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ÚVOD

Jedním z trendů dnešní doby je bezpochyby stárnutí populace. Díky stále
lepším znalostem medicíny se dožíváme vyššího věku a známe způsoby, jak vyléčit
mnoho nemocí. Je to krásná představa a lidstvo si na ni velice rádo zvyklo. To však
vede k tomu, že potřebujeme vymýšlet nové způsoby, jak zlepšit zdraví stále starších
a nemocnějších pacientů. Dožíváme-li se vyššího věku, znamená to, že se u nás stále
častěji projevují nemoci, které se u mladších pacientů v takové míře neprojevují.
Toto a stále se zvyšující požadavky na kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv nás nutí
hledat nové terapeuticky využitelné látky.
Možností, kde hledat nové léčivé látky, máme mnoho. Jednou z nich je
nepochybně snaha vytvořit novou chemickou sloučeninu a u té hledat její
farmaceutické využití. Nevýhodou takové metody je vysoká finanční a časová
náročnost. Dále se nabízí možnost obměny již prozkoušené chemické sloučeniny.
Lze tak získat látku s lepšími farmakologickými vlastnostmi, než jaké měla látka
výchozí. V neposlední řadě nelze opomenout jeden z největších zdrojů léčiv, a tím je
příroda.
Ne nadarmo se říká, že na každou nemoc stvořil Bůh v přírodě lék. Občas je ale
těžké tento lék objevit. Blahodárné účinky rostlinných drog a extraktů jsou známy
odnepaměti. Byla by veliká chyba myslet si, že přírodní léčiva jsou vhodná snad jen
pro podpůrnou léčbu či že jejich význam je už minulostí. Chemické látky získané
z rostlinného a z živočišného materiálu jsou neopominutelnou součástí moderní
medicíny. Sumární extrakty rostlin se v dnešní medicíně k léčbě používají jen zřídka.
Obsahují totiž mnoho různých látek, z nichž každá má své farmakologické vlastnosti.
To vede k velkému množství vedlejších či nežádoucích účinků. Proto je využití
sumárních extraktů vyhrazeno pro veterinární farmacii. Aby se léčivá látka dala
použít pro léčbu lidských pacientů, musí mít přesně definované farmakologické
vlastnosti. To znamená, že je potřeba z rostlinného materiálu izolovat čistou látku.
A v tom vidím jedno z největších úskalí získávání léčiv z přírodního materiálu.
Oddělit od sebe dvě strukturně podobné látky může být poměrně složité a bývá tím
mnohdy limitována i cena čistých látek.
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Jednou z chorob, kde se i v dnešní době používají k terapii přírodní látky, je
Alzheimerova choroba. Jedná se o nemoc, jejíž etiologie ještě není kompletně známá
a naše možnosti její léčby jsou dosti omezené. Na katedře farmaceutické botaniky
a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové již několik let probíhá výzkum
týkající se nových rostlinných látek potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy
choroby. Tato diplomová práce je pokračováním tohoto výzkumu.
Sumární extrakt rostliny Macleaya cordata již dříve prokázal účinnost vůči
lidské acetylcholinesteráze a butyrylcholinesteráze, tedy dvěma enzymům, které hrají
v etiologii Alzheimerovy nemoci významnou roli. Cílem této práce bylo oddělit
od sebe jednotlivé alkaloidy, získat alespoň jednu čistou látku a zjistit její inhibiční
aktivitu vůči acetylcholinesteráze, butyrylcholinesteráze a její antioxidační efekt.
Výsledky této práce nás mohou posunout o krok dál v poznání, který z alkaloidů je
zodpovědný za slibnou inhibiční aktivitu sumárního extraktu vůči zmíněným
enzymům. Poněkud nadneseným snem pak zůstává, že by tento alkaloid (či jeho
strukturní analoga) mohl najít uplatnění v terapii Alzheimerovy choroby.
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CÍL PRÁCE

1. Provedení literární rešerše týkající se obsahu biologicky aktivních látek
v rostlinách z čeledi Papaveraceae, rodů Macleaya, Sanguinaria a Glaucium.
Popsání metod jejich identifikace, izolace, biologické aktivity a využití
v medicíně.
2. Zpracování 20 g komerčního extraktu z Macleaya cordata. Chromatografie
tohoto extraktu za účelem izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě
a stanovení jeho základních fyzikálně-chemických charakteristik.
3. Příprava vzorků pro stanovení biologických aktivit izolovaných látek
(inhibiční

aktivita

na

acetylcholinesterázu,

butyrylcholinesterázu,

antioxidační aktivita) a dále se podílet na stanovení těchto aktivit.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba (Alzheimer’s disease, dále jen AD) je závažné
neurodegenerativní onemocnění projevující se jako demence. Je to jednak nejčastěji
se vyskytující typ demence, ale také jedna z nejčastějších primárních příčin smrti1.
Pokud bychom ztotožnili počátek výzkumu této nemoci s objevem senilních plak,
pak ho můžeme datovat do roku 1892. V tomto roce totiž Bloq a Marinesco tyto
plaky popsali ve své práci. Sám Alois Alzheimer publikoval svou práci o této nemoci
až o patnáct let později, v roce 1907. Nicméně naše poznání AD ještě zdaleka není
kompletní a výzkum tohoto onemocnění stále probíhá2.

1.1 Klinický obraz Alzheimerovy choroby
AD patří mezi skupinu onemocnění, které se nejčastěji projevují syndromem
demence. Těchto nemocí je celá řada, mezi jinými je třeba jmenovat Parkinsonovu
nemoc, Huntingtonovu chorobu, či demenci s Lewyho tělísky.

1.1.1 Demence
„Demenci jako nozologickou jednotku představuje skupina onemocnění, která
je charakterizována globálním úbytkem intelektových schopností, poruchami
osobnosti, chování, společenského začlenění a pracovních aktivit“3. Podíváme-li se
na statistiky příčin úmrtí, pak demence zaujímá 4.-5. místo. Mezinárodní klasifikace
nemocí a Diagnostický statistický manuál duševních chorob nám říká, že o demenci
se jedná v případě:
•

získané globální kognitivní poruchy, která postihuje paměť a nejméně jednu
další oblast – řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, abstrakci, učení,
praxi a exekutivní funkce.

•

Tato porucha zhoršuje pracovní a společenské zapojení pacienta, přičemž
nejprve jsou postiženy komplexní složité činnosti (řízení vozu, ovládání
mobilního telefonu a pracovní činnosti) a v pozdějších fázích i schopnost
provádět základní úkony denního života a péči o sebe sama.
12

•

Onemocnění je dlouhodobé, stanovení diagnózy vyžaduje trvání této
poruchy nejméně po dobu šesti měsíců. Ve většině případů demence v čase
progreduje.

AD je nejčastějším typem demence. Tento typ demence je diagnostikován
u 50–60 % všech pacientů postižených demencí.

1.1.2 Příznaky Alzheimerovy choroby
Příznaky AD se podle Vlčka3 až na výjimky shodují s příznaky ostatních
demencí. Dle závažnosti se dají rozdělit do třech stupňů.
•

Lehká demence se vyznačuje mírnými poruchami. Nemocný má problémy
především s časoprostorovou orientací a se zapamatováním nedávných
událostí. Dále se vyskytuje i porucha řeči, která má zatím formu
neschopnosti si vybavit slovo nebo omezení slovní zásoby. Dochází
k omezení sociální aktivity, ke změnám nálady či osobnosti. Pacient
zapomíná užívat léky, má problémy také se zvládáním pracovní činnosti.

•

Pacient se středně těžkou demencí se již neorientuje v místě ani v čase.
Plete si osoby, žije v minulosti. Nezvládá běžnou komunikaci, běžné
domácí práce ani osobní hygienu. Typické jsou závažnější psychiatrické
příznaky, jako například podezřívavost, utkvělé bludné přesvědčení,
výbuchy vzteku, neklid a halucinace. U takto nemocných pacientů je
nezbytný celodenní dohled a dopomoc při běžných aktivitách.

•

Těžká demence je typická naprostou dezorientací. Pacient není schopen
poznat svůj byt, rodinu a často dokonce ani sám sebe. Paměť již zcela
chybí. Pokud nemocný vůbec komunikuje, pak pouze jednoslovně či
v krátkých větách. V pozdních fázích se vyskytuje neschopnost udržet
stolici i moč, dokonce dochází i ke ztrátě schopnosti motorických
stereotypů, jakými je například chůze. Pacient je upoután na lůžko a je
zcela odkázán na celodenní ošetřovatelskou péči.
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Pacienti s demencí se obvykle diagnostikují pomocí testů založených na pečlivé
anamnéze a podrobném fyzikálním vyšetření. Často se například používají
tzv. standardizované škály. Jedná se o jakési dotazníky sestavené pro zjištění
paměťových, řečových, poznávacích a zrakově-prostorových funkcí pacienta.
Nejčastěji užívanou škálou je Krátká škála mentálního stavu.
Progrese onemocnění i jeho průběh je vysoce individuální. U AD se průměrná
doba trvání od rozpoznání choroby do smrti pacienta pohybuje od šesti do dvanácti
let. Pacienti však často umírají dříve na doprovodné komplikace, jako jsou například
infekce, úrazy či cévní mozkové příhody.

1.1.3 Mikroskopické a makroskopické změny při stárnutí mozku a
Alzheimerově chorobě
Velikost i hmotnost mozku se zmenšuje i při fyziologickém procesu stárnutí.
Snižuje se tloušťka mozkové kůry, a to nejvíce ve frontální oblasti. Dále se rozšiřují
mozkové komory, přičemž míra jejich rozšiřování je proměnlivá. Stejné změny
nastávají i při AD, změny jsou jen mnohem nápadnější a dochází k nim dříve a ve
větší míře než u fyziologického stárnutí. Presenilní forma onemocnění je typická
globální atrofií celého mozku. Naproti tomu pozdní forma onemocnění se vyznačuje
atrofií temporálního laloku. Pokud se zaměříme na samotné mozkové buňky, pak při
fyziologickém stárnutí klesá počet neuronů jen v určitých oblastech, a to ještě
v každé oblasti jinou měrou. Při AD je numerická atrofie mnohem výraznější
v mozkové kůře i v podkorových oblastech. Nejvíce postiženy bývají neurony
s plochou větší než 90µm2, které se zmenšují a mizí. Dále je při AD výrazný úbytek
cholinergních neuronů bazálního telencefala. Z toho lze odvodit menší množství
korové acetylcholinesterázy a cholinacetyltransferázy. Zhoršení kognitivních funkcí
je také do jisté míry úměrné poškození korových synapsí. Zhoršení paměti je naproti
tomu úměrné poškození synapsí v hipokampu. „Mechanizmus zániku neuronů
v průběhu Alzheimerovy nemoci je nejasný. Mohou se na něm podílet odchylky
činnosti genu skupiny bacl-2 i jejich bílkovinných produktů spouštějících apoptózu
i tvorbu neuronálních klubek i oxidativní stres“2.
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1.2 Epidemiologie
Incidenci lze definovat jako počet nových případů onemocnění zjištěných
v určitém časovém období v rizikové populaci. Počet případů nemoci v celé
zkoumané populaci bývá označován jako prevalence4. Jak incidence, tak prevalence
AD se zvyšuje s věkem, přičemž ve vyšším věku je toto onemocnění častější u žen
než u mužů. Například ve věku 40–60 let se incidence AD pohybuje okolo
2,4/100 000 osob/rok. Naproti tomu pozdní forma tohoto onemocnění má incidenci
kolem 120–130/100 000 osob/rok. AD je příčinou téměř dvou třetin všech případů
demence a ve věkové skupině nad 65 let trpí AD kolem 10 % populace2.

