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Seznam použitých zkratek 

 
ADDS - rozpustný amyloidový prekursorový protein 

ACh – acetylcholin 

AChE – acetylcholinesteráza 

AK - aminokyseliny 

AN – Alzheimerova nemoc 

ApoE - apolipoprotein E 

APP - amyloidový prekursorový protein 

ATCh - acetylthiocholin jodid 

βA – β-amyloid 

BChE - butyrylcholinesteráza 

BTCh - butyrylthiocholin jodid 

CNS – centrální nervový systém 

DNTB - 5,5´dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny 

GAL – galantamin 

KAR – karnitin 

MEOTA – 7-methoxytacrin 

NMDA receptory - N-methyl-D-aspartátové receptory 

OFI - organofosforové inhibitory 

OR – oxidativní radikály 

PS1, PS2 - presenilin 1,2 

SDAT - senilní demence Alzheimerova typu 

TNBˉ - 5-merkapto-2-nitrobenzoátového anionu 

VKR – volné kyslíkové radikály 
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Souhrn 
 

Cílem praktické části bylo zjistit, zda je L-karnitin (KAR) schopen zvýšit 

průnik nepřímého parasympatomimetika 7-methoxytacrinu (MEOTA) a 

galantaminu (GAL) přes hematoencefalickou bariéru. Ukazatelem případného 

ovlivnění bylo sledování změn aktivity acetylcholinesterázy (AChE) ve 

vybraných částech mozku laboratorního potkana po systémovém podání obou 

testovaných látek. 

Pro stanovení aktivity cholinesteráz byla použita modifikovaná Ellmanova 

metoda. Princip této metody je založen na hydrolýze thiocholinu. 

           KAR při současném podání s MEOTA zesílil inhibici AChE a to více ve 

frontální kůře, septu a bazálních gangliích, méně v hipokampu. Intraperitoneální 

podání KAR bylo v tomto směru poněkud výraznější než podání perorální.  

Aktivita AChE byla výrazně nižší po podání MEOTA než po podání GAL. 

Po podání KAR současně s  MEOTA, došlo k výraznější inhibici aktivity AChE, 

než po podání KAR společně s GAL. 

Dosažené výsledky potvrdily pracovní hypotézu zesílení inhibičního 

efektu MEOTA předchozím podáním KAR. 

 

The aim of this work  was to test the ability of L-carnitine (KAR) to 

increase the permeation of indirect parasympatomimetic 7-methoxytacrine 

(MEOTA) and galantamine (GAL) through the blood-brain barrier. The 

monitoring of acetylcholinesterase activity (AChE) in the parts of the brain 

chosen served as marker of changes presumed.  All experiments were 

performed in laboratory rats, drugs tested were given systematically. 

The modificated Ellman´s method for the determination of the AChE 

activity was used.  The principle of this method is based on hydrolysis of 

acetylthiocholine iodide.  



 

 

The previous administration  of KAR to MEOTA augmented  the inhibition 

of AChE more in the frontal cortex, septum and basal ganglias and less in the 

hipocampus. Intraperitoneal administration of KAR was somewhat stronger in 

comparison with peroral one.  

Activity of AChE was more reduced after administration  of MEOTA than 

after administration of GAL. Contemporary  administration of KAR with MEOTA 

reduced AChE activity in the selected parts of the brain more than 

administration of KAR with GAL. 

The results obtained confirmed the hypothesis of augmentation of 

MEOTA AChE activity by means of previous KAR administration.  
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1 Úvod 
 

Alzheimerova nemoc – senilní demence Alzheimerova typu  (AN) je nejčastější 

formou demencí. Od běžných neurochemických změn provázejících stárnutí, se 

liší nevratným neurodegenerativním procesem končícím úplnou destrukcí 

osobnosti postiženého. Na jeho počátku stojí zánik neuronů převážně 

cholinergního systému, které se významně podílejí na kognitivních nervových 

funkcích a jsou lokalizovány v bazálních partiích předního mozku (= ventrální 

striatum) i v dalších oblastech. 

    V současné době ještě není zcela známá etiopatogeneze AN. To logicky 

limituje optimální léčebný postup. Terapie AN by v každém případě měla být 

komplexní a zahrnovat vedle farmakoterapie i kognitivně-behaviorální terapii, 

léčbu přidružených onemocnění a sociální podporu. 

Tacrin byl zaveden do terapie AN jako první lék s prokazatelným klinickým 

efektem. Je nekompetitivním a reverzibilním inhibitorem acetylcholinesterázy 

(AChE) a butyrylcholinesterázy (BChE) a má i přímý účinek na acetylcholinové 

receptory. Analog tacrinu methoxytacrin (MEOTA) slouží jako antidotum při 

intoxikaci anticholinergními látkami. 

Galantamin (GAL) byl původně používán pro svůj antikurarový efekt 

k antagonizování neuromuskulární blokády vyvolané periferními myorelaxancii 

a pro doplňkovou terapii neurologických poruch. Působí i jako nepřímý 

antagonista dechového útlumu navozeného opioidy a také antagonizuje 

centrální anticholinergní syndrom. 
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2 Výchozí hypotézy a cíle práce 
 

Cílem praktické části bylo zjistit, zda je KAR schopen zvýšit průnik inhibitorů 

AChE  MEOTA a GAL přes hematoencefalickou bariéru. Ukazatelem 

případného efektu bylo sledování změn aktivity AChE ve vybraných částech 

mozku laboratorního potkana po systémovém podání testovaných látek. 

MEOTA je reverzibilním inhibitorem AChE nejen v periferních orgánech, ale i v 

centrálním nervovém systému (CNS). Pokud tedy KAR při současném podání s 

MEOTA či GAL zvýší jejich průnik k cílovým místům účinku v CNS, lze očekávat 

i výraznější inhibici AChE.   
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3 Etiopatogeneze senilní demence Alzheimerova typu 
 

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí, z toho se na tomto čísle AN 

podílí z 50-60%. Ve věku nad 65 let trpí touto nemocí každý 20. člověk. Ve 

výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle 

postihnout i osoby mladší. V roce 2000 trpělo touto nemocí podle odhadu 17 - 

25 milionů lidí na světě, v roce 2008 již 37 milionů. V České republice to bylo v 

roce 2000 zhruba 50 - 70 tisíc osob, v roce 2008 již 120 tisíc osob. Pokud 

nebude nalezena a zavedena účinná léčba, odhadují odborníci, že do roku 

2050 vzroste počet nemocných na celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 

milionů případů. (Vinař, 2003) 

 

3.1 Definice AN 
AN je nejčastější formou demencí, představuje 55-60% všech případů. Od 

běžných neurochemických změn, které provázejí stárnutí, se liší tím, že je to 

progresívní neurodegenerativní proces končící úplnou destrukcí osobnosti 

postiženého. Na jeho počátku stojí zánik neuronů převážně cholinergního 

systému, které se podílejí na vyšších nervových funkcích a jsou lokalizovány 

v bazálních úsecích předního mozku i v dalších oblastech. 

Mezi mikroskopické anatomické změny patrné u tohoto onemocnění patří 

zúžení mozkových závitů, dilatace mozkových komor a kortikální i subkortikální 

atrofie určitých mozkových struktur, především amygdaly, hippokampu a 

temporálních laloků. Charakteristickým patologickým nálezem v mozkové tkáni 

pacientů jsou extracelulární senilní plaky a intracelulární depozita 

neurofibrilárních klubek (konvolutů).(viz. obr. 1)   
AN je onemocnění s individuálními variacemi ve věku nástupu, charakteru 

zhoršování kognitivních funkcí a progresi, ale i s charakteristickými klinickými a 

patologickými rysy.(Hořejší, 1999, Vinař, 2003) 
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Obrázek 1: Schéma patogeneze AN (www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/alzheimer.pdf) 
Působení rizikových faktorů AN, následná tvorba senilních plaků a neurofibrilárních klubek, vznik AN. 

ApoE…apolipoprotein E, Aβ…beta amyloid, βA4…beta amyloid 4  
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Samotná etiologie  AN je neznámá, na druhé straně však existují některé 

prokázané rizikové faktory (viz. tabulka 1) 

 Genový 

produkt 

chromosom Typ 

dědičnosti 

Propuká 

ve věku 

Patogenetický 

mechanismus 

Kauzální Beta 

APP 

21 Autozomálně 

dominantní 

35-50 Vzestup βA, 

vzestup OR, 

porucha Ca2+, 

pokles ADDS 

PS1 14 Autozomálně 

dominantní 

30-45 Vzestup βA, 

vzestup OR, 

porucha Ca2+ 

PS2 1 Autozomálně 

dominantní 

30-45 Vzestup βA, 

vzestup OR, 

porucha Ca2+ 

Rizika ApoE 19 polymorfismus 60-85 Odlišný 

metabolismus 

βA cévní 

změny 
Tabulka 1:Genetické kauzální a rizikové faktory AN (podle Mattsona, 1997) 
βA…β-amyloid, OR…různé druhy oxidativních radikálů, ADDS…rozpustný amyloidový prekursorový 

protein, PS1, PS2…presenilin 1,2, ApoE…apolipoprotein E, APP…amyloidový prekursorový protein 

 

 

3.2 Etiologie 
Etiologie AN zřejmě bude multifaktoriální, s podílem jak genetických, tak 

environmentálních faktorů (toxické látky v prostředí, poškození mozku 

v důsledku traumat, některá onemocnění, působení malých virů aj.). Pro 

pochopení patologie může mít význam i Prusinerův objev prionů. Za protektivní 

faktor se naopak považuje dlouhodobé užívání nesteroidních antiflogistik a 

antioxidancií ; u žen v menopauze pak suplementace estrogenů (Hořejší, 1999; 

http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=39). 

 

 

http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=39
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Rizikové a protektivní faktory AN 

Rizikové faktory: 

- vyšší věk, genetické faktory, ApoE4, demence v rodinné anamnéze, 

prodělaný úraz hlavy, ženské pohlaví, Downův syndrom, hypotyreóza, 

deprese, deficience vitaminu B12, expozice toxinům, nízká úroveň 

vzdělání, nízká duševní aktivita. 

