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Abstrakt 

      Sledovali jsme účinek vybraných látek na acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. 
Pro náš experimentální výzkum byla využita Ellmanova metoda. Hodnotili jsme IC50 jak pro 
AChE tak pro BChE, dále jsme sledovali selektivitu obou enzymů. Inhibiční aktivita 
studovaných látek vůči AChE klesala v pořadí: quinakrin > 9-aminoakridin  > proflavin > 
anatruxonium > BDMDAC > N-(4-trifluoromethylbenzyl)cinchoninium bromid > N-
benzylquininium > URA 112  > URA 114 > chloroquin.  Ajmalin, brucin, strychnin, TCA 
(amitriptylin, nortriptylin, dosulepin), cyklizin a skopolamin mají nízkou 
anticholinesterázovou aktivitu (IC50 větší než 1mM) a proto je považujeme za klinicky 
nevýznamné. Jako standardní látky pro porovnání s testovanými vzorky jsme použili 
reverzibilní inhibitory cholinesteráz: selektivně působící etoproprazin a BW284c51 a jako 
irreverzibilní inhibitor ethylparaoxon. 9-aminoakridin vykazoval stejnou účinnost jako 
irreverzibilní standard, quinacrin dokonce tuto účinnost převyšoval o několik řádů, avšak 
s výraznou chybou. Další zmiňované látky vykazovaly nižší aktivitu než irreverzibilní 
standard a ani dosahovaly účinnosti klinicky běžně používaných reverzibilních inhibitorů 
AChE, která se pohybuje v řádech nanomolů .  

      Výrazná selektivita k BChE byla pozorována u amitriptylinu  a nortriptylinu. V porovnání 
se selektivním standardem k BChE, etoproprazinem, je tato selektivita amitriptylinu ještě o 
několik řádů vyšší než samotný standard a nortryptylin je stejně selektivní jako standard.  
Nižší stupeň BChE selektivity potom vykazovala dosulepin ze skupiny tricyklických 
antidepresiv, URA 112 a ještě o něco méně potom URA 114. Výrazná AChE selektivita 
nebyla pozorována, pouze nižší míru selektivity vykazovaly látky anatruxonium a chlorochin. 
AChE selektivita byla porovnávána se standardem BW284c51, ovšem této míry testované 
látky nedosahovaly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

      We investigated the effect of selected compounds on acetylcholinesterase and 
butyrylcholinesterase. For our experimental research colorimetric Ellman method has been 
applied. The potency and the selectivity of tested compounds has been evaluated via their IC50 
for AChE and BChE for. Inhibitory activity of tested compounds against AChE decreased in 
the order: quinacrine > 9-aminoacridine > proflavine > anatruxonium > BDMDAC > N-(4-
trifluoromethylbenzyl) cinchoninium bromide > N-benzylquininium > URA 112 > URA 114 
> chloroquine. Ajmaline, brucine, strychnine, tricyclic antidepressants (amitriptyline, 
nortriptyline, dosulepine), cyclizine and scopolamine exerted a low anticholinesterase activity 
(IC50 greater than 1 mM) and are therefore clinically insignificant. As the standard substances 
for comparison with the tested compounds, we used reversible cholinesterase inhibitors: 
etoproprazine and BW284c51 and as irreversible inhibitor ethylparaoxone. 9-aminoacridine 
showed the same efficacy as the irreversible standard compound, quinacrine even exceeded 
the efficiency by several orders of magnitude, however significant error was observed in that 
case. Other substances tested exerted a lower activity than the irreversible standard and 
furthermore, they did not reach the clinical efficacy of commonly used reversible AChE 
inhibitors, which IC50 values are usually in nanomolar range.  

