně nalíván po tyčince na dno válce. Tento postup 

byl ještě několikrát opakován, pokud nebylo dosaženo 2/3 výšky válce. Během plnění 

kolony bylo několikrát vypuštěno malé množství chloroformu, aby se silikagel dobře 

navzájem propojil a usadil. Zároveň byly použity krouživé pohyby kolony pro vytvoření 

celistvé vrstvy a rovného povrchu silikagelu. Tím bylo zajištěno relativně stejnoměrné 
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rozvrstvení silikagelu ve válci. Po dosažení požadované výšky silikagelu ve válci byl do 

něj pomocí vsáknutí nanesen vzorek a následně převrstven chloroformem. 

Jednotlivé frakce byly oddělovány po 100 ml. Jako eluční činidlo byl nejprve 

používán čistý chloroform, kterým bylo eluováno prvních 12 frakcí (F 1 - 12). 

K následným elucím byly použity směsi se zvyšujícím se obsahem metanolu (10 % 

methanolu - frakce: F 13, 14), (30 % methanolu - frakce: F 15, 16), (50 % metanolu - 

frakce: F 17, 18), (70 % methanolu - frakce: F 19, 20) a čistý methanol o frakcích F 21 - 

44. 

Každý objem získané izolované frakce byl následně na vakuové odparce 

zredukován na cca 20 ml. Z každé frakce bylo odebráno cca 1,2 ml jako vzorek pro 

HPLC analýzu pro kontrolu obsahu alkaloidů. Během sloupcové chromatografie byl 

obsah fluorescenčních alkaloidů také kontrolován pomocí UV lampy při vlnové délce 

366 nm. Alkaloidy mají schopnost při této vlnové délce fluoreskovat.  

Frakce F 29 - 32 obsahovaly nejvyšší obsah alkaloidů a byly použity pro další 

izolaci pomocí semipreparativní HPLC. 

4.4.3 Semipreparativní HPLC 

Na semipreparativní sestavě Dionex s kolonou Polaris 5 µ C18 - A (250 x 21,2 

mm) probíhala preparace daného píku, který odpovídal na analytické HPLC píku 

harminu. Detekce byla provedena pomocí diodového i fluorescentního detektoru. Průtok 

mobilní fáze byl 7 ml/min. Mobilní fáze se skládala ze 70 % z metanolu a z 30 % 

z fosfátového pufru o pH 7,8 (fosfátový pufr o síle 50 mM, připravený z  3,312 g 

NaH2PO4 a 8,509 g Na2HPO4 . 12 H2O na 1 litr). Eluent byl v čase odpovídajícímu 

retenčnímu času daného píku (tR = 19,361 min.) jímán postupně do tří 20 ml zkumavek 

během růstu píku zobrazovaného na obrazovce. Celý proces musel být opakován 9x, 

protože nastřikovaný objem mohl být na sestavě Dionex maximálně 2 ml. Zkumavky 

s eluáty v daném čase byly spojeny a vysušeny do sucha. Zbytek po vysušení byl 

následně rozpuštěn v 6 ml metanolu. 
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HPLC analýzou bylo zjištěno, že čistota harminu ještě není dostatečná, a tak byl 

celý postup semipreparativní HPLC opakován se získanými 6 ml methanolického 

roztoku. Ve 3 nástřicích po 2 ml byl eluent opět jímán v příslušném čase do zkumavky a 

takto bylo po vysušení získáno 14 mg harminu. 

Byl vypočítán teoretický výtěžek (Tv), a to jako součin celkové hmotnosti použité drogy 

a obsahu harminu v tomto výchozím materiálu (v %), to celé děleno 100 (mg). 