Protektivní faktory: 

- vyšší vzdělání, duševní aktivita ve vyšším věku, ApoE2 nebo ApoE3, 

antioxidanty, lecitin, hormonální substituce u žen, nesteroidní 

antiflogistika, včasná a účinná léčba depresí. 

Z genetického hlediska patří AN k nejlépe popsaným chorobám. Vyšší 

pravděpodobnost nebo častější nástup onemocnění souvisejí s genetickými 

mutacemi na chromozomu 21 (prekursorový protein β-amyloidu), 19 (ApoE4 

alela), 14 (presenilin) a 1 (presenilin 2). Určitou úlohu mají i chromozom 12 a 

alela HLA-A2. Genové mutace vedou k vyšší produkci nebo akumulaci  

β-amyloidu a k zvýšené apoptóze (buněčné smrti). (Šípek, 2010) 

 

Cholinergní hypotéza AN 
Za jeden z nejvýznamnějších biochemických nálezů ve vztahu k AN se 

považuje deficit cholinergní neurotransmise ve specifických oblastech mozku, 

který je též hlavním cílem dosavadních terapeutických snah. Cholinergní 

hypotéza vznikla ve 2.pol. 70.let (Bowen, 1976; Smith a Swash, 1978; Perry, 

1997). 

Acetylcholin (ACh) je syntetizován presynaptickými neurony z cholinu a 

acetylkoenzymu A prostřednictvím enzymu cholinacetytransferázy . Stimuluje 

presynaptické a postsynaptické muskarinové a nikotinové receptory, působí 

buď jako neurotransmiter, nebo jako neuromodulátor uplatňující excitační nebo 

inhibiční účinek na další neurotransmiterové systémy mozku, a nebo může 

vystupovat v obou těchto funkcích současně. ACh je neurotransmiter zajišťující 

pozornost a exekutivní funkce (schopnost plánovat, rozhodovat se) (prefrontální  

kortex), operační paměť (hipokampus), schopnost učení atd. 
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Důkazy platnosti cholinergní hypotézy AN (Hořejší, 1999; Vinař, 2000).: 
- úbytek korových cholinergních neuronů 

- snížení aktivity cholinacetyltransferázy v mozcích lidí trpících AN 

- korelace mezi cholinergním deficitem a kognitivními poruchami 

- symptomatické zlepšení po podání inhibitorů AChE u AN 

- snížení kognitivních funkcí a stavy zmatenosti při chronickém podávání 

anticholinergik 

 

Důkazy pro účast ACh v patofyziologii AN: 
- korelace mezi přírůstkem neurofibrilárních plaků, snížením aktivity 

cholinacetyltransferázy a kognitivní dysfunkcí 

- léze cholinergních struktur v prefrontální  oblasti vyvolávají u zvířat 

poruchy paměti a učení 

- klinicky relevantní zlepšení kognitivních funkcí po 

parasympatomimeticích 

V mozcích nemocných osob, zejména pak v kůře a hipokampu, byl zjištěn 

úbytek cholinergních neuronů o 30-95%. Cholinergní struktury CNS mají 

významnou úlohu v kognitivních procesech, zejména v paměti, a jejich 

degenerace se považuje za zásadní podstatu chorobného procesu. Navíc jsou 

u AN alterovány enzymy, regulující vlastní neuropřenašeč. Zejména aktivita 

cholinacetyltransferázy, enzymu nezbytného pro syntézu ACh, je v hipokampu 

a v kůře snížena o 30-90 %. Tento pokles koreluje s degenerací neuronů, 

stejně tak s kognitivní dysfunkcí. 

Cholinergní mechanismy se pravděpodobně podílejí na regulaci tvorby 

amyloidních proteinových prekursorů. Snížená aktivace cholinergních receptorů 

podporuje fosforylaci a narušené zpracování těchto prekursorů, které vede 

k tvorbě β-amyloidu a vzniku plaků. 

Jak zmnožení neurofibrilárních plaků, tak snížení aktivity 

cholinacetyltransferázy korelují se závažností kognitivní dysfunkce. Léze 

v cholinergních strukturách předního mozku vyvolávají u zvířat zhoršení paměti 

a učení, stejně jako antagonista muskarinových receptorů skopolamin.  

(Hořejší, 1999; Jirák, 2006) 
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3.3 Charakteristické patologickoanatomické, 

biochemické a klinické projevy 
U pacientů s AN lze prokázat neurochemické změny, které provázejí stárnutí 

CNS, ale bylo zjištěno i mnoho charakteristických patologických změn na 

orgánové, buněčné i biochemické úrovni. 

Mezi makroskopicky patrné anatomické změny patří zúžení mozkových závitů, 

dilatace mozkových komor a kortikální i subkortikální atrofie určitých mozkových 

struktur, především amygdaly, hipokampu i temporálních laloků, s pasivním 

rozšířením komorového systému a subarachnoideálních prostor. 

Charakteristickým patologickým nálezem v mozkové tkáni pacientů s AN jsou 

extracelulární senilní plaky  (viz. obr. 3) a intracelulární depozita 

neurofibrilárních klubek (konvolutů) (viz. obr. 2). (Hořejší, 1999; Nemeroff, 1999; 

Davis, 1999)  

 
Obrázek 2: Neurony obsahující neuronální klubka (tangles) 

(www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/alzheimer.pdf) 

 

 

 
Obrázek 3: Senilní plaky (β-amyloid) nalezené v mozku pacienta s AN 

(www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/alzheimer.pdf) 
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Denzita neurofibrilárních klubek úzce koreluje se závažností kognitivních 

poruch. Tato klubka obsahují párová spirální vlákna, tvořená hlavně vysoce 

fosforylovanými tubulárními proteiny tau, které ve zdravém věku pomáhají 

udržet tvar a strukturu buněk. (viz.obr.4) 

 

Obrázek 4: Zdravý neuron s tau-proteiny a neuron u pacientů s AN (tau-proteiny jsou shluklé vedle 

mikrotubulů) (http://www.highschoolbioethics.org/briefs/nfl.asp) 

 

 

Extracelulárně uložené senilní plaky jsou složeny z nerozpustného β-amyloidu 

s typickou lokalizací v kůře a hipokampu. Není však jasné, zda je β-amyloid 

příčinou AN nebo naopak produktem neurální degenerace. 

Agregovaná forma β-amyloidu je nejspíše neurotoxická především proto, že po 

své agregaci vytváří arteficiální a neřízené (patologické) kalciové kanály. 

Dochází proto k takovému influxu kalcia, že už jej buňka nedokáže pufrovat a 

hyne toxickou koncentrací volného intracelulárního kalcia, která není 

http://www.highschoolbioethics.org/briefs/nfl.asp
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zvládnutelná ani proteiny vážícími kalcium, ani vazbou na mitochondrie, ani 

efluxní kalciovou pumpou.  

AN lze považovat za „prahové“ onemocnění, při němž se změny postupně 

kumulují až do takového stavu, který vede ke kvalitativnímu zvratu, 

s negativními důsledky pro kognitivní funkce, psychomotorickou aktivitu, 

chování a – v pokročilé fázi  - i provádění běžných aktivit nezbytných pro 

každodenní život. (Hořejší, 1999; Nemeroff, 1999; Davis, 1999) 

 

Nejdůležitější morfologické znaky (Hořejší, 1999, Koukolík a Jirák, 1998) 
•   Globální makroskopická atrofie: 

- je zřejmá i u presenilních případů. U lidí nad 80 let postihuje spánkový a 

temenní lalok. 

•   Senilní plaky: 

- u nedementních jedinců přibývají v mozku počínaje 60. rokem v čichové 

kůře a v hipokampu, později v neokortexu. Plaky jsou spíše markerem 

než příčinou demence. Definitivní diagnóza AN je histologická a 

kvantitativní. 

•   Změny neurofibril (neurofibrilární klubka): 

- jejich vztah k věku a výskytu u nedementních osob a při AN je analogický 

jako v případě senilních plaků. Rovněž jsou spíše markerem než příčinou 

demence. 

•   Numerická atrofie neuronů: 

- její zjištění je pracné a technicky náročné. Je však jak příčinou, tak i 

markerem stupně demence. 

•   Numerická atrofie dendritických systémů, zvláště synapsí: 

- je příčinou demence. Je to nejcitlivější metoda pro korelaci klinických a 

anatomických změn. 
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Změny koncentrací různých neurotransmiterů a dalších markerů při AN: 
- pokles mediátorů: ACh, serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA, 

somatostatin, vazopresin, kortikotropin, substance P, neuropeptid Y a 

další 

- vzestup: monoaminooxidáza B, galanin, AChE 

(Hořejší, 1999, Holmerová et al., 2004) 

 

 

3.4 Klinický obraz 
Nejnápadnějšími a nejčastějšími klinickými projevy AN jsou poruchy paměti, 

zmatenost, dezorientace, poruchy řeči a prostorové orientace, poruchy 

exekutivních funkcí. 

Zdaleka ne všechny případy AN mají totožné příznaky, konkrétní projevy 

onemocnění jsou totiž ovlivňovány i typem osobnosti, předchozím tělesným a 

duševním stavem i stylem života. Významnou roli v diagnóze hraje 

neuropsychologické vyšetření. 

 

Časné příznaky demence: 
- zhoršování paměti, které narušuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly 

- problémy s vykonáváním běžných každodenních aktivit 

- zapomínání slov a problémy s vyjadřováním 

- neschopnost orientovat se v čase a prostoru 

- neschopnost racionálního uvažování, úbytek úsudku a soudnosti 

- problémy s abstraktním myšlením 

- ukládání věcí na nesprávná a nevhodná místa, neschopnost je pak najít 

- změny nálady a chování 

- změny osobnosti 

- ztráta životní energie, aktivity a chuti do života 

Pro AN je charakteristický nenápadný začátek, po němž následuje postupná 

deteriorace vyšších nervových funkcí. Klinické příznaky se nejčastěji 

objevují po 60. roce života a incidence stoupá s přibývajícím věkem. 
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Zhoršování nemoci je progresívní a ústí až ve ztrátu soběstačnosti, změny 

osobnosti, její rozpad a často i v úmrtí. Pacient postrádá spojení s okolím i 

s minulostí. (Hořejší, 1999, Holmerová et al., 2004) (viz.obr.5) 

 

 
Obrázek 5: Přirozený vývoj AN (Feldman a Gracon, 1996) 

 

Sedm fází průběhu demence (FAST) (podle Reisberga, 1983) 

1. Normální stáří 

2. Benigní zapomnětlivost stárnoucích 

3. Fáze časné zmatenosti 

4. Fáze pozdní zmatenosti (výrazné poruchy řeči) 

5. Fáze časné demence (zpomalenost, chudá řeč, jednoduché věty) 

6. Fáze střední demence (závislost na cizí pomoci, obtíže s podpisem) 

7. Fáze pozdní demence (totální ztráta verbálních schopností, těžké 

poruchy chování, ztráta hygienických návyků) 

       Léčba farmaky je úspěšná pouze do stadií 3-5. 
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4 Současný stav léčby demence Alzheimerova typu 
 

    V současné době ještě není zcela známá etiopatogeneze AN. To 

neumožňuje optimální léčebný postup. Je ale známo více etiopatogenetických 

řetězců, které spolu souvisí. Právě tyto řetězce lze terapií ovlivnit a tak průběh 

demence zpomalit. 