1.3 Rizikové faktory
Rizikovými vlivy AD se v minulosti zabývaly mnohé epidemiologické studie.
Jejich výsledky jsou však odlišné a názory autorů se často rozcházejí. Autoři se
shodují v tom, že výskyt této choroby roste s věkem. O to, zda je rostoucí výskyt
vázán na věk nebo na samotný proces stárnutí, se však již vedou spory. Dále je
zjevné, že se AD častěji vyskytuje v určitých rodinách (familiární agregace). Toto
zjištění však zatím neukazuje na genetickou podmíněnost choroby. Může se stejně
dobře jednat o zvýšené riziko způsobené sdílením životních návyků a prostředí.
S největší pravděpodobností se však bude jednat o kombinaci obou vlivů, tedy
genetické predispozice a sdíleného zevního prostředí. „Rizikovým faktorem pro
pozdní formu AD je nosičství alely eta-4 genu pro apolipoprotein E, locus na 12.
chromosomu a snad i mutace mitochondriální DNA. Rizikem pro rané formy AD
jsou genové mutace na chromozomech 21, 14 a 1“2. Vedou se spory o tom, zda jako
rizikové faktory lze označit i kraniocerebrální poranění či nižší úroveň vzdělání.
V čem už se názory odborníků rozcházejí, je vztah mezi výskytem AD a kouřením
cigaret, vyšší plazmatickou hladinou hliníku a zinku v těle, vyšším užíváním
protizánětlivě působících léků a vyšší hladinou estrogenů u žen užívajících
postmenopauzální hormonální terapii. Je tedy vidět, že o příčinách AD zatím víme
jen velmi málo a je zde velký prostor k dalšímu výzkumu.
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1.4 Terapie Alzheimerovy choroby
Jelikož celková etiologie AD není dosud zcela známá, je její terapie velmi
obtížná a vychází z ovlivňování známých patogenetických mechanismů. To bohužel
také znamená, že ovlivňujeme pouze symptomy a kauzální léčba tohoto onemocnění
zůstává zatím stále v nedohlednu. Stejně jako u ostatních typů demence můžeme
i u AD podle Boučka a Pidrmana5 shrnout cíle léčby do tří bodů. V prvé řadě by nám
samozřejmě mělo jít o zlepšení stavu pacienta. Tento cíl se však mnohdy nedá splnit,
a proto druhým cílem může být i udržení dosavadního stavu nemocného.
A v neposlední řadě se za úspěch v terapii demence považuje i zhoršování stavu
pacienta s menší progresí, než se původně předpokládalo. Především se v léčbě
zaměřujeme na zlepšení kognitivních funkcí nebo udržení jejich stávajícího stavu. To
znamená zlepšení či udržení stavu paměti, vnímání, intelektu a pozornosti.

1.4.1 Kognitiva
U pacientů s AD byl zjištěn výrazný deficit acetylcholinu. Kognitiva jsou látky,
které zlepšují funkci centrálního acetylcholinergního systému. Acetylcholin je
významný neurotransmiter a jeho odbourávání zajišťuje enzym acetylcholinesteráza
(AChE). Při AD přebírají tuto roli také butyrylcholinesterázy (BuChE), které jsou
tvořeny v oblastech vyššího výskytu proteinu beta-amyloidu, neboli v senilních
placích. Inhibitory cholinesteráz jsou proto primárním lékem v terapii AD. Jsou to
látky, které inhibicí AChE a BuChE zvyšují nabídku acetylcholinu v synaptické
štěrbině a tím zlepšují cholinergní transmisi v CNS. „Bylo též prokázáno, že inhibice
cholinesteráz

snižuje

neurodegenerativních

toxicitu

i

mechanismů

tvorbu

β-amyloidu

Alzheimerovy

a

zasahuje

choroby“3.

tak

do

Inhibitory

cholinesteráz působí tedy nejen tak, že upravují hladinu acetylcholinu, ale zasahují
i do samotné patogeneze AD.
Nicméně řešit problém nedostatku acetylcholinu se dá i jinak než jen
blokováním enzymů zodpovědných za jeho degradaci. Mezi další možnosti patří
i doplňování prekurzorů acetylcholinu, jako jsou například sójový lecitin nebo
cholin. Dále lze podávat látky, které zvyšují uvolňování acetylcholinu (hydrerginy,
propentophyllin, nicergolin), nebo látky, které zlepšují vstup acetylcholinu
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do neuronu, jako je například acetyl-L-carnitin. Žádný z těchto postupů však
nedosáhl požadovaných výsledků v kontrolovaných klinických studiích. Proto se tyto
přípravky používají jako součást podpůrné diety či jako pomocná léčiva. Léky první
volby zatím stále zůstávají inhibitory cholinesteráz6. Mnohé studie potvrdily
komplexní efekt léčby AD pomocí cholinesterázových inhibitorů. Zpomalují pokles
kognitivních funkcí, prodlužují období soběstačnosti a zmírňují i psychologické
příznaky demence. Jinak řečeno mají inhibitory cholinesteráz především efekt na
zpomalení průběhu AD a na oddálení přechodu nemoci do těžších stádií. U některých
pacientů však dochází i k přechodnému zlepšení jak poznávacích funkcí, tak projevů
agrese a jiných poruch emotivity.
V současnosti jsou u nás na trhu tři látky, které se dají zařadit do kategorie
inhibitorů cholinesteráz. Jedná se o donepezil, rivastigmin a galantamin. Donepezil je
derivát piperidinu a patří mezi reverzibilní inhibitory AChE. Na trhu je ze
zmiňovaných látek nejdéle, má dlouhý poločas odbourávání, z čehož vyplývá
i možnost jeho podávání v jedné denní dávce. Pokud jde o rivastigmin, jedná se
o jediný duální inhibitor cholinesteráz na našem trhu. To znamená, že blokuje nejen
acetylcholinesterázu, ale současně také i butyrylcholinesterázu. Je nutné ho podávat
ve dvou denních dávkách a je třeba postupně dávku zvyšovat. To však nic nemění
na tom, že je velmi účinný v terapii kognitivních funkcí a omezuje nutnost další
antipsychotické léčby. Zároveň díky svému metabolizmu je velmi dobře snášen
a riziko lékových interakcí je velmi malé. To, že zmiňuji galantamin až na posledním
místě, rozhodně neznamená, že by jeho význam byl nejmenší. Tento fenantrenový
alkaloid je na trhu nejkratší dobu a jedná se o kompetitivní inhibitor
acetylcholinesterázy. Jeho účinek tedy spočívá v tom, že soutěží o vazebné místo
v místě receptoru s acetylcholinem. Galantamin nám svým alkaloidním původem
ukazuje další možnosti pro hledání nových léčiv AD.
Ačkoliv jsou inhibitory cholinesteráz velice slibnými léčivy v terapii AD, nelze
od nich bohužel očekávat celkové vyléčení této choroby1,3,7.
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1.4.2 Látky zlepšující narušenou glutamátergní transmisi
Nové studie prokazují, že s postupující progresí AD bývá postižen i systém
excitačních kyselin (glutamátergní systém). Tento systém je velice významný pro
mechanismy dlouhodobé paměti a učení. Dochází k nadměrnému uvolňování
glutamátu a dalších excitačních kyselin. To vede k tvorbě přenosových šumů. Tím je
velice negativně ovlivněn přenos správných signálů a je velmi omezen systém
dlouhodobé paměti a jakéhokoliv učení. Zvláště v léčbě těžších demencí jsou účinné
látky, které částečně blokují NMDA-receptory. Ty jsou u pacientů s demencí
nadměrně aktivovány nadbytkem glutamátu. Zatím jedinou v praxi používanou
látkou této skupiny je memantin. Usnadňuje synaptický přenos a zlepšuje funkce
neuronů. Použití memantinu je také založeno na důkazech a podloženo rozsáhlými
klinickými studiemi1,3.

1.4.3 Látky zlepšující mozkový metabolismus
Výzkum demencí i lehkých poruch poznávacích funkcí vedl ke zjištění defektu
oxidativního mozkového metabolismu. Je tedy snaha využít v terapii látky, které
tento metabolismus zlepší. Dříve se používaly látky s vazodilatačními účinky, jako je
například papaverin. Ale pro nedostatečnou účinnost se od jejich použití pozvolna
upustilo. Našly se látky, které mají kromě vazodilatačního účinku též příznivý vliv
na mikrocirkulaci a reologické vlastnosti krve, jako je například pentoxifyllin nebo
nartidrofuryl. Jejich použití však stále není podloženo kontrolovanými klinickými
studiemi a je založeno spíše na tradici. Mezi další podobné látky patří například
piracetam, piritinol či extrakt z jinanu dvoulaločného. Z těchto látek pouze extrakt
z Ginkgo biloba prokazuje v klinických studiích sice mírnější, ale evidentní benefit
v terapii AD a dalších demencí. Proto se použití těchto látek omezuje na podpůrnou
terapii při léčbě jinými látkami1.
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1.4.4 Látky likvidující volné kyslíkové radikály
Mezi další podpůrná léčiva v terapii AD patří i látky likvidující volné kyslíkové
radikály. Tyto radikály (peroxidy, hydroxyskupina, NO či singletový kyslík) vznikají
fyziologicky v těle a mají krátkou životnost. Při demenci a jiných stavech poruchy
organismu však vznikají ve větší míře a mají na svědomí další poškození mozkové
tkáně. Proto se látky snižující jejich výskyt či vznik používají jak v prevenci, tak
v terapii AD a jiných mozkových onemocnění. Jedná se například o vitamin E,
vitamin C, pyritinol, retinol, β-karoten a melatonin. Jak již bylo řečeno, je jejich
použití spíše empirické a není podloženo uspokojivými výsledky v klinických
studiích1.