Byla vypočítána výtěžnost izolace (V), a to jako poměr skutečného výtěžku izolace k 

teoretickému výtěžku izolace, to celé vynásobeno 100 (%). 
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Obr. č. 8.: Ukázka chromatogramu ze semipreparativního HPLC, izolace 

harminu   
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4.4.4 NMR analýza 

Pro jednoznačnou identifikaci a ověření struktury byla použita analýza 1D - NMR 

(
1
H, 

13
C ) na přístroji NMR Varian Mercury - Vx BB 300 při 300 MHz. Jako 

rozpouštědlo byl použit D6 - DMSO. Tato analýza byla provedena na katedře 

anorganické a organické chemie, farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Analýzu a 

vyhodnocení provedli Doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. a Mgr. Zdeněk Novák. 

4.5 Stanovení flavonoidů pomocí HPLC 

4.5.1 Příprava extraktu 

Usušená a rozdrobená droga v množství 1,000 g byla společně s 10 ml metanolu 

udržována ve varu po dobu 25 min. Extrakce proběhla celkem třikrát. Po ukončení první 

a druhé extrakce byl roztok zfiltrován pomocí malého kousku vaty. Tento kousek vaty i 

s extrahovanou drogou byl vložen zpět do baňky společně s 10 ml methanolu a proces 

se opakoval. Získané extrakty byly spojeny a objem byl upraven methanolem do 20 ml. 

Dále byl třepáním s petroletherem z extraktu odstraněn chlorofyl. Tento proces proběhl 

celkem třikrát s 30 ml petroletheru. Následně byl roztok zfiltrován přes mikrofilm (0,45 

µm). 

4.5.2 HPLC flavonoidů 

HPLC analýza byla prováděna na sestavě Jasco, vybavené předkolonovým filtrem 

a kolonou LiChrospher RP - 18 (250 x 4 mm, 5 µm) s ochranou předklonkou. 

Nastřikovaný objem byl 20 µl a byla použita gradientová metoda. V čase nula 

obsahovala mobilní fáze 8 % acetonitrilu a 92 % vody. V čase 30 min. byl poměr 

acetonitril / voda – 18 / 82 % a při 55 min bylo obsaženo 60 % acetonitrilu a 40 % vody. 

Acetonitril i voda obsahovaly 0,15 % kyseliny fosforečné. Mobilní fáze protékala 

rychlostí 1 ml/min a detekce v rozmezí vlnových délek 200 - 600 nm probíhala v DAD 

detektoru. 

  



Diplomová práce  Lucie Ptáčníková 

39 

 

Obr. č. 9.: Ukázka chromatogramu standardů hyperosidu a myricetinu 

 

Obr. č. 10.: Ukázka chromatogramu vzorku z F. antipyretica, metoda pro stanovení 

flavonoidů, detekován hyperosid a myricetin  
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4.5.3 Validace HPLC analýzy 

Validace znamená ověření platnosti zvoleného analytického postupu. 

Instrumentální validace je zajištěna výrobcem HPLC sestavy (Jasco) a to normou 

ISO 9001 (International Organization for Standardization). 

Způsobilost chromatografických systémů byla navíc ověřena testem opakovacího 

nástřiku - tzv. test na přesnost (provedeno vždy 6 nástřiků týmž vzorkem, vypočtená 

relativní směrodatná odchylka byla vždy menší než 1,5 %) a testem linearity (na základě 

5 různých koncentrací standardu se lineární regresní analýzou zjistí hodnota korelačního 

koeficientu r, která musí být větší než 0,9900). Pro hodnocení analytického měření byly 

dále převzaty metody z Evropského lékopisu, 3. vydání: Asymetrie píku a Počet 

teoretických pater. Pro hodnocení celé metody byly použity tyto validační parametry: 

Správnost metody - jedná se o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a 

skutečnou hodnotou (tedy porovnáním ověřených hodnot se standardem, porovnáním 

s jinou již osvědčenou metodou, nebo srovnáním s referenčním materiálem) 

Kvantitativní limit - jde o nejmenší hodnotu, která je měřitelná s přijatou přesností 

a správností (relativní směrodatná odchylka menší než 15 %) 

4.6 Statistické zpracování výsledků 

Statistická významnost naměřených výsledků byla vypočítána pomocí t-testu 

rozdílu dvou průměrů (pro rovnost rozptylů) podle následujících matematických vztahů. 