Terapie AN by měla být komplexní. Zahrnuje farmakoterapii, kognitivně-

behaviorální terapii, léčbu přidružených onemocnění – zejména úzkosti a 

deprese, rehabilitaci tělesných funkcí a práci s pečovateli nemocného. 

(Gauthier,1996; Jirák, 1997; Cummings, 1997) 

• Farmakoterapie a jiné biologicko-terapeutické přístupy 

Farmakoterapie může být: a) kognitivní 

        b) nekognitivní, symptomatická 

 

4.1 Kognitivní farmakoterapie AN 
Primární poruchou u demencí je porucha kognitivních funkcí (intelektu, paměti, 

motivace, atd.). Je možné ovlivnit více patogenetických článků, které se podílejí 

na rozvoji těchto poruch. 

 

4.1.1 Porucha neurotransmiterových systémů 
U AN je nejprve postižen mozkový cholinergní systém a to především 

presynaptický oddíl cholinergního neuronu. Postsynaptická část zůstává 

v počátečních stadiích onemocnění poměrně intaktní. I přesto se předpokládá 

alespoň částečné zachování schopnosti syntézy a uvolnění ACh. Z toho pak 

vycházejí základní farmakoterapeutické strategie. Látky zlepšující funkce 

centrálního cholinergního systému jsou nověji označovány jako kognitiva. 

 

4.1.2 Substituce prekurzory ACh 
Substituce samotným ACh není možná kvůli krátkému biologickému 

poločasu. Cholin se neosvědčil mj. pro své depresogenní efekty. 

Nejužívanější jsou lecitiny. Z lecitinu se postupně uvolňuje cholin pro 
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syntézu ACh. Nejčastější je sojový lecitin v dávkování několika desítek 

gramů denně. Lecitin se obvykle používá jako součást kombinované 

farmakoterapie, nejčastěji se kombinuje s inhibitory cholinesteráz. 

Terapie samotným lecitinem totiž nevede k významnému zlepšení 

klinického stavu pacienta, výsledky kombinované terapie bývají 

lepší.(Krejčí, 1991; Kramer, 1993; Patočka, 1994, Levy, 1995; Jirák, 

1997) 

 

4.1.3 Použití inhibitorů AChE 
• AChE je enzym odbourávající ACh v CNS. Zablokováním tohoto 

enzymu zvýšíme množství ACh schopného vazby na své receptory. 

V klinické praxi se používají především přípravky z následujících 

skupin: 

• Karbamáty 

Do této skupiny se řadí fyzostigmin, který se používá spíše 

experimentálně než klinicky, díky krátkému biologickému poločasu a 

nežádoucím efektům. Prodlužováním postranního řetězce 

fyzostigminu se došlo k rivastigminu, který v současnosti patří u AN 

mezi léky 1. volby. 

• Piperidinové přípravky 

V této skupině je nejvýznamnější donepezil. Má minimum vedlejších 

účinků a dlouhý biologický poločas. 

• Akridinové přípravky 

Nejznámější z nich je tacrin, jiné deriváty tacrinu jsou velnakrin, 

suronakrin, 7-methoxytacrin (viz.kapitola 7-MEOTA) 

• Deriváty organofosfátů 

Do této skupiny patří metrifonat 

• Alkaloidy 

Galantamin, huperzin A 

(Koukolík a Jirák, 1998) 
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4.1.4 Použití agonistů muskarinových i nikotinových 
acetylcholinových receptorů 
Ke zlepšení kognitivních funkcí pomáhá především stimulace 

muskarinových receptorů M1. Ze specifických agonistů muskarinoých 

acetylcholinových receptorů je klinicky zkoušen např. xanomelin a 

milamelin 

Zkoumá se i úloha agonistů nikotinových acetylcholinových receptorů. 

(Bodick et al., 1997) 

 

4.1.5 Ovlivnění cholinergního systému pomocí jiných 
neurotransmiterových systémů 
Cholinergní systém je pod vlivem tonické inhibice GABAergního 

systému. Hledají se látky, které by parciálně inhibovaly GABA-receptory 

tak, aby došlo k odblokování této tonické inhibice, jako např. látky ze 

skupiny β-karbolinů.(Koukolík a Jirák, 1998) 

 

4.1.6 Jiné způsoby ovlivnění cholinergního systému 
Indeloxazin zvyšuje uvolnění ACh z presynaptického zakončení. 

Acetyl-L-karnitin zvyšuje příjem prekurzorů ACh do 

neuronu.(Bonavita,1986) 

 

4.1.7 Tvorba patologických proteinů 
Základní neurodegenerativní změnou u AN je tvorba a ukládání β-amyloidu. 

V současné době však není možno tento proces ovlivnit. Podání kognitiv 

určitým způsobem mírní proces amyloidogeneze. Výzkum se zaměřuje 

především na představitele některých proteáz, které by vzniklá depozita  

β-amyloidu rozpouštěly. Další možností je podávání apolipoproteinu E2,  

u alely 2 se předpokládá protektivní efekt. 

Dalším patologickým proteinem je degenerovaný Ƭ-protein tvořící neuronální 

klubka. V ovlivnění degenerace Ƭ-proteinu se experimentuje s určitými 

protézami. (Bodick et al., 1997) 
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4.1.8 Snížení neuronálního metabolismu 
U AN se popisuje snížení neuronálního metabolismu, především pak 

oxidativního metabolismu glukózy a buněčné proteosyntézy. V této situaci se 

používají nootropní farmaka, stimulátory mozkového metabolismu. Nootropika 

zvyšují odolnost nervové tkáně k hypoxii, oxidativní metabolismus glukózy, 

neuronální proteosyntézu. Látky bývají velmi dobře tolerovány a mají minimum 

vedlejších nežádoucích účinků. Bývají užívány především jako adjuvantní 

součást kombinované farmakoterapie. 

Piracetam – nejpoužívanější nootropikum, v organismu se nemetabolizuje, 

vylučuje se v nezměněné podobě. Vede ke zlepšení uvolnění ACh zejména 

v oblasti hipokampu. Novější deriváty piracetamu jsou aniracetam a 

pramiracetam. 

Pyritinol – derivát pyridoxinu, likviduje volné kyslíkové radikály (viz níže) 

Meklofenoxat – interferuje s převodním systémem srdečním, proto nemůže být 

používán u kardiaků. V mozku snižuje obsah některých degenerativních 

produktů. 

Některá nootropní farmaka působí také vazodilatačně svým relaxačním efektem 

na hladkou svalovinu cév (např. naftidrofuryl, etyl apovinkamin) 

Směs dihydrovaných námelových alkaloidů – dihydroergotoxin – zvyšuje 

toleranci k hypoxii, snižuje permeabilitu vén. Nepřímo zvyšuje centrální 

dopaminergní přenos. 

Nicergolin – působí proti hypoxii a snižuje agregaci krevních destiček, ale může 

působit hypotenzi 

Extractum ginkgo biloba – nootropikum rostlinného původu, obsahuje flavonové 

glykosidy, terpenoly a organické kyseliny. Likviduje volné kyslíkové radikály, 

inhibuje faktor agregující krevní destičky, má neuroprotektivní účinnek. 

(Koukolík a Jirák, 1998) 

 

4.1.9 Další patogenetičtí činitelé a možnosti jejich 
ovlivnění 

V patogenezi AN se uplatňuje působení volných kyslíkových radikálů (VKR). 

VKR jsou chemické skupiny, které za normálních okolností v těle vznikají a 

úměrně vzniku jsou likvidovány. Mají především roli informativní. U AN je jejich 
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vznik neúměrně vyšší než zánik. K jejich likvidaci se používají látky označované 

jako scavengery (=zametači). Patří mezi ně vitamin E, vitamin C, retinol, 

melatonin, z nootropních farmak např. již zmiňovaní pyritinol a extractum ginkgo 

biloba. Velmi silné scavengery jsou lazaroidy, např.tirilazad. 

Další patologický činitel u AN představuje excitotoxicita. Nadměrné působení 

neuromediátorových excitačních aminokyselin (AK) (glutamátu, aspartátu) na 

své ionotropní receptory vede k nadměrnému influxu kalcia do neuronů. To 

působí destabilizaci vnitřního prostředí neuronu, aktivaci proteinkináz a zánik 

neuronu. Z něj se uvolňují další excitační AK. Jsou proto hledány inhibitory 

nebo modulátory ionotropních receptorů excitačních AK. Jako antagonista 

ionotropních NMDA receptorů se uplatňuje selegilin nebo kyselina 

hydroxykinurenová obsažená v extractum ginkgo biloba. 

Memantin - účinkuje jako antagonista glutamátových NMDA receptorů a brání 

neurotoxicitě glutamátu, rovněž β-amyloidu a jeho tvorbě stejně jako  

Ƭ-proteinu. V klinických zkouškách byl memantin účinným v léčbě AN a 

zpomaloval její progresi. Upravoval kognitivní funkce, vigilitu, denní aktivity 

nemocných a zvýšením jejich autonomie snižoval spotřebu pomoci pečovatelů. 

Memantin byl velmi dobře snášen a z nežádoucích účinků se nejčastěji 

vyskytovaly insomnie, závratě, bolest hlavy a u méně než 5% pacientů 

halucinace. Memantin je účinným kognitivem pro léčbu i těžších forem AN. 