      Significant selectivity for BChE was observed for amitriptyline and nortriptyline. In 
comparison with the BChE selective standard, etoproprazine, the selectivity of amitriptyline 
was found to be highe by several orders than the actual standard and nortriptyline is as 
selective as the standard. The lower level of BChE selectivity was exerted by another tricyclic 
antidepressant dosulepine, URA 112 and even little less URA 114. Considerable AChE 
selectivity was not observed, only a lower degree of selectivity was exerted by anatruxonium 
and chloroquine. AChE selectivity was compared with the standard BW284c51 however the 
degree of this standard has not been achived. 
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I.  Úvod 
 

      Acetylcholin (ACh) je jeden z nedůležitějších mediátorů v lidském těle. Je  hlavním 
neurotransmiterem parasympatické části nervového systému. ACh je rozkládán enzymem 
acetylcholinesterázou na cholin a acetát a tím je ukončen přenos nervového vzruchu.  

      ACh působí na dva typy receptorů: na nikotinové a muskarinové. Farmakologické 
ovlivnění acetylcholinu se dá napodobit dvěma způsoby. Jednak jako přímá 
parasympatomimetika (léčiva působí přímo na acetylcholinové receptory) nebo jako nepřímá 
parasympatomimetika, kde dochází k inhibici AChE.  Nepřímá parasympatomimetika se dále 
dělí na reverzibilní inhibitory AChE a irreverzibilní inhibitory AChE. Mezi klinicky 
významné patří právě reverzibilní inhibitory AChE.  

      Acetylcholinesteráza patří spolu s butyrylcholinesterázou mezi serinové hydrolázy. BChE 
je známá jako pseudoesteráza nebo nespecifická cholinesteráza, která je přítomna hlavně 
v plazmě, avšak její použití není tak významné a prozkoumané jako je u AChE. 

      V této diplomové práci jsme se zaměřili právě na tyto cholinesterázy a cílem této práce 
bylo sledování účinku vybraných látek na AChE a BChE.  Jedná se o různorodé látky, které 
se buď již v praxi používají (ev. používaly) jako léčiva, látky u kterých, byla prokázána 
nějaká interakce s cholinergním systémem, popř. látky jinak experimentálně zajímavé.  
Sledovali jsme jednotlivé látky, zda potvrdíme či objevíme zajímavou interakci s 
cholinesterázami nebo zda objevíme např. souvislost některých nežádoucích účinků 
vybraných látek právě s inhibicí cholinesteráz. 

       

A. Nervový systém 
 

      Nervový systém je rozdělen do dvou anatomických oddílů: centrální nervová soustava, 
která je složená z mozku a míchy, a periferní nervová soustava, která zahrnuje neurony, které 
leží mimo mozek a míchu (Finkel et al., 2008). 

      Periferní nervový systém se skládá z vegetativního a somatického nervového systému. 
Mezi vegetativním a somatickým nervovým systémem existují významné anatomické a 
funkční rozdíly. Somatický nervový systém inervuje pouze kosterní svaly a jeho funkce je 
vůlí ovlivnitelná. Naopak vegetativní systém má hlavní význam pro udržení stálosti vnitřního 
prostředí. Je nazýván také jako autonomní nervový systém, protože jeho funkce není 
ovlivnitelná vůlí. Ve vegetativním nervovém systému je nejlépe prostudována jeho eferentní 
část, tvořena sympatickým (adrenergním) a parasympatickým (cholinergním) nervovým 
systémem (Lincová a Farghali, 2007).  
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1. Parasympatický nervový systém (PNV) 
 

       Parasympatický systém bývá též označován jako vegetativní systém kraniosakrální. 
Z fylogenetického hlediska parasympatikus dominoval po lovu, při jídle k získávání energie – 
zvýšila se sekrece žaludečních šťáv, zvýšila se intenzita peristaltiky a maximálně se prokrvila 
splanchická oblast (Lüllmann et al., 2007). 

 

a) Anatomie parasympatického nervového systému  
 

      Vegetativní nervový systém se skládá z aferentních nervových vláken, integrační centrální 
části (hypotalamus a prodloužená mícha), a oddílu eferentního, tvořené sympatickým a 
parasympatickým nervovým systémem (Lincová a Farghali, 2007). 