Aritmetický průměr:    
   

 
   

 
 

xi = naměřené hodnoty, a = rozsah souboru 

Směrodatná odchylka: S =  
       

  
   

   
 

x = aritmetický průměr, xi = naměřené hodnoty, a = rozsah souboru
(62)
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Sběr vzorků Fontinalis antipyretica 

Vzorky vodního mechu Fontinalis antipyretica byly sesbírány v srpnu 2009 a 

v září 2010. Oblast sběru vzorků v roce 2010 byla Metuje - Rychnovek. V roce 2009 

byly oblasti pro sběr materiálu Dědina - Ledce, Metuje - Rychnovek a Rokytenka - 

Kunvald. 

Tabulka č. 1. Obsah alkaloidů v r. 2009, 2010 

 

5.2 Výsledky stanovení alkaloidů pomocí HPLC 

5.2.1 Sloupcová chromatografie - výsledky 

Během sloupcové chromatografie bylo u každé odebrané frakce, o obsahu cca 20 

ml, stanoveno množství alkaloidů. Největší množství alkaloidů bylo detekováno ve 

frakcích F 29 - 32. V ostatních frakcích (F 1 - 26 a 42) bylo detekované množství 

 

Lokalita (řeka - 

místo sběru) 

Harmalol 

[%] 

Harmin 

[%] 

Celkové 

množství 

alkaloidů 

[%] 

2
0

0
9

 

Dědina - Ledce 
0,0000 

(pod kvantitativním 

limitem) 
0,0007 0,0007 

Metuje - 

Rychnovek 
0,0014 0,0059 0,0073 

Rokytenka - 

Kunvald 
0,0006 0,0065 0,0071 

2
0

1
0

 

Metuje - 

Rychnovek 
0,0006 0,0032 0,0038 
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alkaloidů velmi malé nebo dokonce pod kvantitativním limitem. Frakce s nízkým 

obsahem alkaloidů nebyly brány pro izolaci také z důvodů obsahu balastních látek. 

Frakce F 29 - 32 byly spojeny a použity k semipreparativní HPLC. 

Tabulka č. 2. Obsah alkaloidů v roce 2010, zvýrazněny jsou frakce využité k 

izolaci 

Frakce (F) 
Harmalol 

[mg/100 ml] 
Harmin 

[mg/100 ml] 

1.-26. 
< 0,005 

(pod detekčním limitem) 

< 0,005 

(pod detekčním limitem) 

27. 
< 0,005 

(pod detekčním limitem) 
0,008 

28. 0,020 0,072 

29. 0,174 0,466 

30. 2,751 10,184 

31. 3,012 11,938 

32. 0,571 1,141 

33. 0,120 0,210 

34. 0,035 0,024 

35. 0,021 0,039 

36. 0,018 0,017 

39. 0,017 0,022 
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40. 0,009 0,010 

41. 0,005 0,009 

42. 
< 0,005 

(pod detekčním limitem) 

< 0,005 

(pod detekčním limitem) 

 

5.2.2 Semipreparativní HPLC - výsledky 

Spojené frakce F 29 - 32 ze sloupcové chromatografie byly zahuštěny na vakuové 

odparce na cca 20 ml a rozděleny na 9 částí po 2 ml. V těchto dvoumililitrových 

dávkách byly nastřikovány do HPLC systému. V čase 19,361 min. byl eluent 

s rostoucím píkem zachytáván do speciálních zkumavek. Objemy jednotlivých 

zkumavek se spojily do jednoho objemu, a ten byl vysušen do sucha. Výsledkem bylo 

vyizolování 14 mg látky alkaloidní povahy pravděpodobně, podle shody retenčního 

času a UV spektra, harmin. 