1.4.5 Látky zvyšující působení nervových růstových faktorů
V celku rozporuplné výsledky ukazují studie zabývající se použitím látek
zvyšujících působení nervových růstových faktorů. Klinicky používanými látkami
jsou selegilin a směs krátkých peptidů a aminokyselin cerebrolyzin. Klinické studie
sice ukázaly dílčí úspěchy, ale ne přesvědčivý efekt v léčbě AD či jiných demencí.
Dále se zvažuje i použití estrogenních hormonů jako prevence AD u žen
v klimakteriu. Nadějně se jeví použití embryonálních kmenových buněk k zvýšení
hladiny nervových růstových faktorů, ale tato metoda je stále ve fázi klinického
výzkumu1,5.

1.4.6 Nefarmakologická opatření
V případě nefarmakologických opatření v léčbě AD a jiných demencí je třeba
zvýšit nutriční příjem pacienta, a to potravou obohacenou o vitaminy skupiny B,
kyselinu listovou a selen. Dále je nutné dodržovat pravidelný denní režim a omezit
jakékoli změny (prostředí, pečovatelů, denního rozvrhu). Důležité je také poskytovat
vždy jen takovou pomoc, kterou pacient nutně potřebuje, a ne větší. Nezbytná je také
pravidelná fyzická aktivita během dne. Samozřejmé je i dodržení zásad pro vybavení
bytu. Byt by měl být především bezpečný a jednoduchý. Tím předcházíme
komplikacím, jako jsou pády a následná traumata3.
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1.4.7 Nové léčebné strategie v terapii Alzheimerovy choroby
Vzhledem k tomu, že současná terapie AD je pouze symptomatická, hledají se
nová léčiva, která by zasáhla do samotné patogeneze AD. Existuje snaha najít látky,
které by ovlivnily tvorbu β-amyloidu, a to ovlivněním enzymů, které jej odštěpují
z amyloidového prekurzorového proteinu. Mezi tuto tzv. antiamyloidní terapii patří
inhibitory β-sekretáz a inhibitory či modulátory γ-sekretáz. Velice slibnou látkou je
nesteroidní antiflogistikum tarenflurbil. Další snaha vede k zabránění agregace
a zvýšení rozpustnosti β-amyloidu, k čemuž se zkouší glykosamintramiprosát. Mezi
nejmodernější objev ve výzkumu léčiv proti AD patří antiamyloidní imunoterapie
s využitím monoklonálních protilátek3.
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2 Biologicky aktivní látky rostlin z čeledi Papaveraceae
2.1 Obecná charakteristika čeledi Papaveraceae
Čeleď Papaveraceae je velmi široká skupina rostlin. Patří mezi krytosemenné
dvouděložné rostliny (Angiospermophyta, Magnoliopsida). Jedná se o jednoleté až
vytrvalé byliny s mléčnicemi. Plodem je tobolka s četnými semeny. Ta jsou velmi
bohatá na olej. Tyto rostliny velice často produkují latex, jehož nejvýznamnějšími
obsahovými látkami jsou benzylizochinolinové alkaloidy8. Tato čeleď obsahuje
velké množství farmaceuticky významných rodů, mezi kterými je nutné zmínit
alespoň rody Papaver, Chelidonium, Sanguinaria, Macleaya a Glaucium.

2.1.1 Rod Macleaya
Do rodu Macleaya kromě jiných patří dva mírně jedovaté druhy rostlin
Macleaya cordata (Obr. 1) a Macleaya microcarpa. Oba tyto druhy jsou velice
rozšířené v jižní a severozápadní Číně9. U nás jsou využívány jako okrasné zahradní
rostliny. Vyznačují se dlouhým rovným stonkem a velikými bohatě členěnými listy
ve zbarvení od šedé do olivově zelené.

Obr. 1: Rostlina Macleaya cordata10
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Macleaya cordata (syn. Bocconia cordata) je významným zdrojem biologicky
aktivních látek s protizánětlivými a protimikrobiálními účinky11. Nejen pro tyto
účinky, ale také pro své analgetické působení se používá již velmi dlouhou dobu
v čínské tradiční medicíně zejména pro léčbu různých kožních onemocnění12. Dále
se přidává do krmných směsí ve veterinární medicíně jako protizánětlivá složka
potravy. Svým širokým spektrem antimikrobního účinku, anticholinesterázovou
aktivitou

a

imunomodulačními

vlastnostmi

také

zlepšuje

celkové

zdraví
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hospodářských zvířat . Obsahové látky z M. microcarpa mají velice podobné
účinky. I tato rostlina se vyskytuje nejčastěji v Číně a v Rusku. Extrakt z jejích
nadzemních částí byl kromě jiného zkoušen jako antihelmentická přísada v chovu
ryb14. Alkaloidy rostliny Macleaya cordata byly dále zkoušeny jako prostředek pro
regulaci populace měkkýšů rodu Oncomelania hupensis v rámci boje proti
schistosomiáze15. Oba druhy patří mezi významné zdroje alkaloidů především
protopinového a bezo[c]phenanthridinového skeletu9. Je zřejmé, že právě tyto
alkaloidy mohou za farmakologické účinky sumárních extraktů z těchto rostlin.
Hlavní alkaloidy, které byly izolovány z Macleaya spp., jsou sanguinarin,
chelerythrin, dihydrosanguinarin, dihydrochelerythrin, protopin a allokryptopin. Dále
byly v sumárních extraktech objeveny i další alkaloidy, ale ty měly jen malé
poměrné zastoupení. Jsou to: chelirubin, macarpin, sanguidimerin, chelidimerin,
homochelidonin, cryptopin, berberin, coptisin, chelilutin, bocconarborin A,
bocconarborin B, oxysanguinarin, norsanguinarin, angolin, bocconolin, 6-ethoxychelerythrin, 6-ethoxysanguinarin, protopin-N-oxid, 6-methoxydihydrosanguinarin,
6-acetonyl-dihyrochelerythrin a 6-acetonyldihydrosanguinarin. Není však zcela
jasné, které z těchto alkaloidů jsou přírodní součástí rostlin a které vznikly jako
artefakty při zpracování extraktu a při izolaci11,16,17. O jednotlivých alkaloidech
a jejich dalším využití bude pojednáno podrobněji v následujících kapitolách.

2.1.2 Rod Sanguinaria
Z rodu Sanguinaria se v literatuře objevuje nejvíce rostlina Sanguinaria
canadensis (Obr. 2). Tato trvalá přízemní bylina s bílými květy se rozmnožuje
pomocí semen a oddenku. Nejvíce se vyskytuje ve východní části USA. Lze jí však
nalézt po celém východním pobřeží severní Ameriky (od Floridy až po Nové
22

Skotsko) a její výskyt sahá až ke Skalistým horám18. V našich podmínkách ji spíše
uvidíme v zahradách, neboť se jedná o oblíbenou zahradní rostlinu.

Obr. 2: Rostlina Sanguinaria canadensis19

Již samotné latinské jméno tohoto rodu Sanguinaria spp., anglické označení
„Bloodroot“ či český název „Krevnice“ ukazují na přítomnost oranžovo červeného
latexu, který při poranění vytéká z rostliny či jejího oddenku. Tento latex obsahuje
mnoho účinných látek, především alkaloidů. Není divu, že S. canadensis si našla své
místo v lidovém léčitelství. Již v záznamech o medicínských praktikách amerických
indiánů se najdou zmínky o jejím využití jako přísady do javorového sirupu pro
léčbu bolesti v hrdle20. Indiáni také používali latex z této rostliny jako barvivo, a to
k barvení šatů a kůže. Dále se S. canadensis používala k terapii gynekologických
obtíží a Cherokeeové ji už v polovině 19. století používali k léčbě rakoviny prsu21,22.
Antineoplastické účinky sumárního extraktu tedy nejsou žádnou novinkou. Není
proto žádným překvapením, že s jedním z hlavních alkaloidů této rostliny
sanguinarinem byl prováděn výzkum pro léčbu určité formy leukémie23. V dnešní
době se sumární extrakt S. canadensis používá v dentální hygieně jako protiplaková
a protizánětlivá přísada zubních past24 a v lidovém léčitelství k odstranění bradavic25.
Jak již bylo řečeno, k hlavním obsahovým látkám S. canadensis patří isochinolinové
alkaloidy, a to sanguinarin, chelerythrin, berberin, protopin, a-allocryptopin
oxysanguinarin, chelirubin, sanguirubin, sanguilutin a coptisin26,27.
23

2.1.3 Rod Glaucium
Posledním rodem, kterým se budu zabývat, je rod Glaucium. Patří do něj
poměrně velké množství rostlin s farmakologickými účinky, předně Glaucium
flavum (Obr. 3) či Glaucium leiocarpum (dále např. G. paucilobum, G. oxylobum,
G. grandiflorum a další).

Obr. 3: Rostlina Glaucium flavum28.

Glaucium spp. je domácí na blízkém východě. Díky obsahu isochinolinových
alkaloidů a jiných účinných látek se dostal do tamějšího lidového lékařství. V Iránu
byla rostlina Glaucium paucilobum velice ceněna a využívána pro své laxativní,
hypnotické a antidiabetické účinky a také k léčbě některých dermatitid29. Naproti
tomu rostlina Glaucium leiocarpum se uplatnila v turecké lidové medicíně v terapii
kašle a také jako hypnotikum a sedativum30. Moderní výzkumy dále ukazují na
antifungální aktivitu tohoto rodu31. Tyto izochinolinové alkaloidy byly izolovány
z rodu Glaucium: glaucin, dehydroglaucin, oxoglaucin, aurotensin, isocorydin,
corydin, protopin, chelerythrin, chelidonin, sanguinarin, dihydrosanguinarin,
allocryptopin, N-methyllindcarpin, bulbocapnine, 4-hydroxybulbocapnin, arosin,
corydine-b-N-oxid a další32,33.
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Vzhledem k velké diverzitě rodů Macleaya, Sanguinaria a Glaucium zde
nejsou uvedeny všechny látky izolované z těchto rostlin, jen významné
izochinolinové alkaloidy. Sepsání veškerých biologicky aktivních látek izolovaných
z rostlin těchto rodů by neodpovídalo rozsahu této diplomové práce ani jejímu
zadání.