Aferentní část:  

      Aferentní neurony jsou důležité z hlediska reflexní regulace VNS (např. snímání tlaku 
v karotickém sinu a aortálním oblouku) a signalizace do CNS, aby byla aktivována eferentní 
větev VNS (Finkel et al, 2008). 

 

Eferentní část:  

      Autonomní nervový systém vede nervové impulsy z CNS do efektorových orgánů (tkání) 
dvěma typy eferentních neuronů. První se nazývá pregangliový neuron a leží v CNS. 
Pregangliový neuron vede vzruch do ganglií (což je agregace nervových těl buněk 
v periferním nervovém systému), kde impuls přebírá druhá nervová buňka, postgangliový 
neuron. Pregangliová vlákna jsou myelinizovaná, zatímco postgangliová vlákna jsou 
nemeylinizovaná. Na rozdíl od sympatiku jsou pregangliová vlákna dlouhá, postgangliová 
vlákna krátká a ganglia leží v blízkosti nebo přímo v efektorových orgánech (Finkel et al., 
2008). 

      Těla pregangliových parasympatických neuronů jsou lokalizována v mozkovém kmeni a 
sakrální míše. Parasympatická vlákna vycházející z mozkového kmene probíhají (Seidl, 2004; 
Lüllmann et al., 2007): 

• S III. hlavovým nervem (n.oculomotorius) - inervuje m. sfincter pupillae a m.ciliaris 
(parasympatická inervace oka) 

• S VII. hlavovým nervem (n. facialis) – parasympatická inervace žláz submandibulární 
a sublinguální (inervace slzných a slinných žláz) 

• S IX. hlavovým nervem (n. glosofarynegeus) – žláza příušní 
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• S X. hlavovým nervem (n. vagus) – vlákna k bronchům, plicím, velkým cévám, srdci a 
gastrointestinálnímu traktu. Zhruba 75% parasympatické inervace je zprostředkováno 
právě X. hlavovým nervem.  

      Neurony sakrálního parasympatiku (S2-4), které pokračují dále jako nn. pelvici, inervují 
tlusté střevo, rektum, močový měchýř, distální část ureterů a zevní pohlavní orgány (Seidl, 
2004; Lüllmann et al., 2007). 

 

b) Šíření vzruchu, neurotransmise 
 

      Jednotkou nervového systému je neuron, který má za úkol propagaci (šíření) akčního 
potenciálu a přenos vzruchu na další neuron nebo cílovou buňku inervovaného orgánu. 
Propagace vzruchu má podobu elektrickou (Martínková, 2007).       

     Přenos vzruchu mezi neurony se uskutečňuje pomocí neurotransmiterů (mediátorů) 
uvolňovaných z nervového presynaptického zakončení do synaptické štěrbiny, kde buď 
ovlivní postsynaptické zakončení dalšího neuronu, nebo membránu buněk inervovaného 
cílového orgánu. Přenos vzruchu pomocí neurotransmise má povahu chemickou, 
neurotransmiter je tedy chemický posel vzruchu (Martínková, 2007;  Bolis, 2005).  

      Vzruch ve formě akčního potenciálu dospěje na konec axonu k synapsi. Zde způsobí 
otevření napěťově řízených vápenatých kanálů, kterými začne proudit vápník do 
presynaptické části, kde způsobí vyplavení vezikul s mediátorem do synaptické štěrbiny 

(Mourek, 2005). 
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Obr. 1. Šíření nervového vzruchu (zdroj:www.wikipedia.com) 

 

c) Mediátory parasympatiku 
 

      Od roku 1960, studie odhalily nespočetně mediátorů v autonomním nervovém systému. 
Podle chemické struktury je možné dělit na biogenní aminy (např. noradrenalin, dopamin, 
serotonin, acetylcholin) a polypeptidy (např. endorfin, substance P, vazoaktivní intestinální 
peptid) (Bolis 2005; Lincová a Farghali, 2007). 