Teoretický výtěžek: Tv = 
             

   
 = 35,1 mg harminu 

Skutečný výtěžek: Sv = 14 mg harminu 

Výtěžnost izolace: V = 
  

    
     = 39,9 % 

5.2.3 NMR analýza - výsledky 

NMR analýza, která byla vypracována a vyhodnocena Doc. PharmDr. Jiřím 

Kunešem, CSc. a Mgr. Zdeňkem Novákem, nám potvrdila strukturu izolované látky, že 

se jedná skutečně o harmin. 
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Obr. č. 11.: NMR analýza 
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Obr. č. 12.: NMR analýza 2 
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5.3 Výsledky stanovení flavonoidů pomocí HPLC 

Tabulka č. 3. Obsah flavonoidů v r. 2009, 2010 

 
Lokalita (řeka 

- místo sběru) 
Myricetin 

[%] 

Hyperosid 
[%] 

Celkové 

množství 

flavonoidů 
[%] 

2
0

0
9

 

Dědina - Ledce 
0,0000 

(pod kvantitativním 

limitem) 0,0150 0,0150 

Metuje - 

Rychnovek 0,0005 0,0067 0,0072 

Rokytenka - 

Kunvald 0,0007 0,0102 0,0109 

2
0

1
0

 

Metuje - 

Rychnovek 0,0012 0,0057 0,0069 
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6 DISKUZE 

Alkaloidy jsou organické přírodní látky, které obsahují dusík v heterocyklickém 

kruhu. Zpravidla mají výrazné specifické účinky. Alkaloidy se vyskytují především 

v rostlinách, ale byly dokázány také v kapraďorostech (plavuních, přesličkách) a 

houbách. U živočichů se vyskytují velmi vzácně. 

Indolové alkaloidy β - karbolínového typu se in vitro syntetizují reakcí tryptaminu 

s aldehydy. Obdobným způsobem probíhá i jejich biosyntéza v rostlinách. 

Harmalové alkaloidy β - karbolínové struktury se vyskytují v rostlině Pegalum 

harmala L. (Zygophylaceae), podle které dostaly i jméno, a také v celé řadě dalších 

rostlin. Jejich obsah se mění v závislosti na zevních vlivech působících na rostlinu 

(prostředí, klima, složení půdy) a během vegetace.
(61) 

Mají široké spektrum různých 

účinků především na kardiovaskulární, muskulární a centrální nervovou skupinu. 

Obecné zkoušky totožnosti indolových alkaloidů se provádějí pro orientační 

zjištění přítomnosti tohoto druhu alkaloidů. Ke zkoušce totožnosti β - karbolínových 

alkaloidů ve Fontinalis antipyretica byly již v dřívějších pracích s tímto materiálem 

použity zkoušky s Mayerovým činidlem a para - dimethylaminobenzaldehydem. 

Výsledky však byly negativní pravděpodobně z důvodu nízké koncentrace alkaloidů.
(8)

 

Již v předchozích pracích (disertační práce Zuzany Krškové a diplomová práce 

Moniky Vostřelové)
(66,8)

 byly pomocí HPLC zjištěny v tomto druhu dusíkaté látky 

alkaloidní povahy - harmin a harmalol. Tato diplomová práce měla za cíl stanovit β - 

karbolínové alkaloidy ve vodním mechu prameničky obecné (Fontinalis antipyretica). 

Dalším cílem bylo vyizolovat jeden z těchto alkaloidů z materiálu sesbíraného na 

předem vytipovaných lokalitách a potvrdit jeho strukturu. Dále se tato diplomová práce 

zabývala zjištěním přítomnosti flavonoidů a jejich stanovením. 

Sloupcová chromatografie zde byla použita pouze jako pomocná metoda 

předcházející semipraparativní HPLC. Pomocí této metody byly odstraněny přebytečné 
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balastní látky jako např. zbytky chlorofylu. Extrakt byl rozdělen na jednotlivé frakce, u 

kterých byl měřen obsah alkaloidů. Frakce F 29 - 32 byly nadále použity pro 

semipreparativní HPLC, protože obsahovaly nejvíce dokazovaných alkaloidů a nejméně 

balastních látek. Okolní frakce F 1 - 26 a 42 obsahovaly jen stopová množství 

stanovovaných alkaloidů, které nebylo možné dokázat, protože se nacházelo pod 

kvantitativním limitem. Obdobná metoda byla použita také v práci Salma et al.
(59) 

k 

izolaci alkaloidů z příbuzného druhu Fontinalis squamosa. 