(Švestka, 2004) 

V patogenezi AN mají úlohu i napěťově řízené kalciové kanály neuronální 

membrány. Jako jejich inhibitory se užívají např. nimodipin a cinnarizin. 

(Koukolík a Jirák, 1998) 

 

4.1.10 Terapeutické působení nervových trofických 
faktorů 

Nervové růstové faktory se podílejí na plasticitě neuronů a na přežití neuronů. 

Nervové trofické faktory jsou nervový růstový faktor, fibroblastový růstový faktor 

aj. Trofické faktory působí v neuronech vazbou na receptory. Neurotropiny mají 

dlouhé molekuly, které obtížně prostupují HEB. Účinná by byla pro pacienta 

např. přímá aplikace neurotrofinů do komorového systému mozku. Také 

stimulace nikotinových receptorů v některých oblastech mozku pravděpodobně 
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vede k uvolnění nervových trofických faktorů. (Benešová et al. 1991; Koukolík a 

Jirák, 1998) 

 

4.1.11 Preventivní působení protizánětlivých látek a 
estrogenů 

Podávání protizánětlivých látek, procházejících přes HEB, působí jako 

protektivní faktor proti vzniku AN. U žen pak působí preventivně podávání 

estrogenů. U žen po menopauze, u kterých se neprováděla substituce 

estrogeny, byl zaznamenán vyšší výskyt AN než u žen substituovaných, proto 

se estrogenní léčba po menopauze pokládá za preventivní.(Birge, 1997; Jirák, 

1997) 

U kognitivní terapie AN jsou léky první volby kognitiva – inhibitory AChE nebo 

stimulátory muskarinových receptorů podtypu M1. Tato léčba by měla být 

doplněna lecitinem jako prekurzorem ACh. K tomu by mohly být přidány 

neuroprotektivní látky (např. selegilin). Dále je možná kombinace s nootropiky, 

scavengery a dalšími výše uvedenými látkami.(Koukolík a Jirák, 1998) 

 

4.2 Nekognitivní farmakoterapie AN 
Nekognitivní farmakoterapie se používá k léčbě přidružených symptomů AN. 

Mezi tyto příznaky patří např. paranoidně-halucinatorní symptomy, poruchy 

spánku, stavy neklidu, úzkostné nebo depresivní stavy. 

 

4.2.1 Farmakoterapie poruch spánku 
U AN se může nespavost vyskytovat jako přidružený příznak. Častěji než 

nedostatek spánku se vyskytuje posun cyklu spánek-bdění (syndrom předčasné 

či zpožděné spánkové fáze), může dojít až k inverzi spánku, k dennímu 

pospávání, nočnímu bdění a častému probouzení. Vyskytuje se např. i 

gastroezofageální reflux nebo noční myoklonus. Zřídka se naopak vyskytuje 

hypersomnie. 

Při volbě farmak musíme vycházet ze spektra případných nežádoucích účinků. 

Např. běžná hypnotika se používají pokud možno co nejméně pro možnost 

nepříznivého ovlivnění paměti. 
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• Barbituráty jsou jako hypnotika u AN zastaralá. Mohou působit útlum 

dechového centra, závislost, interagují s množstvím jiných farmak, po 

vysazení hrozí rebound fenomén s těžkou insomnií. 

• Benzodiazepiny působí prostřednictvím GABA-receptorů. Kromě 

vlastního hypnotického efektu mají také účinek protiúzkostný, 

antiepileptický, myorelaxační. I zde hrozí nebezpečí vzniku závislosti, 

rebound fenomén po náhlém vysazení, především vyvolání těžké 

nespavosti, úzkosti a epileptických záchvatů. Útlum dechového 

centra hrozí hlavně při kombinaci s jinými tlumivými farmaky. U AN by 

proto mělo být používání benzodiazepinových hypnotik výjimečné a 

krátkodobé. 

Z krátkodobě působících benzodiazepinových hypnotik se někdy 

používá midazolam. 

Triazolam by se neměl u AN používat vůbec pro ovlivnění kognice, 

cinolazepam může vyvolat až stav zmatenosti. Totéž prakticky platí i 

pro flunitrazepam, flurazepam a nitrazepam. 

• Nebenzodiazepinová hypnotika mají výhodu, že působí na receptoru 

GABA poměrně selektivně na vazebné místo omega 1, takže jejich 

účinek je poměrně čistě hypnotický, bez ovlivnění dalších funkcí. Ze 

skupiny imidazopyridinových přípravků je nejznámější zolpidem. 

Působí velmi dobře především při poruchách usínání. Zopiclon je 

cyklopyrrolonový derivát, působí na poruchy usínání. 

• Klomethiazol nepatří mezi klasická hypnotika, je to psychofarmakum 

sui generis. Má protidelirantní působení. Používá se proto 

v hypnotických indikacích u starých lidí a u dementních pacientů. 

Jeho nevýhodou je možnost útlumu dechového centra při kombinaci 

s jinými tlumivě působícími látkami. 

• Neuroleptika a antipsychotika jsou hojně využívané látky v hypnotické 

indikaci u pacientů s AN a to tam, kde je spánek rušen neklidem 

pacientů či přidruženými delirantními stavy. 

Tiaprid – je atypické antipsychotikum ze skupiny substituovaných 

benzamidů. Má minimum nežádoucích účinků, a výrazné 
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protidelirantní působení. Působí především blokádu postsynaptických 

dopaminových receptorů typu D2. 

Melperon – typické neuroleptikum z řady butyrofenonů. Je to blokátor 

postsynaptických receptorů D2. Nevýhodou však může být nadměrná 

sedace přes den.  

Haloperidol – působí blokádu dopaminových receptorů D2. Ve 

vyšších dávkách a u vnímavých osob působí extrapyramidový 

hypertonicko-hypokinetický syndrom. Díky těmto nežádoucím 

účinkům by se měl používat až po selhání tiapridu i melperonu. 

Risperidon – atypické antipsychotikum, kromě blokády dopaminových 

receptorů blokuje i serotonergní 5 HT2 receptory. (Koukolík a Jirák, 

1998) 

 

4.2.2 Farmakoterapie agitovanosti a podobných poruch 
chování 

Jako agitovanost se označují poruchy chování často se vyskytující v průběhu 

AN. Tyto poruchy jsou spojeny s excitovaností, expanzivitou, verbální nebo 

brachiální agresivitou. Léčiva používaná k ovlivnění agitovanosti jsou 

neuroleptika a antipsychotika. Používají se v zásadě stejní představitelé jako u 

poruch spánku, avšak ve vyšších dávkách. 

• Tiaprid, melperon, haloperidol, risperidon 

•  Ostatní antipsychotika podáváme pouze výjimečně, díky jejich účinku 

i na jiné neuromediátorové systémy. Ovlivnění muskarinových 

acetylcholinergních receptorů, které vykazuje např. thioridazin, 

nepříznivě narušuje kognitivní funkce, může být i příčinou 

kardiotoxicity. Někdy je používán promethazin, tato látka výrazně 

blokuje histaminové receptory. (Asher a Cummings, 1994; Gauthier, 

1996; Koukolík a Jirák, 1998) 

 

4.2.3 Farmakoterapie paranoidních a halucinatorních 
syndromů 

Paranoidní nebo halucinatorní syndromy se u AN vyskytují nekonstantně jako 

přidružené symptomy. V terapii se opět používají antipsychotika. 
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• Risperidon, melperon, haloperidol, tiaprid, pimozid je lék s dlouhým 

biologickým poločasem, s dobrým antipsychotickým efektem a 

poměrně malým výskytem vedlejších příznaků. Clozapin – 

antipsychotikum, které velmi často zvládá paranoidně-halucinatorní 

syndromy nezvládnutelné jinými antipsychotiky. Musí se ale 

pravidelně sledovat krevní obraz, protože byly zaznamenány případy 

agranulocytózy. 

Jiná atypická antipsychotika, např. olanzapin nebo sertindol, jsou 

nadějná, ale chybí kontrolované klinické studie u geriatrické 

populace. (Asher a Cummings, 1994; Gauthier, 1996; Koukolík a 

Jirák, 1998) 

 

4.2.4 Farmakoterapie přidružené deprese 
V této terapii je potřeba se vyhnout antidepresivům s výraznějšími – především 

anticholinergními – nežádoucími účinky. Tyto účinky mají zejména klasická 

tricyklická antidepresiva  a proto jsou prakticky kontraindikována. Antidepresiva 

II.generace anticholinergní účinky nemají, proto se mohou používat. Působí tak, 

že neselektivně inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu. 

• Dibenzepin, mianserin, maprotilin, viloxazin – je výhodný u 

depresivních stavů s útlumem 

Častěji se dnes používají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

(III. generace), mající minimum nežádoucích účinků:  fluoxetin, fluvoxamin, 

citalopram, escitalopram, sertralin, paroxetin. 

Další skupina antidepresiv bez závažnějších vedlejších účinků, zejména 

anticholinergních, jsou inhibitory monoaminooxidázy: 

• moklobemid – nejlépe působí proti inhibovaným depresím 

• selegilin – používá se pro terapii kognitivních funkcí (viz výše). 

Perspektivní jsou antidepresiva, která selektivně inhibují zpětné vychytávání 

noradrenalinu a serotoninu – např. venlafaxin, aniž by ovlivňovala jiné 

mediátorové systémy. Mají minimum vedlejších účinků.(Kramer, 1993; Asher a 

Cummings, 1994; Gottfries,1994; Gauthier,1996) 
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4.2.5 Farmakoterapie přidružené úzkosti 
Úzkost může být průvodním jevem, i když zpravidla přechodným. K jejímu 

tlumení se velmi často používají nízké dávky antipsychotik. (Gauthier, 1996) 

 

4.3 Nebiologické terapeutické přístupy 
Terapie AN má být komplexní, je zde nezbytná vedle farmakoterapie i 

psychosocioterapie. Základní je správný psychologický přístup k pacientovi 

trpícímu demencí. Výsledky často bývají zklamáním, nelze očekávat výrazné a 

rychlé úspěchy. Psychoterapie by měla být spíše zaměřena na uchování 

běžných denních aktivit a návyků. Je třeba udržovat a rozvíjet ty funkce, které 

ještě pacientovi zůstaly, jsou tedy víceméně intaktní nebo jen relativně málo 

postižené. 