2.2 Alkaloidy čeledi Papaveraceae
Alkaloidy tvoří velmi heterogenní skupinu organických látek. Už jejich název
vypovídá o jejich bazickém charakteru (alkálie = báze). Za bazický charakter látky
v případě alkaloidů může dusík, který je v jejich molekule obsažen. Ten bývá
zpravidla součástí heterocyklického systému. V naprosté většině případů se jedná
o látky rostlinného původu, nicméně existují i výjimky z živočišné říše. Alkaloidy
v rostlinném a v živočišném organismu vznikají přeměnou aminokyselin, popřípadě
jako vedlejší produkty syntézy steroidů a terpenoidů v přítomnosti amoniaku34.
Většinou se v rostlinách vyskytují ve formě solí či anorganických kyselin a jejich
výskyt bývá charakteristický pro určité rody a čeledi. Velice často se také v jednom
druhu rostliny vyskytuje více strukturně podobných alkaloidů35,36. Alkaloidy patří
mezi často využívané přírodní léčivé látky. Bereme-li v úvahu Paracelsovo tvrzení,
že každá léčivá látka je jedem a každý jed je zároveň léčivou látkou, přičemž záleží
pouze na množství, pak toto tvrzení platí pro alkaloidy dvojnásob. Jedná se totiž
většinou o velice toxické látky. Je tedy velmi obtížné najít mezi nimi látku s dobrým
terapeutickým účinkem a zároveň s přijatelnou toxicitou.

2.2.1 Izochinolinové alkaloidy
Pokud se podíváme na čeleď Papaveraceae, pak zjistíme, že se jedná
o vyloženě alkaloidní čeleď. Téměř v polovině druhů této čeledi byly prokázány
alkaloidy především izochinolinového typu. Z čeledi Papaveraceae bylo izolováno
více než třináct set alkaloidů a jejich počet dále narůstá37. Izochinolinové alkaloidy
tvoří velice rozsáhlou skupinu látek. Jejich syntéza vychází z aminokyselin
fenylalaninu a tyrozinu. Typické jsou pro čeledi Papaveraceae, Ranunculaceae,
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Fumariaceae, Rutaceae, Amaryllidaceae, Berberidaceae a Menispermaceae, nicméně
se vyskytují i v mnoha jiných čledích8. Množství alkaloidů obsažených v rostlině pak
kolísá v závislosti na klimatických podmínkách, na ročním období a na místě
výskytu jednotlivých rostlin38. Izochinolinové alkaloidy se dále dělí podle struktury
do různých typů. Nejvýznamnější jsou: pavinanový, benzofenanthridinový,
aporfinový, protopinový, benzylizochinolinový, protoberberinový a morfinanový35,39.
Možnosti jejich využití jsou dosti široké a díky tomu se dostávají do popředí zájmu
farmaceutické výzkumné činnosti40,41.

2.2.1.1 Významné izochinolinové alkaloidy rodů Macleaya, Sanguinaria a
Glaucium
Mezi nejvýznamnější alkaloidy všech těchto tří rodů paří sanguinarin
a chelerythrin. Jsou si velice strukturně podobné, jelikož oba patří do skupiny
benzo[c]fenanthridinových alkaloidů. Základní molekulu této skupiny alkaloidů tvoří
tetracyklický skelet, substituovaný v různých polohách methoxy- a methylidendioxyskupinami (-OCH3 a -OCH2O-)41. Vzorce sanguinarinu a chelerythrinu jsou uvedeny
na následujících obrázcích (Obr. 4; Obr. 5).

Obr. 4: Struktura sanguinarinu

Obr. 5: Struktura chelerythrinu
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Díky jejich komerční dostupnosti patří sanguinarin. a chelerythrin k nejlépe
prozkoumaným benzo[c]fenanthridinovým alkaloidům. Oba tyto alkaloidy jsou
výrazně zbarveny a je velice těžké je od sebe oddělit42. Toto problematické dělení
také bohužel určuje cenu těchto dvou alkaloidů, protože jejich zdrojem jsou stále
rostlinné drogy. Kompletní syntéza je sice známá, ale je natolik náročná, že se
finančně nevyplatí. Sanguinarin a chelerythrin jsou typické pro rody Sanguinaria,
Dicranostigma, Chelidonium, Macleaya a Stylophorum43,44. Jejich směs, získanou
z rostliny Macleaya cordata, lze na trhu sehnat pod názvem Sanguiritrin. V Rusku se
tato směs používala zevně pro své antimikrobiální účinky. Rusové ji užívali jak
zevně k terapii některých kožních zánětlivých projevů, tak i vnitřně, a to k mírnění
následků obrny a při myopatiích. Nicméně perorální aplikace této směsi alkaloidů
zůstává nedořešenou otázkou pro prokázanou hepatotoxicitu sanguinarinu. Z dalších
účinků těchto dvou alkaloidů je nutno zmínit jejich antimykotický, antiplakový
a protizánětlivý efekt. Toho se dříve využívalo při tvorbě přípravků dentální hygieny,
jako například zubní pasty a ústní vody Santoin. I od tohoto užití se v poslední době
upouští pro souvislost mezi premaligními lezemi v dutině ústní (tzv. leukoplakií)
a užíváním tohoto typu přípravků dentální hygieny40,45,46.
Velice zajímavé jsou i současné studie účinků sanguinarinu v terapii různých
forem rakovinných onemocnění. Byly publikovány výzkumy jeho účinků na buňky
melanomu47 a leukémie23. Jak sanguinarin, tak chelerythrin byly testovány jako
analgetika a lokální anestetika, přičemž tento účinek je u sanguinarinu srovnatelný
s účinkem prokainu44. Pro tuto práci je však nejvýznamnější jejich inhibiční účinek
vůči enzymům, předně vůči lidské AChE a BuChE. Tento účinek jejich směsi totiž
poukazuje na možné využití jednotlivých alkaloidů či jejich strukturních analog
v terapii AD13,47.
Mezi další benzo[c]fenanthridinové alkaloidy patří chelilutin, sanguilutin,
sanguirubin, chelirubin a markarpin. Ty však nejsou komerčně dostupné, a nejsou
proto také tak dobře prozkoumané jako sanguinarin a chelerythrin. Zmiňuji se tedy
o nich pouze jejich výčtem41.
Další velice významný izochinolinový alkaloid je nepochybně protopin
(Obr. 6). Strukturně se jedná o alkaloid protopinového typu. S tímto typem alkaloidů
se nejčastěji setkáváme u čeledí Papaveraceae, Berberidaceae, Fumariaceae,
Ranunculaceae a Rutaceae48.
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Obr. 6: Struktura protopinu

Protopin

vykazuje

protisrážlivé

účinky

na

krevní

destičky,

působí

protizánětlivě a známá je i jeho anticholinergní a antihistaminická aktivita49,50.
Neméně důležitý protopinový alkaloid je allokryptopin. Ten působí ve vyšších
dávkách jako křečový jed, jeho podání vyvolává centrální ochrnutí51. V nízkých
dávkách pak účinkuje jako lokální anestetikum. Vykazuje také antihelmentický efekt
a

inhibuje

enzym

fosfodiesterázu50.

Jeho

strukturu

ukazuje

následující

obrázek (Obr. 7).

Obr. 7: Struktura allokryptopinu

Narozdíl od sanguinarinu a chelerythrinu se u protopinu a allokryptopinu
nejedná o kvarterní báze, a tak jejich inhibiční účinek vůči lidské AChE a BuChE
není tak výrazný.

2.2.2 Metody využívané při izolaci a identifikaci izochinolinových
alkaloidů
K izolaci alkaloidů z rostlinného materiálu bylo vyvinuto velmi mnoho metod.
Za zdroj alkaloidů slouží téměř všechny části rostlin. Některé skupiny alkaloidů jsou
typické

pro

nadzemní

benzo[c]fenanthridinových

části
alkaloidů

rostlin,
je
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o

naopak
několik

řádů

obsah

například

větší

v kořenech

a oddencích44. Pro kvalitní extrakci je důležité vhodné rozdrobnění drogy i použité
rozpouštědlo. K extrakci alkaloidů se používají různá organická a anorganická
rozpouštědla. Volba rozpouštědla pak závisí na použité metodě. Lze použít například
kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu sírovou, benzín, methanol, ethanol a jiné.
Z extrakčních metod je nutné zmínit alespoň perkolaci, extrakci v Soxhletově
přístroji, maceraci za horka či za studena. Mezi modernější metody pak patří
extrakce pomocí ultrazvuku, extrakce pomocí mikrovln, či SPE – extrakce na pevnou
fázi. Při použití organického rozpouštědla bývá toto rozpouštědlo následně odpařeno
a dále se pracuje s odparkem. Ten je převeden do roztoku o vhodném pH, vytřepáván
do jiného rozpouštědla, krystalizován a dále čištěn, dokud není získána směs
alkaloidů34,40.
Pro vlastní separaci a identifikaci jednotlivých alkaloidů se používá velké
množství metod, nejčastěji chromatografických. Předně jde o chromatografii na
tenké vrstvě (TLC), vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii (HPTLC),
plynovou chromatografii (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii
(HPLC). HPLC bývá pro tyto účely spojená ještě se spektrofotometrickou,
fluorometrickou, hmotnostně spektrofotometrickou a UV/VIS detekcí. Dále se dají
využít i elektroforetické metody, jako například kapilární elektroforéza či
izotachoforéza40.
V naší práci jsme pro izolaci jednotlivých alkaloidů využívali kolonovou
chromatografii na sloupci Al2O3, jejíž přesné provedení bude popsáno dále.

2.2.3 Biologická aktivita izochinolinových alkaloidů izolovaných z rodů
Macleaya, Sanguinaria a Glaucium
Biologické účinky sumárních extraktů rostlin rodů Macleaya, Sanguinaria
a Glaucium byly již popsány v předcházejících kapitolách. Zároveň bylo zmíněno
jejich využití v tradiční medicíně. V této kapitole se zaměřím na účinky jednotlivých
izochinolinových alkaloidů. Tyto účinky byly zkoumány různými in vitro a in vivo
metodami a jsou popsány v odborné literatuře.
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2.2.3.1 Inhibiční aktivita vůči AChE a BuChE
Pro účely této práce je z biologické aktivity izochinolinových alkaloidů
nejdůležitější

jejich

inhibiční

účinek

vůči

lidské

acetylcholinesteráze

a buyrylcholinesteráze, tedy enzymům štěpícím acetylcholin, které hrají klíčovou roli
v etiologii AD. Inhibiční efekt směsi sanguinarinu a chelerythrinu vůči těmto
enzymům byl popsán v mnoha článcích13,47, ale například ve Schmellerově práci
z roku 199752 je popsána také inhibiční aktivita samotného sanguinarinu. Ukazuje se,
že jeho inhibiční aktivita je dokonce vyšší než u galantaminu, který je v současnosti
používán k terapii této nemoci.