Obsah alkaloidů byl během sloupcové chromatografie také kontrolován pomocí 

UV lampy o vlnové délce 366 nm. Sledované alkaloidy (harmin a harmalol) vykazují 

při této vlnové délce dobrou fluorescenci. 

Pomocí HPLC byly detekovány kromě harminu, ještě další 3 píky. 

Pravděpodobně se jedná o látky alkaloidní povahy, z nichž jeden je podle retenčního 

času a UV spektra harmalol a další dva nebylo možné určit, protože jejich velmi malá 

velikost neumožňovala určit UV spektrum a retenční časy neodpovídaly příslušným 

standardům. Jejich množství ve vzorku bylo nepatrné, a tudíž izolace by byla velice 

náročná. Harmin jsme mohli velice snadno izolovat, protože byl lehce detekovatelný na 

fluorescenčním detektoru. Celkem bylo vyizolováno 14 mg harminu. Skutečná 

výtěžnost byla 40 % z 35,1 mg teoretického výtěžku izolace. Struktura harminu byla 

prokázána pomocí NMR analýzy, která byla provedena na katedře anorganické a 

organické chemie. 

Salm et al.
(59)

 vyizoloval podobnou metodou z druhu Fontinalis squamosa ze 700 

g sušené drogy harmol v množství 6 mg, harmol - propionovou kyselinu v množství 2 

mg a 86 mg fonitnalinu (jedná se pravděpodobně o prekurzor β - karbolínových 

alkaloidů).  

Kromě analýzy β - karbolínových alkaloidů byla zároveň provedena analýza 

obsahu flavonoidů. Ze stanovovaných flavonoidů byly v některých vzorcích stanoveny 

hyperosid a myricetin. Celkový obsah flavnonoidů z lokality Metuje - Rokytenka byl 

0,0068 %. Porovnáním s diplomovou prací Moniky Vostřelové
(8) 

bylo mnou naměřené 
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celkové množství flavonoidů nižší. V roce 2009 bylo ve vzorku Fontinalis antipyretica, 

který byl nasbírán na stejné lokalitě, zjištěno celkové množství flavonoidů 0,0072 %. 

Rozdíl v celkovém množství flavonoidů může být způsoben sběrem vzorku v jinou 

roční dobu. V roce 2009 byl vzorek sesbírán v srpnu, zatím co v roce 2010 se vzorek 

sbíral až v září. Dále mohou být rozdílná množství flavonoidů ve vzorcích Fontinalis 

antipyretica způsobena odlišnou teplotou vody nebo sběrem v jiné denní době. 

Vodní mech Fontinalis antipyretica je zatím málo prozkoumán po stránce 

obsahových látek. Pokud bude výzkum této rostliny pokračovat, dala by se, jako další 

směr výzkumu, doporučit izolace obsažených flavonoidů a jejich jednoznačná 

identifikace pomocí NMR. 
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7 ZÁVĚR 

Na předem vytipovaných lokalitách (Rychnovek - řeka Metuje, Ledce - řeka 

Dědina a Kunvald - řeka Rokytenka) byl sesbírán rostlinný materiál vodního mechu 

prameničky obecné (Fontinalis antipyretica, Fontinalaceae), který byl následně použit 

ke stanovení β - karbolínových alkaloidů a flavonoidů. Dalším cílem bylo izolovat 

jednu z alkaloidních látek a pomocí NMR potvrdit nebo vyvrátit její identitu. 

Jeden z hlavních alkaloidů detekovaných pomocí HPLC, podle porovnání se 

standardy, byl β - karbolínový alkaloid - harmin. Cílem práce bylo mimo jiné tuto látku 

vyizolovat a pomocí NMR potvrdit nebo vyvrátit její identitu. Za tímto účelem byla 

použita sloupcová chromatografie a semipraparativní HPLC. 