V ústavech sociální péče, kde jsou pacienti s AN, bývají organizovány 

terapeutické skupiny pacientů. Zde je třeba, aby byli zařazováni pacienti bez 

výraznějších senzorických defektů či poruch tvorby a porozumění řeči, aby byli 

schopni komunikace. Není naopak možné zařazovat lidi trpící těžším stupněm 

demence, inkontinencí či výraznějšími poruchami chování bránícími udržet 

pozornost. Obsahem skupinové terapie bývá většinou nácvik paměti a orientace 

či nácvik základních úkonů denní rutiny. Procvičují se různé dovednosti, které 

postižení v důsledku demence zapomínají.  

Velmi důležitá je terapie pomocí kontroly realitou. Postižení mají mít dobře 

čitelné kalendáře, označení místností, v ústavech mají mít označené postele. 

Postupně byly vyvinuty různé individuální reedukační programy, především pak 

pro pacienty s počínající AN. Některé tyto programy jsou počítačové, vhodným 

způsobem individuálního přístupu k nemocným je péče o živé zvíře. 

Velmi důležitá je práce s pečovateli a rodinnými příslušníky nemocného. Existují 

alzheimerovské společnosti, které sdružují příbuzné a pečovatele pacientů. 

V ČR je to Česká alzheimerovská společnost. 

Pro osoby postižené AN je optimální, když mohou zůstat ve svém původním 

prostředí, ve své rodině. Při přemístění bývá velmi často výrazný adaptační 

syndrom, který může přispět k zhoršení stavu až exitu pacienta. Příjem pacienta 

do nemocnice je nutný zejména v případech, kdy jsou těžké nezvladatelné 

poruchy chování, nebo při selhání pečovatele.  
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Velmi důležitou úlohu při léčbě AN hraje také sanace všech přidružených 

onemocnění a rehabilitace somatických funkcí. (Koukolík a Jirák, 1998) 
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5 Stručný přehled účinků 7- methoxytacrinu 
 

Molekulová hmotnost:  228.29 g/mol  

Vzorec: C14H16N2O 

 
Obrázek 6: Chemický vzorec 7- methoxytacrinu (podle http://images.google.com) 

    
Obrázek 7: Chemický vzorec 7-methoxytacrinu (http://images.google.com) 

 

Synonymní názvy:  

1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-9-acridinamine 

9-Amino-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridine 

9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy- (9CI) 

7-MEOTA 

(http://www.nextbio.com/b/home/home.nb?q=7-methoxytacrine) 

 

 

http://www.nextbio.com/b/home/home.nb?q=7-methoxytacrine
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5.1 Stručný přehled farmakologie tacrinu a 7-

methoxytacrinu (MEOTA) 

Tacrin (9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin) byl pod názvem Cognex ® 

zaveden v USA a později i v některých zemích Evropské unie do terapie senilní 

demence Alzheimerova typu (SDAT). Představoval vlastně první léčivo SDAT 

s objektivně prokazatelným klinickým efektem navzdory tomu, že následné 

klinické studie zcela nepotvrdily původní nadějné výsledky klinického testování 

dosažené Summersem a spol.(1989). Případná úspěšnost či naopak nezdar 

léčby tacrinem je do značné míry podmíněna nezbytností individuální titrace 

k dosažení dostatečně vysoké dávky, kterou je však schopna tolerovat jen část 

léčených. Tacrin je nekompetitivním (alosterickým) a reverzibilním inhibitorem 

AChE a BChE. Vedle obecné anticholinesterázové aktivity vykazuje ještě řadu 

dalších farmakodynamických účinků, zejména přímý účinek na muskarinové a 

nikotinové receptory. Při opakovaném podání tacrinu dochází k „up“ regulaci 

nikotinových receptorů a naopak k „down“ regulaci muskarinových receptorů. 

Blokáda K+-kanálů synaptické membrány vede k prodloužení depolarizace, 

protože Na+-kanály zůstávají otevřené. Ve vyšších dávkách inhibuje tacrin 

monoaminooxidázu a to více isoformu A než B, obecně je tudíž bližší efektu 

moclobemidu než selegilinu, v určitém rozsahu je rovněž blokován reuptake 

monoaminů do presynaptického elementu. Nevýhodou tacrinu je nízká a navíc 

vysoce variabilní biologická dostupnost, v průměru dosahující necelých 20%, 

způsobená vysokou preliminární eliminací. U žen jsou však uváděny až 

dvojnásobně vyšší plazmatické koncentrace ve srovnání s muži. Tacrin je 

biotransformován převážně isoenzymem P450 1A2. Mezi jeho typické 

nežádoucí účinky patří nauzea, zvýšené pocení, průjem, případně i zvracení. 

Nejzávažnější komplikací dlouhodobé léčby tacrinem pak představuje 

hepatotoxicita, častá zejména u žen. Z tohoto důvodu byly hledány jeho méně 

toxické deriváty, poměrně nejznámější z nich je aktivní metabolit velnacrin 

(hydroxyderivát tacrinu), dále suronacrin, SM-10888 a amiridin. Žádný 

z uvedených inhibitorů cholinesterázy však nebyl zaveden do běžné klinické 

praxe. (Patočka, 1998; Pidrman a Bouček, 2002; Patočka et al., 2004,) 

 Na pracovišti v Hradci Králové byl syntetizován MEOTA, v současnosti 

povolený v České republice ke krátkodobému podání jako antidotum intoxikace 
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anticholinergními látkami. Ve srovnání s tacrinem se MEOTA vyznačuje 

především delším biologickým poločasem, nižší incidencí nežádoucích účinků, 

nízkou toxicitou, včetně hepatotoxicity. Pro srovnání i.m. LD50 u laboratorního 

potkana se v případě tacrinu pohybuje okolo 34 mg/kg, u velnacrinu 200 mg/kg, 

u MEOTA 260 mg/kg. Absence hepatotoxicity může souviset s podstatně nižší 

periferní anticholinesterázovou aktivitou MEOTA ve srovnání s mateřskou 

látkou. Podání tacrinu v dávce odpovídající 1 x LD50 vede u laboratorního 

potkana ke snížení aktivity AChE v krvi a játrech přibližně o 50%, zatímco u 

MEOTA pouze o 11%, je tedy asi 5 x nižší. Na úrovni mozku je tato diference 

méně výrazná, např. ve frontální kůře dochází po tacrinu opět ke snížení aktivity 

AChE o 50%, po MEOTA o 35%. U lidí bylo zjištěno 35% snížení aktivity 

plazmatické BChE po třech měsících léčby tacrinem v denní dávce 80 mg. 

(Patočka et al., 1997; Patočka et al., 2004) 

 Zatímco tacrin inhibuje G1 a G4 formy AChE přibližně ve stejném 

rozsahu, MEOTA inhibuje převážně „presynaptickou“ G4 formu. Jak 

hydroxylované metabolity tacrinu, tak MEOTA jsou schopny vytvářet rozpustné 

komplexy s hliníkem a usnadňovat tak jeho odstraňování z organismu. 

Nadměrné ukládání hliníku v mozku lidí trpících SDAT je známo již delší dobu. 

Protektivní efekt MEOTA u pentamethylentetrazolem navozené křečové aktivity, 

která je pokládána za experimentální model myoklonické epilepsie, naznačuje 

existenci necholinergní složky nebo farmakodynamického účinku. 

Pentamethylentetrazol blokuje GABAA receptorový komplex a zvyšuje hladinu 

cytosolového Ca2+. MEOTA také potlačoval abnormální EEG aktivitu 

indukovanou u laboratorního potkana intracerebrálním podáním atropinu. Na 

druhé straně MEOTA zesiloval účinek 3-chinuklidinyl benzilátu na následné 

výboje vyvolané elektrickou stimulací a také indukoval u paviánů neepileptický 

myoklonus, tato indukce byla blokována fyzostigminem. (Rektor et al., 1991; 

Bajgar et al., 1995; Herink et al., 1996) 

 V I. fázi klinického zkoušení byla prokázána dobrá snášenlivost MEOTA, 

v otevřené studii pak jeho léčebný efekt u tardivních dyskinéz. (Hanuš et al., 

1991) 
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6 Galantamin  
 

Molekulová hmotnost: 287.354 g/mol 

Vzorec:  C17H21NO3
  

 

 
Obrázek 8: Chemický vzorec galantaminu (http://images.google.com) 

 

Systematický název:  

(4aS,6R,8aS)- 5,6,9,10,11,12- hexahydro- 3-methoxy- 11-methyl- 4aH- 

[1]benzofuro[3a,3,2-ef] [2] benzazepin- 6-ol 

 

Galantamin (GAL) je terciální alkaloid izolovaný z cibulí sněženky Galanthus 

woronowi a později z dalších rostlin čeledi Amaryllidaceae.  Původně byl 

používán pro svůj antikurarový efekt k antagonizování neuromuskulární blokády 

vyvolané periferními myorelaxancii a pro doplňkovou terapii neurologických 

poruch, např. poliomyelitidy. Působí i jako nepřímý antagonista dechového 

útlumu navozeného opioidy a také antagonizuje centrální anticholinergní 

syndrom. 

Anticholinergní syndrom je soubor příznaků způsobený otravou látkami s 

anticholinergním účinkem např. atropin, skopolamin, antidepresiva, 

antipsychotika, antihistaminika, antiparkinsonika aj. K projevům patří 

tachykardie, zvýšená teplota, suchá, zarudlá kůže, rozšířené zornice, svalové 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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záškuby a retence moči. Léčba je podpůrná včetně dekontaminace, antidotem 

je fysostigmin. (Gut, 2005) 

Skopolamin a jemu podobné anticholinergní látky, které prostupují HEB, mohou 

způsobit centrální anticholinergní syndrom provázený výpadky paměti, 

dezorientací a halucinacemi. GAL naopak zlepšuje symptomy skopolaminem 

navozeného anticholinergního syndromu.  