2.2.3.2 Inhibiční aktivita vůči ostatním enzymům
Obecně jsou benzofenanthridinové alkaloidy dobrými inhibitory různých
enzymů. Sanguinarin vykazuje kromě inhibice AChE a BuChE také inhibiční
aktivitu vůči pyruvátdehydrogenázovému komplexu, elastáze, Ca2+-ATPáze,
Mg2+-ATPáze, diaminooxidáze a Na+/K+-ATPáze44. Samotný chelerythrin specificky
inhibuje proteinkinázu C. Jak sanguinarin, tak chelreythrin pak inhibují
alaninaminotransferázu,

aspartátaminotransferázu,

c-AMPfosfodiesterázu

a glutamátdehydrogenázu44,52. Nejedná se zde o kompletní výčet enzymů
ovlivňovaných benzofenanthridinovými alkaloidy. Obecně platí, že inhibují velké
množství různých enzymů a váží se na mnoho proteinů. Tak se také vysvětluje veliká
rozmanitost jejich účinků40,41.

2.2.3.3 Antifungální aktivita
Zmiňujeme-li se o antifungální aktivitě izochinolinových alkaloidů, nelze opět
opomenout sanguinarin a chelerythrin. Dle výzkumu Walterové et al.53 byla směs
těchto

alkaloidů

Epidermatophytom

aktivní

vůči

floccosum,

Candida

Microsporum

albicans,
canis,

Trichophyton
Aspergillus

spp.,

fumigatus

a dermatophytům. Z dalších antifungálně účinných izochinolinových alkaloidů je
nutno zmínit dicentrin, glaucín, protopin a a-allokryptopin izolovaných z Glaucium
oxylobum. Vzorce dicentrinu a glaucinu jsou uvedeny na následujícím obrázku.
(Obr. 8)
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(A)

(B)

Obr. 8: Struktura (A) dicentrin, (B) glaucin

Výše

uvedené

alkaloidy

byly

účinné

proti

Microsporum

gyspeum,

Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes a Epidermophyton floccosum31.

2.2.3.4 Cytotoxicita a apoptóza
V této podkapitole se opět budeme nejvíce bavit o sanguinarinu a chelerythrinu.
Jak jsem již uvedl, tyto alkaloidy jsou dostupné na trhu v čisté formě, a tak je
nasnadě, že schopnost skupiny benzofenanthridinových alkaloidů vyvolat apoptózu
se bude zkoumat právě na nich. Velmi mnoho studií se zaměřuje na výzkum
rakovinných onemocnění. Vzhledem k žebříčku mortality jednotlivých skupin
onemocnění, kde různé formy onkologických chorob zaujímají jedno z předních
míst, se není čemu divit. Zjistilo se, že právě sanguinarin a chelerythrin vykazují
značnou schopnost vyvolávat apoptózu jak u normálních, tak hlavně u nádorových
buněk23,47. Ze srovnání účinku těchto dvou alkaloidů vyplynulo, že oba mají
v podstatě srovnatelný efekt na nádorovou buňku a chelerythrin vykazuje oproti
sanguinarinu výrazně nižší toxicitu13. Sanguinarinem a chelerythrinem vyvolaná
apoptóza nádorových buněk byla pozorována u buněčných linií odvozených od
lidského karcinomu kůže, lidských prsních a prostatických nádorů, melanomu,
karcinomu tračníku a různých leukemických buněčných linií (U937, K562
atd.)13,23,47. Nicméně vzhledem k vysoké toxicitě obou alkaloidů je jejich praktické
využití v terapii onkologických chorob stále v nedohlednu.
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2.2.3.5 Protizánětlivý, analgetický a antimikrobní účinek
O analgetickém účinku sanguinarinu a chelerythrinu jsem se již zmiňoval. Ten
je velice výrazný a některé články ho srovnávají s analgetickým účinkem prokainu44.
Další studie pak popisují i jejich protizánětlivý efekt. Byly prováděny pokusy
o zmírnění karagenem vyvolaného otoku tlapky potkanů. Ten tlumí jak sanguinarin
tak chelerythrin srovnatelně s indometacinem. U sanguinarinu pozorujeme pozvolný
rozvoj protizánětlivého účinku a protahovaný efekt. Naproti tomu chelerythrin
účinkuje okamžitě a jeho efekt je krátký40,44.
Antimikrobiální aktivitu popisuje Zdařilová et al. ve své práci z roku 200613.
Udává zde, že antimikrobní účinky sanguinarinu a chelerythrinu jsou velice
rozmanité. Jejich bakteriocidní a bakteriostatická aktivita se vztahuje jak na grampozitivní, tak na gram-negativní bakterie. Existují i studie jejich inhibičního efektu
na druhy Mycobacterium, Helicobacter pyroli a Trypanosoma brucei. Dále je dle
Zdařilové

popsána

Dihydrosanguinarin

i
a

antimikrobiální
dihydrochelerythrin

aktivita
vykazují

jejich

dihydro-derivátů.

inhibiční

efekt

vůči

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis a Candida albicans srovnatelný
s gentamycinem13. Vzorce dihydrosanguinarinu a dihydrochelerythrinu jsou uvedeny
na následujícím obrázku (Obr. 9).

(A)

(B)

Obr. 9: Struktura (A) dihydrosanguinarin, (B) dihydrochelerythrin

2.2.3.6 Další biologická aktivita izochinolinových alkaloidů
O zbývajících účincích izochinolinových alkaloidů a jejich možném využití se
zmíním jen okrajově. Deriváty sanguinarinu a chelerythrinu, konkrétně jejich
bisulfáty, mají poměrně dobrý antihelmentický účinek15. Za obdobně účinné
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antihelmentikum s potenciálním využitím ve farmaceutické praxi se považuje
allokryptopin50. Pro relativně vysokou toxicitu zmíněných alkaloidů však vidím
jejich využití spíše ve veterinární farmacii.
Z hlediska genové terapie také nelze opominout fakt, že jak sanguinarin, tak
chelerythrin mohou interagovat s DNA a byla prokázána jejich genotoxicita. Jejich
schopnost ovlivnit mitochondriální i jadernou DNA nabízí široké možnosti využití
sanguinarinu, chelerythrinu i jim podobných látek v terapii nemocí na úrovni genů13.
V neposlední řadě je nutné zmínit antioxidační aktivitu směsí izochinolinových
alkaloidů, předně sanguinarinu a chelerythrinu. Tento účinek jednotlivých alkaloidů
však stále zůstává předmětem výzkumu16.
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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3 Všeobecné postupy
3.1 Destilace a odpařování
Před vlastním použitím byla rozpouštědla předestilována, to kvůli dodržení
laboratorních postupů a aby byly splněny požadavky na jejich čistotu. Nejprve byl
zachycen předek destilované fáze (asi prvních 5 %, většinou smísený s vodným
aezotropem). Poté bylo vydestilováno zbývajících cca 90 % rozpouštědla.
Rozpouštědla byla nadále uchovávána v hnědých skleněných nádobách, aby se
předešlo jejich degradaci slunečním zářením.
Chromatografické frakce byly odpařovány na vakuové odparce Büchi
Rotavapor R 114, která byla vybavena vodní lázní Büchi Waterpath B-480.
Odpařování bylo prováděno za sníženého tlaku při teplotách 37-45 ºC.

3.2 Chromatografie
3.2.1 Tenkovrstvá chromatografie
Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) byla prováděna standardně a byl při ní
použit systém obvyklých chromatografických komor. Komory byly předem nasycené
mobilní fází, a to v případě analytické TLC po dobu 30 minut a pro preparativní
tenkovrstvou chromatografii po dobu 60 minut. Oba dva druhy TLC byly prováděny
vzestupně.

3.2.2 Sloupcová chromatografie
Sloupcová chromatografie byla provedena systémem gradientové eluce. Jako
stacionární fáze byl použit neutrální oxid hlinitý. Plnění chromatografického sloupce
bylo provedeno standardně, a to nalitím suspenze adsorbentu v rozpouštědle. Vzorek
byl na sloupec nanesen pomocí roztěru.
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3.3 Materiál a vybavení
3.3.1 Rozpouštědla
Cyklohexan, p.a., PENTA
Diethylamin, p.a., Lachner
Benzín, p.a., PENTA
Chloroform, p.a., PENTA
Ethanol 95 %, denaturovaný methanolem, p.a., PENTA
Methanol LC-MS CHROMASOLV® (Sigma - Aldrich)
Methanol, p.a., PENTA

3.3.2 Chemikálie
Dusičnan bismutitý zásaditý, p.a., RNDr. Jan Kulich, s.r.o.
Jodid draselný, p.a., PENTA
Kyselina vinná, p.a., RNDr. Jan Kulich, s.r.o.

3.3.3 Chemikálie a materiál pro stanovení účinku alkaloidů vůči
erytrocytární AChE a sérové BuChE
3.3.3.1 Chemikálie
10mM acetylthiocholin jodid, (Sigma-Adrich)
10mM butyrylthiocholin jodid, (Sigma-Adrich)
0,1 M fosfátový pufr, pH 7,4 (chemikálie pro přípravu pufru: dihydrát
dihydrogenfosforečnanu

sodného,

p.a.

(Lachema);

dodekahydrát

hydrogenfosfrečnanu disodného, p.a. (Lachema)
5mM 5,5'-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina, ≥ 98% (Sigma-Aldrich)
Huperzin A, (TAZHONGHUI – Tai´an zhonghui Plant Biochemical Co., Ltd.,
China)
Galanthamin hydrobromid, (Changsha Organic Haerb Inc., China)
Dimethylsulfoxid, (Sigma-Adrich)
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3.3.3.2 Materiál
Jako zdroj acetylcholinesterázy byla použita pouzdra lidských erytrocytů.
Zdrojem butyrylcholinesterázy byla lidská plazma.
Měření bylo prováděno v mikrotitračních destičkách.