      Hlavním neurotransmiterem parasympatiku je acetylcholin. Všechna pregangliová vlákna 
jsou cholinergní, tzn. mediátor je acetylcholin (u parasympatiku i sympatiku), postgangliová 
vlákna jsou cholinergní pouze u parasympatiku (u sympatiku jsou adrenergní). Avšak ne 
všechny postgangliové neurony využívají acetylcholin jako neurotransmiter. Hlavní účinek 
některých postgangliových parasympatických drah se zdá být zprostředkován kotransmitery  
jako je oxid dusný (NO) nebo vazoaktivní intestinální polypeptid (VIP), které jsou 
syntetizovány ve stejném neuronu (Jänig, 2006). 
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2. Ovlivnění parasympatického nervového systému 
 

a) Acetylcholin 
 

      Acetylcholin je široce rozšířen v CNS. Vyskytuje se jako mediátor na všech 
nervosvalových spojeních. Acetylcholin je primární neurotransmiter v periferních gangliích, 
zprostředkovává parasympatické účinky a je dominantním neurotransmiterem v centrálním 
nervovém systému (Siegel a Albers, 2006). 

OO

CH3

N
+

CH3

CH3

CH3  

Obr. 2: Struktura acetylcholinu  

       Cholinergní přenos signálu (neurotransmise) zahrnuje 6 kroků. První 4 zahrnují: syntéza, 
skladování, uvolňování a vazbu ACh na receptory, poté následuje 5. krok - degradace 
neurotransmiteru v synaptické štěrbině a poslední 6. krok je recyklace cholinu (Finkel et al., 
2008). 

1. Syntéza ACh:  Cholin je transportován z extracelulárního prostoru do cytoplazmy 
cholinergního neuronu  kotransportem s Na+ ionty.  Tento energeticky závislý 
přenašeč může být experimentálně inhibován hemicholinem. Cholin obsahuje 
kvarterní dusík, proto nemůže difuzí prostupovat volně membránou. ACh je 
syntetizován v cytoplazmě neuronů z acetyl-CoA a cholinu. Specifickým enzymem 
syntézy je acetylcholintransferáza (Finkel et al., 2008). 

2. Skladování ACh ve vezikulech: ACh je transportován do vezikul, kde je skladován.  
Zralé vezikuly obsahují nejen ACh, ale i ATP a proteoglykan (ATP je považován jako 
kotransmiter). Kotransmise se objevuje ve většině autonomních neuronů a buď 
zvyšuje, nebo snižuje neurotransmisi (Finkel et al., 2008). 

3. Uvolňování ACh: Akční potenciál, který dosáhne nervového zakončení, iniciuje vstup 
iontů Ca2+ do nervového zakončení napěťově řízenými Ca2+ kanály a umožní splynutí 
membrány vezikul s plazmatickou membránou nervového zakončení a vylití obsahu 
do synaptického prostoru. Uvolnění ACh může být experimentálně blokováno např. 
botulotoxinem (Finkel et al., 2008). 

4. Vazba na receptory: Uvolněný ACh do synaptické štěrbiny působí buď na dva typy 
postsynaptických receptorů na cílové buňce, nebo na presynaptický receptor 
v membráně neuronu, který uvolňuje ACh. Postsynaptické cholinergní receptory na 
povrchu efektorových orgánů rozdělujeme na 2 třídy: muskarinové a nikotinové 
(Finkel et al., 2008). Navázáním ACh na postsynaptické receptory je vyvolán 
parasympatomimetický účinek. Presynaptické recptory fungují jako „autoreceptory“, 
které modulují výdej ACh po nervovém podráždění (Lincová a Farghali, 2007). 
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5. Degradace ACh: Molekula ACh je velmi krátce navázána na receptor a po uvolnění je 
okamžitě hydrolyzována acetylcholinesterázou (AChE) na cholin a acetát. AChE 
hydrolyzuje i volný cytoplazmatický ACh (Finkel et al., 2008). 