Cílovými místy účinku GAL v organismu jsou cholinergní synapse centrálního 

nervového systému, nervosvalová ploténky i efektorové synapse periferních 

orgánů inervovaných parasympatickými vegetativními vlákny. Na  cholinergní  

synapsi má GAL dvojí efekt: 

- zvyšuje hladinu ACh dostupného pro aktivitu postsynaptických 

muskarinových receptorů tím, že inhibuje AChE, 

- GAL může působit jako alosterický modulátor na ionotropních 

nikotinových receptorech. 

Modulací nikotinových receptorů je podporován proces uvolňování ACh cestou 

nikotinového mechanismu, který se uplatňuje zejména v případech insuficience 

tohoto mechanismu. GAL tedy působí jako reverzibilní selektivní kompetitivní 

inhibitor AChE a alosterický modulátor nikotinových acetylcholinových 

receptorů, čímž obecně zesiluje cholinergní přenos. Bylo dále prokázáno, že 

dlouhodobé podávání GAL navozuje zvýšení denzity nikotinových receptorů 

v určitých oblastech mozku, které se – mimo jiné - podílejí na paměti a procesu 

učení. Jedná se hlavně o oblast hipokampu a frontální kůry (Winslow, 1995; 

Barnes, 2000). 

Vzhledem k nepatrné inhibici plazmatické butyrylcholinesterázy je GAL 

pokládán za selektivní inhibitor AChE. Tato selektivita GAL k AChE může 

snižovat frekvenci a intenzitu jeho nežádoucích účinků ve srovnání 

s neselektivními inhibitory cholinesteráz typu rivastigminu. U kompetitivního 

inhibitoru nezávisí stupeň inhibice ani tak na absolutní koncentraci inhibitoru, 

jako spíše na poměru koncentrace inhibitoru a substrátu, tzn. že relativně 

účinnější je inhibitor při nižší koncentraci substrátu, jaká je např. na 

postsynaptické membráně, ve srovnání s vyšší koncentrací ACh na 

presynaptické membráně. Proto je také méně ovlivněna funkce negativní 

zpětné vazby zprostředkovaná presynaptickými autoreceptory a tím i eventuální 
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snižování terapeutického efektu GAL, naopak AChE situovaná na 

postsynaptickém elementu je inhibována výrazněji.(Kewitz, 1997) 

Při studiu biotransformace GAL u zdravých mužů dobrovolníků bylo zjištěno, že 

25 % z podané dávky se vylučuje nezměněno močí, téměř 20 % je vyloučeno 

ve formě O-demethylgalantamin glukuronidu, 5 % jako N-demethylgalantamin a 

méně než 2 % jako epigalantamin, který vzniká redukcí intermediátu 

galantaminonu. V moči ani plazmě nebyl detekován neglukuronidovaný O-

demethylgalantamin, což naznačuje, že glukuronid je tvořen přímo v cytozolu 

buněk, v jejichž endoplazmatickém retikulu následně probíhá demethylace. 

(Kewitz, 1997) 

 

6.1 Kognitivní účinky galantaminu 
 

Studie humánní 

V několika klinických studiích bylo prokázáno signifikantní zlepšení kognitivních 

i nekognitivních symptomů Alzheimerovy choroby po podání GAL. Díky tomu se 

předpokládá hlavní uplatnění GAL v terapii AN. Výhoda GAL oproti ostatním 

inhibitorům AChE používaným v terapii AN spočívá v již zmiňované schopnosti 

alostericky modulovat nikotinové receptory, což zvyšuje produkci ACh 

(Riemann et al., 1994; Sramek et al., 2000; http://www.nivalin.com) 

Obvyklá denní terapeutická dávka GAL pro léčbu AN činí 24 mg. Klinické studie 

prokázaly, že další zvyšování dávky již nezlepšuje kognitivní funkce pacientů.  

V jedné ze studií (Raskind et al., 2000) byla testována účinnost GAL u pacientů 

se slabým a středním stupněm AN na základě jedenáctipoložkového testu 

kognitivních funkcí (ADAS-cog) a dále podle sedmistupňové metodiky založené 

na ústních rozhovorech s pacienty a ošetřovateli (CIBIC-plus). Bylo prokázáno, 

že ve srovnání s placebem GAL signifikantně zlepšil kognitivní funkce pacientů, 

což se pozitivně odrazilo v jejich každodenních aktivitách. I další studie 

potvrzují, že GAL přispívá ke zlepšení kognitivních, funkčních a behaviorálních 

symptomů u pacientů s AN. GAL hydrobromid zvyšoval v závislosti na dávce 

stav bdělosti na úkor spánku a také zvýšil počet probuzení během spánku. 

Zkracoval dobu mezi usnutím a nástupem první REM fáze. První REM periodu 

byla prodloužena a také se zvýšila REM hustota této periody (REM hustota byla 

http://www.nivalin.com/


38 

 

vyjádřena poměrem počtu třísekundových epoch, které zahrnovaly rychlé 

pohyby očí, a celkového počtu třísekundových epoch v REM periodě 

násobeného 100).(Riemann et al., 1994) 

 

Studie animální 

Ve studii Chopina a Brileyho byl porovnáván účinek GAL a tzv. kognitivních 

enhancerů: piracetamu, nicergolinu, standardizovaného extraktu z Ginkgo 

biloba a kombinace dihydroergokristinu a raubasinu na zlepšení skopolaminem 

navozeného kognitivního deficitu u potkanů. GAL prokázal větší maximální 

efekt než „kognitivní  enhancery“ bez zřetelné dávkové závislosti.(Chopin a 

Briley,1992) 

GAL byl podáván v dávce 3 mg/kg s. c. skupině mladých a starých králíků. 

Výsledky mimo jiné ukázaly, že výkony starých králíků při klasickém 

podmiňování, kterým byl podáván GAL, se natolik zlepšily, že dosahovaly 

úrovně králíků mladých, kterým GAL podán nebyl.(Woodruff et al., 2001) 

Ve studii Yonkova a Georgieva (1990) se uvádí, že po podání 1,0 µg/kg GAL 

intracerebroventrikulárně se signifikantně snížil počet nutných opakování pro 

osvojení aktivního i pasivního vyhýbání se averzivnímu podnětu u potkanů. 

Takto nabytou dovednost si GAL ovlivněná zvířata pak udržela delší dobu než 

zvířata kontrolní. Prokazatelně zde byla ovlivněna paměťová fixace naučeného 

chování.  Dávka 0,5 µg/kg GAL tento efekt neměla. GAL inhibuje skopolaminem 

navozený deficit pasivního vyhýbání se u potkanů, zmírňuje deficit navozený 

skopolaminem v učení a paměti v T-bludišti a ve vodním Morrisově bludišti, 

zmírňuje deficit v pasivním vyhýbání se u myší s lézí nucleus basalis 

magnocellularis (Fulton a Benfield,1996). 

 

Behaviorální účinky galantaminu 

Bylo prokázáno, že GAL ovlivňuje sociální chování zvířat. Při dávce 0,625 a 

1,25 mg/kg intraperitoneálně se zkracovala doba očichávání u myší a naopak 

se zvyšovala vzájemná agresivita zvířat. Dávka 2,5 mg/kg GAL agresivitu myší 

nezvyšovala.(Winslow a Camacho, 1995) 

 Behaviorální projevy akutního toxického účinku GAL byly sledovány u žab, 

myší, králíků a koček: nejčastěji docházelo ke zvýšené reflexní aktivitě, 
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klonicko-tonickým křečím, svalovým záškubům, hypersalivaci a tachypnoi. Tyto 

symptomy sílily se zvyšující se dávkou. Zvířata umírala v křečích a na 

nedostatek kyslíku při téměř nepostižené srdeční činnosti. Kontrakce periferních 

svalů mohou pokračovat ještě dlouho po smrti. (http://www.nivalin.com; Mucke, 

1997) 

 

6.2 Toxicita galantaminu 
GAL je jen mírně toxický. LD50 pro potkana p. o. je 83,6 mg/kg. 

 

6.3 Nežádoucí účinky galantaminu 
Hlavní nežádoucí účinky GAL souvisí s jeho cholinergními vlastnostmi. 

Mezi nejčastější patří: 

nevolnost (19 % pacientů), zvracení (16 %), závrať (4 %), bolest břicha, průjem, 

neklid, porucha spánku a lehká bolest hlavy. Fulton a Benfield (1996) ve své 

práci uvádí, že pouze jeden pacient jejich souboru toleroval dávku 45 mg/den 

bez výraznějších nežádoucích účinků, ostatní byli neklidní a nespaví. 

Významným nežádoucím efektem byla ztráta hmotnosti a chuti k jídlu u 8 % 

pacientů s AN, kteří sami o sobě ztrácejí zájem o jídlo. Nežádoucí účinky 

periferního charakteru mohou být tlumeny vhodnými antidoty. Po profylaktickém 

podání periferního antidota N-methylskopolamin hydrobromidu byly tyto 

nežádoucí účinky zřetelně sníženy. Podle Ilieva a spol. (Iliev et al., 1999) jsou 

vedlejší účinky GAL mírné, přechodné a závislé na dávce, bez projevů 

ukazujících na hepatotoxicitu. Žádná z dostupných studií neprokázala 

mutagenní či teratogenní potenciál GAL. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nivalin.com/
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7 Praktická část 
 

7.1 Úvod 
 

 Inhibice enzymu acetylcholinesterázy (AChE, EC 3.1.1.7) a 

butyrylcholinesterázy (BChE, EC 3.1.1.8) je v současnosti považována za 

hlavní mechanismus toxického účinku organofosfátových a karbamátových 

inhibitorů. Inhibice těchto enzymů má za následek změny v mnoha důležitých 

tělesných funkcích. Znalost aktuálního stavu aktivity cholinesteráz v organismu 

je klíčová pro včasnou diagnózu intoxikace organofosforovými inhibitory (OFI) a 

také pro sledování účinnosti podané terapie, hlavně pak reaktivátorů AChE 

(podrobněji viz. kapitola 5 - inhibice enzymu) 

Nejčastěji je pro toto stanovení využívána erytrocytární AChE, protože metody 

jejího stanovení jsou propracované a navíc míra její inhibice velmi dobře 

koresponduje se závažností otravy. (Bajgar et al., 2007) 

 Aktivitu cholinesteráz lze vyšetřovat více způsoby, mezi nejčastěji 

používané patří metody elektrometrické, titrační, kolorimetrické, měření změny 

pH s využitím indikátorů, spektrofotometrické, fluorimetrické, radiometrické, 

polarografické a enzymové. Výše uvedené metody však nemohou být zavedeny 

do rutinní praxe z různých důvodů, ať již pro náročnou úpravu vzorků pro vlastní 

stanovení, dlouhé doby měření, nebo nedostatečné specifity enzymu 

k použitému substrátu.  