3.3.4 Chemikálie a vybavení pro stanovení antioxidační aktivity
2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl radikál, (Sigma-Adrich)
Kvercetin, (Sigma-Adrich)
Kyselina askorbová, (Sigma-Aldrich)
Trolox, (Sigma-Adrich)

3.3.5 Přístroje

použité

pro

stanovení

biologických

vlastností

izolovaných látek
Centrifuga Boeco U-32R s rotorem Hettich 1611 (Boeco, Germany)
pH metr Φ 72 METER (Beckmann, USA)
Centrifuga Avanti J-301, rotor JA-30.50 (Beckmann, USA)
LC/MS Thermo Finnigan LCQDuo (analyzátor: iontová past) (Thermo
Scientific Inc., USA)
Spektrometr Varian Iniova 500 (Varian, USA)

3.3.5.1 Přístroj použitý pro stanovení cholinesterázové inhibiční aktivity
Pro stanovení cholinesterázové inhibiční aktivity byl použit přístroj Reader
SynergyTM HT Multi-Detection Microplate Reader (BioTek, USA).

3.3.5.2 Přístroj použitý pro stanovení antioxidační aktivity
Reader SynergyTM HT Multi-Detection Microplate Reader (BioTek, USA)
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3.3.6 Detekční činidla
Dragendorffovo činidlo modifikované podle Muniera54 se využívá k detekci
alkaloidů a dalších látek obsahujících dusík. Je totiž schopno zbarvit jinak nebarevné
alkaloidní látky.
Roztok A byl připraven rozpuštěním 1,7 g zásaditého dusičnanu bismutitého
s 20 g kyseliny vinné v 80 ml vody.
Roztok B vznikl rozpuštěním 16 g jodidu draselného v 40 ml vody.
Zásobní roztok byl připraven smíšením roztoků A a B v poměru 1:1.
Vlastní detekční činidlo vzniklo rozpuštěním 5 ml kyseliny vinné v 50 ml vody
a přidáním 5 ml zásobního roztoku.

3.3.7 Chromatografické adsorbenty
Kieselgel 60 F254, Merck, 20 × 20 cm, hliníková deska s vrstvou silikagelu pro
tenkovrstvou chromatografii s hloubkou vrstvy 0,2 mm.
Oxid hlinitý 60 F254, Merck, neutrální, 20 × 20 cm, hliníková deska s vrstvou
Al2O3 pro tenkovrstvou chromatografii.
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4

Zpracování sumárního extraktu a jeho

chromatografické dělení.
4.1 Zpracování komerčního extraktu
Pro celý výzkum bylo použito 20g sumárního extraktu z kořene rostliny
Macleaya cordata (Macleaya cordata extract 60 % alk.; ORGANIC HERB INC.;
CHINA). Tento extrakt měl obsahovat asi 60 % alkaloidů. Extrakt byl rozpuštěn
v methanolu a byl přefiltrován přes malou vrstvu oxidu hlinitého. Filtrát byl odpařen
do sucha, rozpuštěn v ethanolu 96 % a přefiltrován přes křemelinu. Výsledného
odpařeného filtrátu bylo 9,25g. Aby se zajistilo optimální chromatografické dělení,
byly vyzkoušeny dva typy chromatografických soustav. Prvním typem byla soustava
tvořená mobilní fází ze směsi cyklohexanu a diethylaminu a stacionární fází ze
silikagelu. Druhý typ dělicí soustavy byl tvořen oxidem hlinitým jako stacionární
fází a směsí chloroformu a benzínu jako mobilní fází. Druhý typ dělicí soustavy se
pro separaci alkaloidů osvědčil lépe.

4.2 Příprava

vzorku

pro

sloupcovou

chromatografii

a sloupcová chromatografie.
Vzorek byl opět rozpuštěn v ethanolu 96 % a byl proveden roztěr. Roztok
alkaloidů byl smíchán s 50 g Al2O3, poté byla směs odpařena do sucha a nasypána na
připravený chromatografický sloupec. Jak již bylo řečeno, za stacionární fázi
chromatografické kolony byl zvolen oxid hlinitý. Výška sloupce stacionární fáze
byla 29 cm a jeho průměr byl 4,6 cm. Za mobilní fázi byla zvolena směs benzínu
a chloroformu, přičemž koncentrace chloroformu se postupně zvyšovala z 10 % až
na 100 %. Na závěr byla kolona promyta čistým ethanolem. Standardním
chromatografickým postupem za normálního tlaku bylo získáno 178 frakcí po 100
ml, přičemž mezi frakcemi 169 až 173 byly frakce jímány po 50 ml. Podle analytické
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TLC byly frakce spojeny do 14 sumárních frakcí a odpařeny do sucha. Hmotnosti
jednotlivých odparků jsou uvedeny v následující tabulce. (Tab. 1)
Tab. 1 Spojené sumární frakce

Číslo frakce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rozmezí frakcí
62-73
74-87
88-99
100-105
106
107-118
119-121
122-123
124-135
136-155
156-157
158-167
168-174
175-178

Hmotnost odparku [mg]
141,60
141,70
78,30
6,10
17,30
157,40
119,30
4,60
135,80
1813,50
273,80
714,50
973,60
162,70

Pro lepší orientaci v obsahu jednotlivých frakcí byla připravena souhrnná deska
pomocí metody tenkovrstvé chromatografie. Stacionární fází byl oxid hlinitý a jako
mobilní fáze byla použita směs benzínu a chloroformu v poměru 40:60. Deska byla
jednou vyvinuta a jednotlivé alkaloidy byly detekovány nejprve UV zářením a poté
Dragendorffovým činidlem (Obr. 10).

Obr. 10: Souhrnná deska frakcí 1 - 14
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Frakce 1, 3, 10, 11 a 14 byly použity k izolaci čistých alkaloidů. O zpracování frakcí
4-9 se uvažuje pro případnou disertační práci, a to pomocí preparativní
chromatografie na tenké vrstvě.

4.3 Zpracování frakce č. 1 a č. 3
Na základě TLC frakce číslo 1 bylo rozhodnuto, že pro její další zpracování
a čištění bude použita metoda krystalizace. Dle TLC (obr. 10) frakce č. 1 obsahovala
pouze jeden alkaloid. Ten byl získán v čistém krystalickém stavu volnou krystalizací
z ethanolu. Stejným způsobem byla zpracována i frakce č. 3. a dohromady bylo
získáno 25,6 mg čisté látky, která byla identifikovaná na základě NMR a MS
analýzy. Tato látka byla uložena pod označením JM1.

4.4 Zpracování spojených frakcí č. 10 a 11
Na základě TLC analýzy se frakce spojily a alkaloid byl získán pomocí
krystalizace z

ethanolu. Krystaly byly oddekantované od matečného louhu

a vysušené v exsikátoru. Bylo získáno 1,25 g bílých krystalů, které byly opět
podrobeny NMR a MS analýzám.

4.5 Zpracování frakce č. 14
TLC analýza opět ukázala, že frakce obsahuje pouze jeden alkaloid. Volnou
krystalizací z ethanolu a následnou dekantací bylo získáno 12,1 mg čisté látky. Ta
byla podrobena NMR a MS analýzám.

4.6 Určení struktury izolovaných látek
Struktury izolovaných látek byly identifikovány na základě MS a NMR analýz
a porovnáním získaných dat s daty v literatuře.
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4.6.1 Měření hmotnostního spektra
Hmotnostní spektra byla naměřena na LC/MS Thermo Finnigan LCQDuo,
(analyzátor: iontová past). Byla použita ionizace elektrosprejem v kladném módu
(ESI+). Zkoumaná látka byla pro analýzu rozpuštěna v methanolu LC-MS.

4.6.2 Měření NMR spektra
Všechna NMR spektra byla měřena na spektrometru Varian Iniova 500.
Pracovní frekvence byla pro jádra 1H 499,9 MHz a pro 13C jádra 125,7 MHz. Spektra
13

C NMR byla měřena v 5 mm SW širokopásmové sondě. 1H NMR spektra byla

měřena v inverzní 5 mm ID PFG sondě s využitím standardních pulzních frekvencí.
Všechna měření byla prováděna v deuterochloroformu při teplotě 25 ºC. Hodnoty
chemických posunů jsou uváděny v jednotkách ppm. Hodnoty 1H NMR spekter jsou
vztaženy k inertnímu standardu (hexamethyldisilan, 0,04 ppm). Naproti tomu
hodnoty 13C NMR spekter jsou vztaženy k signálu solventu (76,99 ppm).

4.7 Stanovení

inhibiční

aktivity

alkaloidů

vůči

lidské

erytrocytární AChE a sérové BuChE
4.7.1 Podmínky měření
Stanovení inhibiční aktivity alkaloidů vůči lidské erytrocytární AChE a sérové
BuChE bylo provedeno za těchto podmínek:
•

teplota 37 ºC

•

prostředí fosfátového pufru (pH 7,4)

•

vlnová délka spektrofotometru 436 nm

•

v mikrotitračních destičkách
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4.7.2 Příprava erytrocytárních pouzder
Dle metody Stecka a Kanta55, která byla mírně modifikována, byla připravena
erytrocytární pouzdra. K čerstvě odebrané lidské krvi byl přidán na každých 10 ml
krve 1 ml citrátu sodného. Plazma, která následně sloužila k získání HuBuChE, byla
z plné krve odstraněna centrifugací. Rychlost otáček byla 4000 ot./min. Byla k tomu
použita centrifuga Boeco U-32R s rotorem Hettich 1611. Erytrocytární masa byla
třikrát promytá 5 mM fosfátovým pufrem (pH 7,4). Erytrocyty byly třikrát promyté
5mM fosfátovým pufrem (pH 7,4) obsahujícím 150 mM chloridu sodného (50ml
zkumavky, 12 000 ot./min., Avanti J-301, rotor JA-30.50). K erytrocytům byl přidán
5 mM fosfátový pufr na dobu 10 min., aby došlo k jejich rozpadu. Nakonec byly
lyzované buňky 10 min. odstředěné při rychlosti 20000 ot./min. a erytrocytární
pouzdra (zdroj HuAChE) byla třikrát promytá fosfátovým pufrem56.