6. Recyklace ACh: Do nervového zakončení je zpětně přijímán cholin, ne acetylcholin. 
Cholin je důležitý pro novou tvorbu ACh. Acetyl-CoA vzniká v mitochondriích 
axonálních zakončení z pyruvátu a jiných prekurzorů (Lincová a Farghali, 2007). 

 

b) Acetylcholinové receptory 
 

      Acetylcholin působí na dva rozdílné typy receptorů: na nikotinové a muskarinové (Bolis, 
2005):  

• Nikotinové receptory - představují iontové kanály, které se otvírají navázáním 
ligandu. Receptor se skládá z 5 podjednotek (2 x α, β, γ, δ), přičemž zprostředkovává 
rychlou odpověď (Bolis, 2005). 

Nikotinové receptory dělíme dále na NN – neurální, které jsou lokalizovány 
v autonomních gangliích, v dřeni nadledvin a CNS, a NM - muskulární, které se 
nachází na nervosvalové ploténce (Seth, 2009). 

• Muskarinové receptory jsou metabotropní receptory spojené s G proteiny, s pomalou 
odpovědí. Vyskytují se v autonomních efektorových tkáních a na hladkém svalstvu. 
Rozlišujeme 5 podtypů muskarinových receptorů (M1, M2, M3, M4, M5) (Bolis, 2005). 

 

3. Přehled účinků parasympatiku na jednotlivé orgány 
 

      Účinky ACh na nikotinových receptorech (vyvolány malými dávkami nikotinu a naopak 
paralyzovány vysokými dávkami) zahrnuje kontrakci kosterního svalstva a stimulace 
autonomních nervových ganglií, jak sympatických tak parasympatických (viz tabulka 1) 
(Seth, 2009). 

Tabulka 1: Přehled nikotinových účinků: 

Typ receptoru a lokalizace Efekt 

NN – neurální (autonomní ganglia, CNS, 
dřeň nadledvin) 

aktivace, přenos vzruchu 

NM - muskulární (nervosvalová ploténka) depolarizace postsynaptické membrány, což vede 
ke svalové kontrakci 

 



 

  7

      Účinky ACh na muskarinových receptorech je znázorněn v tabulce 2 (Lüllmann et al., 
2007). 

Tabulka 2: Přehled muskarinových účinků:  

Účinky na muskarinové receptory: orgán, 
kde je uložen receptor 

Efekt 

Oko:                  m. sphincter pupillae (M3) Kontrakce → mióza (zúžení zornice), snížení 
nitroočního tlaku 

                          m. ciliaris    Kontrakce, uvolnění závěsného aparátu 
čočky, čočka se stane více vypouklou → 
akomodace, vidění do blízka 

Srdce:                SA uzel (M2) Pokles srdeční frekvence 
                          síně Pokles síly stahu  
                          AV uzel Zpomalení rychlosti vedení 
                          komory Pokles síly stahu 
Cévy:                M3 Dilatace nepřímá vyplavením NO z endotelu 

→sklon k hypotenzi 
Bronchy:          hladké svaly (M3) Bronchokonstrikce 
                         žlázy (M3) Zvýšená sekrece → kašel dechová tíseň 
GIT:                 motilita (M2) Zvýšená motilita 
                         svěrače Uvolnění svěrače 
                         sekrece žláz Zvýšená → syndrom průjmu 
 

      Farmakologické ovlivnění parasympatiku:  

      Parasympatomimetika - postgangliové účinky acetylcholinu se dají farmakologicky 
napodobit dvěma způsoby (Lüllmann, 2004): 

• Přímá parasympatomimetika: působí na totéž cílové místo jako ACh. Osvědčují se 
takové látky, které se cholinesterázou rozkládají pomaleji než ACh, anebo které se 
nerozkládají vůbec. Patří sem estery cholinu (acetylcholin, karbachol, methacholin) a 
přirozené alkaloidy (muskarin, arekolin, pilokarpin). 