 Velmi citlivá a pro běžné využití vhodná metoda byla popsána Ellmanem 

(Ellman et al., 1961). Tato kolorimetrická metoda se dnes běžně využívá 

při hodnocení zdravotního stavu lidí, kteří přichází do styku s OFI (zejména 

pracovníci v průmyslu, toxikologických laboratořích a zemědělství). 

 Princip této metody je založen na hydrolýze thiocholinu (acetylthiocholinu 

pro AChE, butyrylthiocholinu pro BChE). Po enzymové hydrolýze, je uvolněna 

příslušná kyselina a thiocholin. Thiocholin, obsahující ve své molekule SH-

skupinu, je detekován pomocí 5,5´dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DNTB) 

tím, že po reakci s thiocholinem dochází k uvolnění 5-merkapto-2-
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nitrobenzoátového anionu (TNBˉ). Tento anion je pak detekován 

spektrofotometricky při vlnové délce 412 nm. Tato metoda je v dobré korelaci 

s ostatními výše uvedenými postupy. 

  

 

7.2 Metoda a materiál 
 

Chemikálie 

 

  

Roztoky pro biochemické stanovení 

 

 0,1M Tris pufr – zásobní roztok pro přípravu Tris pufru byl připraven 

rozpuštěním 24,2 g 1,1,1-tris-(dihydroxymethyl)-aminometanu v 1000 ml 

destilované vody, z toho roztoku bylo odebráno 250 ml a doplněno na objem 

950ml destilovanou vodou, v tomto objemu bylo ustáleno pH na 7,6 pomocí 

kyseliny chlorovodíkové (HCl) a doplněna destilovaná voda na konečný objem 

1000 ml. 

 

 Zásobní roztok Tritonu X-100 byl připraven tak, že k 1000 g destilované 

vody bylo přidáno 0,12 g Tritonu X-100. 

 

 0,02M Tris pufr – k 100 ml 0,1M Tris pufru bylo přidáno 370 ml 

zásobního roztoku Tritonu X-100, v tomto objemu bylo ustáleno pH na 7,6 

přidáním příslušného množství zásobního roztoku pro přípravu Tris pufru, poté 

byl doplněn zásobní roztok Tritonu X-100 na konečný objem 500 ml. Tímto 

postupem byl získán 0,02M Tris pufr, který je zároveň přibližně 0,01% roztokem 

Tritonu X-100. 

 

 Zásobní roztok DNTB byl připraven tak, že 0,1 g DNTB bylo rozpuštěno 

za stálého míchání ve 100 ml 0,1M Tris pufru o pH 7,6. Tento roztok lze ke 

stanovení používat jen 3 dny, pokud je uchováván v lednici při teplotě +4 °C a 

je chráněn před světlem. V době potřeby je připravena směs zásobního roztoku 
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DNTB a 0,1M Tris pufru v poměru 135 : 40 (DNTB : Tris pufr). Takto připravený 

roztok může být používán pouze v den přípravy, během stanovení jej chráníme 

před slunečními paprsky (jejich vlivem dochází ke štěpení DNTB a vzniku 

barevného TNBˉ, což zanáší chybu do následného spektrofotometrického 

stanovení). 

 

Substráty 

 

 Pro stanovení aktivity AChE je používán specifický substrát, 

acetylthiocholin jodid (ATCh). Zásobní roztok ATCh je připraven rozpuštěním 

0,029 g ATCh v 10 ml destilované vody. Takto připravený zásobní roztok je 

uchováván v dávkách 1 ml při teplotě -12 °C. V době potřeby je obsah jedné 

mikrozkumavky roztaven a zásobní roztok je zředěn v poměru 1:10 (roztok 

ATCh : destilovaná voda). 

 

 

Kalibrační roztok 

 

 Biochemické stanovení aktivit cholinesteras je kalibrováno pomocí 

cystein chloridu. Zásobní roztok cysteinu je připraven rozpuštěním přesného 

množství této látky (0,03152 g ) v 200 ml destilované vody. Zásobní roztok je 

rozdělen na dávky 1 ml do mikrozkumavek a je skladován při teplotě -12 °C až 

do doby, kdy je použit ke kalibraci. 

 

 

Zvířata 

 

 Samci potkanů kmene Wistar o váze 180 – 200 g (BioTest, Konarovice, 

Česká republika). Zvířata byla udržována v klimatizované místnosti (stálá 

teplota 22 ± 2 °C, vlhkost 50 ± 10%, světelný cyklus 12 hod světlo/tma), krmena 

byla standardní peletovou dietou a vodou ad libitum. Experiment byl pod 

dohledem společné etické komise lékařské fakulty UK a Fakulty vojenského 

zdravotnictví, Hradec Králové. 
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7.3 Uspořádání vlastních pokusů 
 

7.3.1 Rozdělení kontrolních a pokusných skupin 
 

K pokusům bylo použito celkem 36 samců laboratorního potkana Wistar albino 

konvenčního chovu, hmotnostního rozpětí 220 - 240 g. Zvířata byla krmena 

standardní Larsenovou dietou, s přísunem vody ad libitum. Zvířata byla 

rozdělena do 4 kontrolních a 2 pokusných skupin vždy po 6 v každé skupině. 

 

- Skupině K1 byl podán pouze fyziologický roztok 

- Skupině K2 byl podán KAR a to celkem ve třech dávkách 250 mg/kg  

p.o. vzájemně oddělených intervalem 24 hod 

- Skupině K3 byl podán pouze MEOTA v jednorázové dávce 100 mg/kg 

i.m. 

- Skupině K4 byl podán pouze GAL v jednorázové dávce 10 mg/kg i.m. 

- Skupině P1 by podán KAR a to ve třech po sobě následujících dávkách 

250 mg/kg p.o. v intervalu 24 hodin,  30 minut po třetí dávce následovalo 

i.m. podání 100 mg/kg MEOTA jednorázově. 

- Skupině P2 byl podán KAR ve třech po sobě následujících dávkách 250 

mg/kg p.o., 30 minut po třetí dávce GAL v jediné dávce 10 mg/kg i.m.  

 

Z řezů příslušných vzorků tkáně laboratorního potkana (frontální kůra, 

hipokampus, septum a bazální ganglia) se připravil homogenát v poměru 1 mg 

mozkové tkáně na 1 ml destilované vody. Do kyvety se k 1 ml homogenátu 

přidávalo 0,4 ml DNTB a 0,4 ml ml TRIS pufru. Vlastní reakce byla zahájena 

přidáním 0,2 ml acetylthiocholinu. Fotometruje se při 412 mikrometrech a 

registruje se změna absorbance. Z těchto hodnot se pak odečítá odpovídající 

množství SH skupin v reakční směsi. Vlastní odběr vzorků z příslušných částí 

mozku byl prováděn standardizovaným postupem (Kassa a Bajgar, 1998). 
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7.3.2 Stanovení enzymové aktivity cholinesteráz 
 

 Část nesrážlivé plné krve byla v den odběru odstředěna za stálé teploty 

15 °C a při 3000 otáčkách/min po dobu 10 min. Plasma byla odebrána do 

mikrozkumavek a uchována při teplotě -80 °C (při této teplotě je zaručeno 

zachování stálé aktivity enzymů po dobu několika měsíců). Do kyvety byl 

pipetován roztok DNTB v 0,1M Tris-pufru o pH 7,6 (1,7 ml), pak byla přidána 

hemolyzovaná krev (0,1 ml) / plasma (0,1 ml) a reakce byla odstartována 

přidáním substrátu specifického pro AChE, ATCh (0,2 ml) v plné krvi. Aktivita 

enzymu byla měřena při laboratorní teplotě. 

 Pro stanovení aktivity AChE byla využita standardní spektrofotometrická 

metoda dle Ellmana, byla modifikována vlnová délka na 436 nm, tak aby 

nedocházelo k výrazným interferencím s hemoglobinem. Pro stanovení 

absorbance byl použit Spektrofotometr Hélios Sloha (Elektron Corporation, 

Oxford, Velká Británie). Výsledky byly hodnoceny v jednotkách µkat/ml.  

 

Kalibrace 

 

Před vlastní kalibrací je připravena cysteinová kalibrační řada. Základní roztok 

cysteinu je ředěn vždy v poměru 1 : 1 (koncentrovanější roztok cysteinu : 

destilovaná voda). Takto vznikne řada o čtyřech různých koncentracích, 

přičemž základní roztok je 0,2 µM. 

 

Kalibrační řada: 

0,2 µM → 0,1 µM → 0,05 µM → 0,025µM 

 

 Pro kalibraci se do kyvety místo hemolyzátu krve nebo plasmy pipetuje 

stejný objem (0,1 ml) roztoku cysteinu z připravené kalibrační řady. Přidá se 

roztok DNTB (1,7 ml) v pufru a reakce se odstartuje přidáním 0,2 ml 

příslušného substrátu (ATCh). Absorbance vzorku se měří při 436 nm. 

Kalibrace se měří proti slepému vzorku, v něm je hemolyzát nebo plasma 

(cystein) nahrazena destilovanou vodou. 
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Statistické hodnocení 

 

Počet zvířat ve skupině byl 6. Aktivity enzymu v krevním hemolyzátu byly 

vyjádřeny jako průměr a směrodatná odchylka, pro zjištění statisticky významné 

změny mezi jednotlivými skupinami byl použit t-test. 