4.7.3 Stanovení acetylcholiesterázové inhibiční aktivity
Hodnoty IC50 neboli hodnoty inhibiční aktivity byly stanoveny pomocí
Ellmanovy spektrofotometrické metody. Tato metoda využívá jako substrát estery
thiocholinu. Ty jsou pomocí AChE štěpeny na thiocholin a odpovídající kyselinu.
Stanovuje se právě SH- skupina thiocholinu, která se naváže na DTNB
(5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina) za vzniku žlutě zbarveného produktu57.
Tento produkt se stanovuje spektrofotometricky při 436 nm. Byl sledován nárůst
absorbance za 1 min. Samotné hodnoty IC50 byly vypočítány z naměřených hodnot
poklesu aktivity AChE a BuChE nelineární regresí v programu GraphPaD Prism
(verze 3.02; výrobce GraphPaD Software, San Diego, CA, USA). Výsledky byly
porovnané s IC50 cholinesterázových standardů, a to s galantaminem a huperzinem A
(galantamin: IC50 HuAChe = 1,71 ± 0,07 µM, IC50 HuBuChE = 42,30 ± 1,30 µM;
huperzin A: IC50 HuAChe = 0,033 ± 0,001 µM, IC50 HuBuChE >1000 µM).
% I (inhibice) byla počítána dle vzorce % I = 100 (∆ABL/∆ASA)*100, kde ∆ABL je
nárůst absorbance slepého vzorku za 1 minutu a ∆ASA je nárůst absorbance
měřeného vzorku.
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4.8 Stanovení antioxidační aktivity alkaloidů
Jako poslední byla u získaných látek měřena jejich antioxidační aktivita, a to
in vitro DPPH testem. Tato metoda je založena na reakci vzorku a stabilního
2,2’-difenyl-1-pikrylhydrazylu (DPPH). Absorbance roztoku, měřená při 525 nm,
klesá v závislosti na koncentraci antioxidantu ve vzorku. Antioxidační aktivita
vzorků byla vyjádřena jako 50 % účinná koncentrace (EC50). Pro její vypočítání byl
použit program GraphPad Prism 3.02. Výsledky byly porovnány s hodnotami EC50
známých antioxidantů: kvercetin EC50 = 11,11 ± 0,25 µM, kyselina askorbová
EC50 = 51,61 ± 3,21 a trolox EC50 = 20,45 ± 1,31 µM.
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5 Výsledky
Na základě MS a NMR studií a porovnání dat s literaturou byly izolované látky
identifikovány jako dihydrosanguinarin, protopin a allokryptopin

5.1 Strukturní analýza dihydrosanguinarinu
5.1.1 MS studie dihydrosanguinarinu
ESI-MS m/z 334,17 [M+H]+ (100). MS/MS m/z 319,29 (100, M+H-CH3), 304,25
(25), 276,17 (8) (Obr. 11).
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Obr. 11: MS a MS2 spektrum dihydrosanquinarinu

5.1.2 NMR studie dihydrosanguinarinu
Struktura izolované látky (Obr. 12) byla určena na základě interpretace
1

H- a 13C-NMR spekter a jejich porovnání s daty v literatuře58.

Obr. 12: Struktura dihydrosanguinarinu
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5.1.3 1H-NMR spektrum dihydrosanguinarinu
1

H NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 13):

2.62 s, 3H, N-Me; 4.20 s, 2H, H-6; 6.03 s, 2H, -OCH2O- (7,8); 6.05 s, 2H, -OCH2O-,
(2,3); 6.85 d (3JH=8.1 Hz), 1H, H-9; 7.11 s, 1H, H-1; 7.30 d (3JH=8.1 Hz), 1H, H-10;
7.49 d (3JH=8.5 Hz), 1H, H-12; 7.68 s, 1H, H-4; 7.69 d (3JH=8.5 Hz), 1H, H-11;

Obr. 13: 1H-NMR spektrum dihydrosanguinarinu
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5.1.4

13

C-NMR spektrum dihydrosanguinarinu

13

C NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 14):

41.6 N-Me; 48.5 C-6; 100.8 C-4; 101.0 –OCH2O- (2,3); 101.3 –OCH2O- (7,8); 104.4
C-1; 107.2 C-9; 113.6 C-6a; 116.2 C-10; 124.0 C-12; 120.4 C-11; 124.4 C-10b;
126.5 C-4a; 127.3 C-10a; 130.8 C-12a; 142.5 C-4b; 144.6 C-7; 147.1 C-8; 147.5 C3; 148.1 C-2.

Obr. 14: 13C-NMR spektrum dihydrosanguinarinu
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5.2 Strukturní analýza protopinu
5.2.1 MS studie protopinu
ESI-MS m/z 354,2 [M+H]+ (100). MS/MS m/z 336,2 (100), 323,1 (40), 275,1 (49),
188,2 (73), 149,1 (34) (Obr. 15).

Obr. 15: MS a MS2 spektrum protopinu
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5.2.2 NMR studie protopinu
Struktura izolované látky (Obr. 16) byla určena na základě interpretace
1

H- a 13C-NMR spekter a jejich porovnání s daty v literatuře59.

Obr. 16: Struktura protopinu

5.2.3 1H-NMR spektrum protopinu
1

H NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 17):

1.92 s, 3H, H-7a; 2.40 – 2.85 br, H-5 a H-6, velmi široké signály, nelze spolehlivě
přiřadit; 3.50 – 3.65 br, H-13, velmi široké signály, nelze spolehlivě přiřadit; 3.75 –
3.90 br, H-8, velmi široké signály, nelze spolehlivě přiřadit; 3.72 br s 2H, H-8; 5.93
s, 2H, H-10a; 5.95 s, 2H, H-2a; 6.65 s, 1H, H-4; 6.66 d (3JH=7.8 Hz), 1H, H-12; 6.69
d, 1H, H-11; 6.90 s, 1H, H-1;

Obr. 17: 1H-NMR spektrum protopinu
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5.2.4

13

C-NMR spektrum protopinu

13

C NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 18):

32.04, C-5; 41.69, C-7a; 46.74, C-13; 51.06, C-8; 58.06, C-6; 101.08, C-10a; 101.42,
C-2a; 106.96, C-11; 108.38, C-1; 110.71, C-4; 118.16, C-8a; 125.32, C-12; 129.23,
C-12a; 133.03, C-4a; 136.42, C-14a; 146.11, C-3; 146.23, C-10; 146.57, C-9;
148.24, C-2; 195.21, C-14.

Obr. 18: 13C-NMR spektrum protopinu
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5.3 Strukturní analýza allokryptopinu
5.3.1 MS studie allokryptopinu
ESI-MS m/z 370,2 [M+H]+ (100). MS/MS m/z 352,1 (100), 339,1 (14), 321,0 (33),
290,2 (20), 188,2 (60) (Obr. 19).

Obr. 19: MS a MS2 spektrum allokryptopinu
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5.3.2 NMR studie allokryptopinu
Struktura izolované látky (Obr. 20) byla určena na základě interpretace
1

H- a 13C-NMR spekter a jejich porovnání s daty v literatuře60.

Obr. 20: Struktura allokryptopinu

5.3.3 1H-NMR spektrum allokryptopinu
1

H NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 21):

1.86 s, 3H, H-7; 2.2-3.5 br, H-5,H-6,H-13 velmi široké signály, nelze spolehlivě
přiřadit; 3.72 br s, 2H, H-8; 3.78 s, 3H, H-9a; 3.86 s, 3H, H-10a; 5.94 s, 2H, H-2a;
6.63 s, 1H, H-4; 6.80 d (3JH=8,24 Hz), 1H, H-11; 6.91 d, 1H, H-12; 6.95 s, 1H, H-1.

Obr. 21: 1H-NMR spektrum allokryptopinu
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5.3.4

13

C-NMR spektrum allokryptopinu

13

C NMR (CDCl3, 25°C) (Obr. 22):

32.63, C-5; 41.44, C-7a; 46.52, C-13; 50.40, C-8; 55.88, C-9a; 57.77, C-6; 61.00, C10a; 101.42, C-2a; 109.50, C-1; 110.65, C-4; 110.83, C-11; 127.97, C-12; 128.80, C12a; 129.83, C-8a; 133.12, C-4a; 136.25, C-14a; 146.58, C-X; 147.91, C-9; 148.27,
C-Y; 151.82, C-10; 193.62, C-14; signály označené jako X, Y náležejí uhlíkům C-2
a C-3, nelze je spolehlivě přiřadit.

Obr. 22: 13C-NMR spektrum allokryptopinu

5.4 Výsledky testu vlivu látky na aktivitu AChE a BuChE
Izolované alkaloidy byly testovány na jejich inhibiční aktivitu vůči erytrocytární
acetylcholinesteráze a sérové butyrylcholinesteráze. Výsledky jsou shrnuty
v následující tabulce (Tab. 2) a grafech (Graf č. 1-3).
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Tab. 2: In vitro inhibiční aktivita izolovaných alkaloidů vůči AChE a BuChE

IC50 [µM]a
Látky
Dihydrosanguinarin
Protopin
Allokryptopin
Galanthamineb
Huperzine Ab
Eserinb

HuAChE
>1000
345,4 ± 18,1
114,4 ± 3,2
1,71 ± 0,07
0,033 ± 0,001
0,063 ± 0,001

a

Každé měření bylo opakováno třikrát

b

Referenční látka

5.4.1 Inhibiční křivky izolovaných látek:
•

Dihydrosanguinarin

Graf č. 1: inhibiční křivka dihydrosanguinarinu
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HuBuChE
>1000
239,6 ± 10,2
655,7 ± 12,0
42,30 ± 1,30
>1000
0,130 ± 0,004

• Protopin

Graf č. 2: inhibiční křivka protopinu

•

Allokryptopin

Graf č 3: inhibiční křivka allokryptopinu
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5.5 Antioxidační aktivita
Izolované alkaloidy byly podrobeny testování jejich antioxidační aktivity. Výsledky
této studie jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 3) a grafu (Graf č. 4)

Tab. 3: Antioxidační aktivita alkaloidů (DPPH test)

Látky

EC50 [µM]a

Dihydrosanguinarin

528 ± 20,5

Protopin

Neaktivní

Allokryptopin
Kvercetrin
Trolox

Neaktivní

b

11,11 ± 0,25

b

20,45 ± 1,31
b

Kyselina askorbová

51,61 ± 3,21

a

Každé měření bylo opakováno dvakrát

b

Referenční látka

5.5.1 Inhibiční křivka dihydrosanguinarinu

Graf č. 4: antioxidační aktivita dihydrosanguinarinu
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6 Diskuze a závěr
Alzheimerova choroba je v dnešní době a při současném trendu stárnutí
populace stále větším problémem. Jedná se o závažné neurodegenerativní
onemocnění projevující se jako demence. Je to jednak nejčastěji se vyskytující typ
demence, ale současně i jedna z nejčastějších primárních příčin smrti1. Moderní
medicína zatím nenašla léčivo, které by bylo schopné tuto nemoc zastavit či zvrátit
její projevy.
Mezi látky, které alespoň zpomalují průběh AD, patří kognitiva, tedy látky
zlepšující

funkci

centrálního

acetylcholinergního

systému.