• Nepřímá parasympatomimetika neboli inhibitory cholinesteráz, dochází ke zvýšení 
endogenního ACh na všech místech, kde Ach působí jako neurotransmiter (na M, NM 
a NN receptorech). 

      Parasympatolytika jsou specifičtí antagonisté parasympatomimetik na cholinergním 
receptoru muskarinového typu (atropin, skopolamin, ipratropium). Ganglioplegika blokují 
cholinergní přenos ve vegetativních gangliích a periferní myorelaxancia na nervosvalové 
ploténce kosterního svalu (Lüllmann, 2004). 

 

 



 

  8

B. Cholinesterázy 
 

      Cholinesterázy patří do skupiny enzymů tzv. serinové hydrolázy, které preferují 
hydrolyzovat cholinové estery. U obratlovců jsou známé dva typy cholinesteráz: 
acetylcholinesteráza (AChE) a butyrylcholinesteráza (BChE). Tyto dva typy cholinesteráz 
jsou rozlišeny na základě historického dělení podle substrátové specifity (Lincová a Farghali, 
2007).  

AChE se vyskytuje převážně v mozku, svalech a v membránách erytrocytů, zatímco 
BChE má vysokou aktivitu v játrech, srdci, plicích, ledvinách a ve střevě. BChE vykazuje 
vyšší účinnost v plazmě u některých druhů jako člověk, kůň nebo myši, avšak u krys má vyšší 
aktivitu v plazmě AChE (Cokugras, 2003). 

 

1. Acetylcholinesteráza 
 

Enzym AChE se in natura podílí na cholinergní neurotransmisi. Jeho konkrétní úloha je 
hydrolyzovat neurotransmiter acetylcholin na cholin a octovou kyselinu v neurosynaptické 
štěrbině a tím ukončení působení na cholinergní receptory (Marrs, 1993). 

      Rychlost hydrolýzy je vysoká. Jedna molekula enzymu může přeměnit až 105-106  
molekul ACh. Maximální rychlost hydrolýzy je při koncentraci ACh  2,5 - 3 x 10-3 M. 
Optimální rychlost nezávisí na čistotě enzymu, ale na pH a zdroji enzymu (Radic a Taylor, 
2006). 

 

   

Obr. 3: Hydrolýza ACh pomocí enzymu acetylcholinesterázy (Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry). 

 

 



 

  9

2. Butyrylcholinesteráza 
 

      Význam BChE není tak jasně definovaný jako je tomu v případě u AChE. V minulosti se 
nazývala plazmatická cholinesteráza díky faktu, že AChE je na povrchu krevních buněk a po 
centrifugaci krve zůstává v plazmě pouze BChE (Radic a Taylor, 2006). BChE hydrolyzuje 
lépe butyrylcholin nebo benzoylcholin. Hydrolyzuje i některé estery, které jsou produkty 
metabolismu. Obecně lze říci, že BChE váže objemné ligandy (Soukup, 2010). 

Lidská BChE se využívá jako bioscavenger, což jsou molekuly schopné neutralizovat 
neurotoxické organofosfátové  sloučeniny (OF). Jedna molekula enzymu neutralizuje jednu 
molekulu OF. Avšak množstĚví enzymu nedostačuje k dosažení dobré ochrany před OF, 
proto jsou důležitá ještě další opatření (Trovaslet-Leroy, 2011). 