Kromě harminu byly při analýzách detekovány ještě další 3 látky pravděpodobně 

alkaloidní povahy. Jednou z nich by mohl být harmalol a další dvě látky jsou neznámé 

struktury. Jejich velmi malá množství neumožňovala určit UV spektrum a retenční časy 

neodpovídaly dostupným standardům. 

Dále byly v některých vzorcích detekovány i flavonoidy - jmenovitě hyperosid a 

myricetin. V roce 2010 byl ve vzorku Fontinalis antipyretica (lokalita Rychnovek, řeka 

Metuje) stanoven celkový obsah flavonoidů 0,0069 % (0,0012 % myricetin a 0,0057 % 

hyperosid). Nejvyšší obsah flavonoidů vykázal vzorek z roku 2009 (lokalita Ledce, řeka 

Dědina) a to 0,0150 %.  

NMR analýza izolovaného alkaloidu, která byla provedena na katedře 

anorganické a organické chemie Doc. PharmDr. Jiřím Kunešem, CSc. a Mgr. Zdeňkem 

Novákem, nám pomohla ověřit, že se opravdu jedná o harmin. Analýza byla provedena 

na přístroji NMR Varian Mercury - Vx BB 300 při 300 MHz. Jako rozpouštědlo byl 

použit D6 - DMSO. 

Výchozí materiál (780 g usušené rozdrobené drogy) pro izolaci alkaloidu harminu 

obsahoval 35,1 mg harminu. Skutečný výtěžek izolace byl 14 mg harminu. Výtěžnost 

izolace byla 39,9 %.  
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ABSTRAKT 

Lucie Ptáčníková, Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné, diplomová 

práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, vedoucí 

diplomové práce: PharmDr. Jan Martin, PhD., Hradec Králové, 2012, 55 stran. 

Diplomová práce s názvem „Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné“ 

se zabývá stanovením alkaloidů a flavonoidů a identifikací jedné z látek alkaloidní 

povahy ve zmíněném zástupci vodního mechu. Cílem této práce bylo získat vzorky 

prameničky obecné na předem vytipovaných lokalitách ČR (Ledce, Rychnovek, 

Kunvald), stanovit množství alkaloidů a flavonoidů v nasbíraném materiálu a vyizolovat 

jednu z alkaloidních látek a identifikovat ji. 

Obsah alkaloidů a flavonoidů byl stanoven pomocí metody vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC). Výsledky nám ukazují, že byl stanoven β - 

karbolínový alkaloid harmin podle shody UV spektra a retenčního času se standardem. 

Dále byly detekovány flavonoidy - myricetin a hyperosid. Pomocí NMR analýzy byla 

ověřena totožnost (struktura) β - karbolínového alkaloidu harminu. 
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ABSTRACT 

Lucie Ptáčníková, The volume of alkaloids and flavonoids in Fontinalis 

antipyretica, Thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové, thesis tutor: PharmDr. Jan Martin, PhD., Hradec Králové, 2012, 55 pages. 

Thesis called “Content of alkaloids and flavonoids in Fontinalis anitpyretica” 

establishes alkaloids and flavonoids and identifies one substance of these alkaloids in 

the above-mentioned water moss. The main purpose of this thesis was to obtain samples 

of Fontinalis antipyretica from selected locations in the Czech Republic (Ledce, 

Rychnovek, Kunvald). Next purpose was to determine alkaloids and flavonoids of 

collected material, isolated one substance of alkaloid character and verify identity of 

selected alkaloid. 

The content of alkaloids and flavonoids was determined by using the high-

performance liquid chromatography (HPLC). The results show that β - carboline 

alkaloid harmin was determined by consensus UV spectrum and retention time with 

standard. Consequently flavonoids called myricetin and hyperosid was determined. 

Identity of β - carboline alkaloid harmin was verified by using NMR analysis. 

Keywords: alkaloids - harmalol - harmin - Fontinalis antipyretica - flavonoids 

 