Z kognitiv

jsou

nejúčinnějšími léčivy AD inhibitory cholinesteráz. Jsou to látky, které svým
působením zvyšují dostupnost neurotransmiteru acetylcholinu v mozku tím, že
inhibují enzymy acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. Zároveň snižují
toxicitu β-amyloidu a tím ovlivňují samotnou patogenezi AD3. I když od inhibitorů
AChE a BuChE nelze čekat vyléčení AD, přesto zůstávají inhibitory cholinesteráz
léky první volby v terapii této nemoci6.
Cílem této diplomové práce bylo chromatografické zpracování sumárního
alkaloidního extraktu rostliny Macleaya cordata, izolace minimálně jednoho
alkaloidu v čisté formě, stanovení jeho inhibiční aktivity vůči acetylcholinesteráze,
butyrylcholinesteráze a jeho antioxidační aktivity. Sumární alkaloidní extrakt
izolovaný z této rostliny již dříve prokázal významnou inhibiční aktivitu vůči
cholinesterázám IC50(HuAChE) = 0,778 ± 0,011 µg/mL, IC50(HuBuChE) = 4,066 ±
0,089 µg/mL61. Směs těchto alkaloidů tedy velice dobře inhibovala jak AChE, tak
BuChE. Tato aktivita byla již mnohokrát popsána v odborné literatuře13,47,52. Ze
zmíněného sumárního extraktu se v rámci mé práce doposud podařilo izolovat
pomocí sloupcové chromatografie a následnou volnou krystalizací z ethanolu tři
alkaloidy v čisté formě. První látka byla označena JM1. Na základě jejích MS
a NMR analýz a porovnáním výsledků s odbornou literaturou58 byla identifikována
jako dihydrosanguinarin. Další dvě látky byly obdobným způsobem identifikovány
jako protopin a allokryptopin59,60.
Všechny tři látky byly podrobeny testům jejich inhibiční aktivity vůči
cholinesterázám a byla změřena i jejich antioxidační aktivita. Hodnoty IC50, neboli
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hodnoty inhibiční aktivity vůči lidské erytrocytární acetylcholinesteráze a lidské
sérové butyrylcholinesteráze byly stanoveny pomocí Ellmanovy spektrofotometrické
metody57. Jako zdroj acetylcholinesterázy byla použita pouzdra lidských erytrocytů.
Za zdroj butyrylcholinesterázy pak sloužila lidská plazma.
Získané hodnoty IC50 pro jednotlivé alkaloidy (dihydrosanguinarin: IC50
(HuAChE)

>

1000

µM,

IC50 (HuBuChE)

>

1000

µM;

protopin:

IC50

(HuAChE) = 345,4 ± 18,1 µM, IC50 (HuBuChE) = 239,6 ± 10,2 µM; allokryptopin:
IC50 (HuAChE) = 114,4 ± 3,2 µM, IC50 (HuBuChE) = 655,7 ± 12,0 µM) byly
porovnány se standardy, a to s galantaminem a huperzinem A (galantamin: IC50
HuAChe = 1,71 ± 0,07 µM, IC50 HuBuChE = 42,30 ± 1,30 µM; huperzin A: IC50
HuAChe = 0,033 ± 0,001 µM, IC50 HuBuChE >1000 µM). Všechny izolované
alkaloidy vykázaly nižší inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterázám než
standardy. Zajímavá je nízká inhibiční aktivita protopinu vůči acetylcholinesteráze,
pro který byly v jiných studiích získány mnohem zajímavější hodnoty IC50
(IC50 = 16,1 µM62, IC50 = 14,5 µM63). Jedním z možných vysvětlení je použití jiného
zdroje enzymu, kde v ostatních studiích byla použita komerčně dostupná
acetylcholinesteráza z elektrického

úhoře.

Dalším

(pro

nás

překvapujícím)

výsledkem byla neaktivita dihydrosanquinarinu, kdy sanquinarin, kvartérní analog
izolované látky, je znám jako velmi dobrý inhibitor acetylcholinesterázy52.
Problémem sanquinarinu je právě jeho kvartérní charakter, kdy tato sloučenina velmi
špatně prostupuje hematoencefalickou bariérou. Na základě strukturních podobností
jsme neočekávali takový pokles inhibiční aktivity izolované látky.
Významnou roli v etiologii AD hraje též oxidační stres2. U izolovaných látek
byla tudíž testována také jejich antioxidační aktivita, a to in vitro DPPH testem.
Naměřené hodnoty byly porovnány s hodnotami EC50 známých antioxidantů
(kvercetin EC50 = 11,11 ± 0,25 µM, kyselina askorbová EC50 = 51,61 ± 3,21 a trolox
EC50 = 20,45 ± 1,31 µM). Dihydrosanguinarin vykazoval slabou antioxidační aktivitu
(EC50 = 528 ± 20,5 µM). Hodnoty EC50 obou zbývajících látek přesahovaly
1000 µM, a lze tedy říci, že nevykazují žádnou antioxidační aktivitu. Žádná
z izolovaných látek neprokázala významný efekt v oblasti biologických aktivit, které
jsme měřili. Lze tedy říci, že ani jeden z izolovaných alkaloidů není perspektivní pro
terapii AD.
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SEZNAM ZKRATEK

AD

Alzheimerova choroba

AChE

acetylcholinesteráza

BuChE

butyrylcholinesteráza

DPPH

2,2’-difenyl-1-pikrylhydrazyl

EC

účinná koncentrace

G. grandiflorum

Glaucium grandiflorum

G. oxylobum

Glaucium oxylobum

G. paucilobum

Glaucium paucilobum

GC

plynová chromatografie

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPTLC

vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie

HuAChE

lidská acetylcholinesteráza

HuBuChE

lidská butyrylcholinesteráza

IC

inhibiční koncentrace

M. microcarpa

Macleaya microcarpa

min.

minuta

MS

hmotnostní spektrometrie

NMDA

N-methyl-D-aspartát

NMR

nukleární magnetická rezonance

S. canadensis

Sanguinaria canadensis

SPE

extrakce na pevné vrstvě

spp.

druh

TLC

chromatografie na tenké vrstvě

UV

ultrafialová

VIS

oblast viditelného světla

67

ABSTRAKT

Matějka, J.: Biologicky aktivní metabolity rostlin. 8. Alkaloidy Macleaya cordata
a jejich biologická aktivita. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové,
2011. Diplomová práce. 69 s.
Cílem práce bylo chromatografické zpracování sumárního alkaloidního
extraktu rostliny Macleaya cordata, izolace minimálně jednoho alkaloidu v čisté
formě,

stanovení

jeho

inhibiční

aktivity

vůči

acetylcholinesteráze,

butyrylcholinesteráze a jeho antioxidační aktivity.
Ze sumárního extraktu byly s využitím metody sloupcové chromatografie
získány tři alkaloidy. První látka byla označena JM1 a na základě jejích MS a NMR
analýz byla identifikována jako dihydrosanguinarin. Další dvě látky byly obdobným
způsobem identifikovány jako protopin a allokryptopin.
U všech izolovaných látek byla změřena jejich inhibiční aktivita vůči lidské
erytrocytární acetylcholinesteráze a lidské sérové butyrylcholinesteráze. Byly
stanoveny hodnoty IC50 (dihydrosanguinarin: IC50 (HuAChE) > 1000 µM, IC50
(HuBuChE) > 1000 µM; protopin: IC50 (HuAChE) = 345,4 ± 18,1 µM, IC50
(HuBuChE) = 239,6 ± 10,2 µM; allokryptopin: IC50 (HuAChE) = 114,4 ± 3,2 µM,
IC50 (HuBuChE) = 655,7 ± 12,0 µM). Všechny izolované alkaloidy vykázaly nižší
inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterázám než standard - galantamin. Lze tedy
říci, že ani jedna z izolovaných látek není perspektivní pro terapii Alzheimerovy
choroby.
Dále byly látky podrobeny studiím na jejich antioxidační aktivitu.
Dihydrosanguinarin vykazoval slabou antioxidační aktivitu (EC50 = 528 ± 20,5 µM).
Hodnoty EC50 obou zbývajících látek přesahovaly 1000 µM, a lze tedy říci, že jsou
antioxidačně neaktivní.
Klíčová slova: acetylcholinesteráza, Alzheimerova choroba, antioxidační
aktivita, benzofenanthridinové alkaloidy, butyrylcholinesteráza, Macleaya cordata.

ABSTRACT

Matějka, J. Biologically active metabolites of the plants. 8. Alkaloids of Macleaya
cordata and their biological activity. Charles University in Prague, Faculty of
Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology.
Hradec Králové, 2011. Diploma thesis. 69 p.

The aim of this work was to chromatografically analyze the total alkaloid extract of
the plant Macleaya cordata, to separate at least one alkaloid in pure form and to
determine

its

inhibition

activity

towards

acetylcholinesterase

and

butyrylcholinesterase and also its antioxidant activities.
Using the column chromatography method, we obtained three alkaloids from the
total extract. The first substance was named JM1 and on the basis of its MS and
NMR analyses it was identified as dihydrosanguinarine. The other two substances
were in a similar way identified as protopine and allocryptopine.
In all separated substances we measured their inhibition activity towards human
erythrocyte acetylcholinesterase and human plasma butyrylcholinesterase. We
obtained following IC50 values: dihydrosanguinarine: IC50 (HuAChE) > 1000 µM,
IC50 (HuBuChE) > 1000 µM; protopine: IC50 (HuAChE) = 345,4 ± 18,1 µM, IC50
(HuBuChE) = 239,6 ± 10,2 µM; allocryptopine: IC50 (HuAChE) = 114,4 ± 3,2 µM,
IC50 (HuBuChE) = 655,7 ± 12,0 µM. All the separated alkaloids showed lower
inhibition activity towards the human cholinesterase than the standard galantamine.
We can thus conclude that none of the separated substances is promising for
Alzheimer's disease therapy.
Next, we studied their antioxidant activity. Dihydrosanguinarine showed a weak
antioxidant activity (EC50 = 528 ± 20,5 µM), while the

EC50 values of both

remaining substances exceeded 1000 µM and therefore they may be said to be
antioxidatively inactive.

Key words:

acetylcholinesterase, Alzheimer's disease, antioxidant activity,

benzophenanthridine alkaloids, butyrylcholinesterase, Macleaya cordata.