 

7.4 Výsledky a diskuse  
 

            V tab. 2 jsou vzájemně srovnány aktivity AChE naměřené ve vybraných 

strukturách mozku laboratorního potkana a to po podání fyziologického roztoku 

(K1), samotném KAR po opakovaném perorálním podání (K 2) a po kombinaci 

KAR + MEOTA (P1). Po podání KAR nedošlo ve srovnání se samotným 

fyziologickým roztokem ke statisticky významné vyšší inhibici aktivity AChE ve 

sledovaných strukturách (K1 vs K 2). Kombinace KAR + MEOTA zesílila 

inhibiční efekt  MEOTA ve frontální kůře, hipokampu, septu a bazálních 

gangliích (P1 významné proti K2). Tab. 3 vzájemně srovnává aktivity AChE 

naměřené po podání samotného MEOTA (K3 a GAL (K4) a po kombinaci KAR 

+ GAL (P2). Po jednorázovém podání MEOTA došlo ve srovnání s GAL 

k výraznějšímu inhibičnímu efektu ve všech sledovaných strukturách (K4 

významné proti K3). Inhibiční aktivita GAL se nejméně projevovala v bazálních 

gangliích. Kombinace KAR + GAL vedla k zesílení inhibičního efektu GAL 

pouze v hipokampu (tab. 3, obr. 13). 

Současné podání KAR+MEOTA statisticky významně snižovalo aktivitu AChE 

oproti podání KAR+GAL ve všech sledovaných strukturách mozku (viz obr.14) 
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Tabulka 2: Naměřené hodnoty aktivit AChE 

Skupina Frontální 
kůra 

Hipokampus Septum Bazální 
ganglia 

K 1 420±15 274±13 769±15 1460±25 

K2 425±25 262±20 766±30 1484±45 

P1 184±15∗∗ 174±15∗∗ 360±25∗∗ 642±35∗∗ 

 

 
∗∗ signifikantní proti K2 na 5% hladině významnosti 

 

 

 

 
Tabulka 3: Naměřené hodnoty aktivit AChE 

Skupina Frontální 
kůra 

Hipokampus Septum Bazální 
ganglia 

K3 270±20 190±15 580±30 1346±35 

K4 386±14∗ 242±15∗ 745±15∗ 1456±24∗ 

P2 359±18 216±11∗∗ 735±18 1448±25 

 

 
∗  signifikantní proti K3  na  5% hladině významnosti 
∗∗ signifikantní  proti K4 na 5% hladině významnosti 
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Grafické znázornění – porovnání jednotlivých hodnot 

 

 
Obrázek 9: Porovnání hodnot K1 a K2 
 

 
Obrázek 10: Porovnání hodnot K2 a P1 
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Obrázek 11: Porovnání hodnot K3 a K4 

 

 

 

 
Obrázek 12: Porovnání hodnot K3 a P1 
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Obrázek 13: Porovnání hodnot K4 a P2 
 

 

 

 
Obrázek 14: Porovnání hodnot P1 a P2 



50 

 

 

Diskuse: 

 

Ke zjištění, zda je KAR nebo GAL schopen zvýšit průnik nepřímého 

parasympatomimetika MEOTA přes hematoencefalickou bariéru byly sledovány 

změny aktivity AChE ve čtyřech částech mozku, a to ve frontální kůře, 

hipokampu, septu a v bazálních gangliích. Tyto struktury byly vybrány proto, že 

buď přímo patří k centrálnímu cholinergnímu systému (septum) nebo jsou 

cholinergně inervovány skupinami (klastry) neuronů, které produkují 

acetylcholin. 

Obecně nízké hodnoty aktivit AChE jsou ve frontální kůře a v hipokampu, 

nejvyšší hodnoty jsou v bazálních gangliích. V tomto směru byly potvrzeny 

výsledky jiných autorů (Bajgar et al., 1995; 2007). 

Hodnoty aktivit AChE u pokusných skupin, kterým byl nejdříve podán 

KAR a následně MEOTA, byly vždy výrazně nižší než u skupin kontrolních, 

kterým byl podán buď samotný KAR nebo samotný MEOTA. 

Aktivita AChE byla výrazně nižší po podání MEOTA než po podání GAL. 

Kombinace KAR + GAL významně neovlivňovala hodnoty aktivit s výjimkou 

hipokampu. 

Výsledky měření ukazují, že v pokusné skupině P1, kde byl podán KAR 

+ MEOTA, došlo k výraznější inhibici aktivity AChE, než ve skupině P2, kde byl 

podán KAR + GAL. 

Platí tedy, že KAR při současném podání s MEOTA zvyšuje průnik 

MEOTA do CNS a tím dochází k výraznější inhibici AChE.  

           Dosažené výsledky naznačují vhodnost klinického využití KAR jako 

doplňkového léčiva při podávání inhibitorů AChE typu MEOTA. 

 I když je Ellmanova metoda rychlá, jednoduchá a levná, má také své 

nevýhody. Velmi zásadní při měření aktivit cholinesteráz v krvi je interference 

s hemoglobinem. Absorpční maximum barevného indikátoru TNBˉ (5-merkapto-

2-nitrobenzoátového aniontu) je 412 nm. Při této vlnové délce však absorbuje 

záření také v krvi přítomný hemoglobin. Pokud chceme vyloučit takto vzniklou 

chybu je potřeba krevní vzorek hodně ředit. Dalším problémem je pak reakce 
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Ellmanova činidla (DNTB) s pomalu reagujícími sulfhydrylovými skupinami 

v roztoku, jež mohou ovlivnit výsledky měření. 

 Tyto nedostatky vedly k mnoha modifikacím původní Ellmanovy metody. 

Ve snaze o snížení interference s hemoglobinem byly na některých světových 

pracovištích použity k měření odlišné vlnové délky, dvoupaprskové 

spektrofotometry nebo jiné chromogenní bisulfidy, např. 4,4´dithiopyridin. Jinou 

možností jak zlepšit stanovení AChE v krvi je použití selektivních inhibitorů 

BChE jako jsou quinidin ((2-ethenyl-4-azabicyklo(2,2,2)oct-5-yl)-(6-

methoxyquinolin-4-yl)-methanol nebo fenothiazinové deriváty. 

 Další možností je sledování změny aktivity BChE, které se používá 

v běžné medicíně a klinické toxikologii. Tato možnost určení intoxikace OFI 

pomocí BChE je používána v praxi při automatickém stanovování aktivity 

cholinesteráz v klinické chemii. Stále se však objevují námitky, zda změna 

aktivity BChE přesně odráží změnu aktivity synaptické AChE. (Karasová et al., 

2009) 

GAL je kompetitivním a reverzibilním inhibitorem AChE, tzn., že soutěží s 

ACh o vazbu na tento enzym. Účinnost GAL je tedy závislá na koncentraci ACh 

a čím je tato vyšší, tím nižší je inhibiční aktivita samotného GAL  (Harvey, 1995, 

Cibičková, 2005). Přitom GAL inhibuje AChE selektivněji než BChE a to 13–

50krát (Bores et al., 1996, Heinrich a Teoh, 2004). Inhibice AChE je nižší ve 

srovnání s jinými inhibitory AChE a je závislá na dávce. Např. neostigmin a 

fyzostigmin jsou ve srovnání s GAL 400krát silnějšími inhibitory AChE (Harvey, 

1995). Obecně je výraznější inhibiční efekt GAL na periferii než v mozkové tkáni 

(Fulton a Benfield, 1996). Tomu odpovídají i naše nálezy. 

Byla popsána signifikantní korelace mezi inhibicí AChE a zlepšením 

kognitivních funkcí u pacientů s AN při použití donepezilu i rivastigminu, ale 

existuje málo dostupných dat o účinku GAL jakožto inhibitoru AChE. (Wilkinson 

et al., 2004) 

Efekt GAL na kognitivní funkce je obdobný jako u jiných inhibitorů AChE. 

Wilcock se spolupracovníky (2003) při srovnávání GAL s donepezilem po dobu 

52 týdnů u pacientů se středně závažnou formou AN nenalezli signifikantní 

rozdíl jak ve schopnosti vykonávat denní aktivity, tak v kognitivních funkcích a 

ani v chování pacientů s AN. Na druhou stranu byly publikovány studie, které 
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preferují GAL před donepezilem, ale také studie, jejichž závěry byly opačné. 

Například McKeith se spol. (2003) porovnával ve 12měsíční studii GAL 

s donepezilem u 162 pacientů se středně těžkou demencí a zjistil, že obě 

terapie byly dobře tolerovány a nebyl rozdíl v jejich výsledku; až teprve po 52 

týdnech byly signifikantně lepší výsledky po podávání GAL. Studie Jonese a 

spol. (2004) ale ukázala klinicky významné zlepšení kognitivních funkcí po 

podávání jak donepezilu, tak GAL pacientům s mírnou až středně závažnou 

AN, avšak po 3měsíční terapii byly signifikantně lepší výsledky s donepezilem. 

Lepší výsledky vykazovali pacienti, kterým byl podáván donepezil, ve srovnání 

s těmi, kteří užívali GAL i z hlediska celkové denní aktivity (Jones et al., 2004).  

Výsledky dosažené v předložené práci vyznívají ve prospěch MEOTA, jehož 

inhibiční efekt je na úrovni sledovaných struktur mozku obecně vyšší a navíc lze 

docílit jeho další zvýšení předchozím podáním KAR. 
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8 Závěr 
 

            V této práci byly vzájemně srovnány aktivity AChE naměřené ve 

frontální kůře, hipokampu, septu a v bazálních gangliích laboratorního potkana 

a to po opakovaném perorálním podání fyziologického roztoku a po 

opakovaném perorálním podání KAR. Dále byly srovnávány aktivity enzymu po 

podání samotného MEOTA a GAL a po současném podání jak KAR + MEOTA, 

tak KAR + GAL. 

 Po podání KAR nedošlo ve srovnání se samotným fyziologickým 

roztokem k významně vyšší inhibici aktivity AChE. Současné podání KAR 

s MEOTA zesílilo inhibiční efekt inhibitoru AChE ve frontální kůře, septu a 

bazálních gangliích, v hipokampu byl efekt méně výrazný. 

 MEOTA ve srovnání s GAL významně snižoval aktivitu AChE ve všech 

sledovaných strukturách. Kombinace KAR + GAL nevedla – s výjimkou 

hipokampu - k dalšímu zesílení inhibice ve sledovaných strukturách.  

Současné podání KAR+MEOTA významně snižovalo aktivitu AChE oproti 

podání KAR+GAL ve všech sledovaných strukturách. MEOTA je proto 

vhodnějším kandidátem pro kombinaci s KAR než GAL. 
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