 

3. Struktura 
 

Katalytická podjednotka obou cholinesteráz se skládá z jediného dlouhého peptidu, který 
je tvořen z 500-600 aminokyselin. Místo katalýzy je umístěno 20Å hluboko v centru 
globulární katalytické podjednotky. Klíčová enzymová reakce u lidských enzymů je trojice 3 
AMK (Ser 200, His 440, Glu 327). Oxyoaniontové místo je na okraji dané trojice AMK a 
stabilizuje karbonylový kyslík acetylcholinu během hydrolýzy. Vazebná místa jsou: acylová 
„kapsa“, vazebné místo pro cholin a periferní anionické místo (PAS). Acylová část a 
cholinové vazebné místo jsou umístěny vedle aktivního serinu, řídícího místa štěpení. 
Vazebné místo v AChE je obecně menší než v BChE, protože v BChE umožní menší 
alifatické zbytky více vazebného prostoru. Periferní místo se nachází na okraji AChE, 
přibližně 14 Å od aktivního serinu (Obr. 3). Toto místo váže kationaktivní a aromatické 
inhibitory, které jsou příliš velké, aby vstoupili do nitra AChE jako je například gallamin a 
biskvartérní ligandy (Radic a Taylor, 2006). 
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Obr. 4: Struktura Acetylcholinesterazy: a-katalytická trojice AMK, b-acylová „kapsa“, c-
místo pro navázání cholinu, d-periferní anionické místo (Abou-Donia, 2003). 

 

Na molekulární úrovni mají AChE a BChE z 65% společnou sekvenční homologii 
aminokyselin a jsou kódovány různými geny na lidských chromozomech 7 (AChE) a 3 
(BChE). O vzniku odlišných avšak příbuzných molekulárních forem AChE a také BChE 
rozhoduje vždy jediný gen, a to v důsledku alternativního sestřihu kódovací oblasti původního 
transkriptu. To má za následek sérii AChE a BChE, které mají podobné katalytické vlastnosti, 
ale odlišnou buněčnou a mimobuněčnou distribuci a nekatalytické aktivity. Strukturní 
vlastnosti obou cholinesteráz určují rozdíly v jejich substrátové specifitě (Brunovský, 2007). 

 

C. Inhibitory cholinesteráz              
 

Tyto látky, které působí jako nepřímá parasympatomimetika, se rozdělují na terapeuticky 
používané krátkodobé reverzibilní inhibitory a dlouhodobé irreverzibilní inhibitory AChE 
(Lincová a Farghali, 2007). Obecně mají reverzibilní inhibitory větší klinickou hodnotu, 
zatímco irreverzibilní se používají jako insekticidy nebo bojové látky (Seth, 2009).  

Farmakologický význam těchto látek na jednotlivé části organismu (Robertson, 2004): 

• CNS: třes, úzkost, neklid, porucha paměti, zmatenost, křeče, desynchronizace EEG, 
porucha spánku, kóma, oběhový a dýchací útlum 

• KVS: bradykardie, snížení srdečního výkonu 

• DS: bronchokonstrikce, paralýza dýchacích stylů, zvýšení bronchiální sekrece 

• GIT: slinění, zvýšená motilita a tonu střev, abdominální křeče, průjem, defekace, 
zvýšená sekrece slinivky břišní a střevní sekrece 
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• Vylučovací soustava: inkontinence, zvýšená frekvence močení 

• Opěrná soustava: paralýza, záškuby svalů, svalová slabost 

• Zrak: zvýšené slzení, mióza, neschopnost akomodace, dvojité vidění 

• Kůže: zvýšené pocení  

 

 

 

1. Reverzibilní inhibitory acetylcholinesterázy 
 

Podle chemické struktury je dělíme na (Seth, 2009): 

 

• Terciární aminy: physostigmin, donepezil 

• Kvartérní amoniové deriváty: neostigmin, pyridostigmin, ambenonium, edrophonium, 
demecarium 

• N-methyl karbamátové esterové insekticidy: carboxyl, aldicort, propoxur, carbofuran 

• Akridiny: takrin 

• Phenylkarbamáty: rivastigmin 

• Terciární alkaloidy: galantamin  

 

Obecné znaky reverzních inhibitorů cholinesteráz (Seth, 2009): 

 

• Jsou to obvykle estery karbamátových kyselin a mají strukturu podobnou jako ACh. 

• Mohou se navázat na obě nebo pouze na jedno vazebné místo enzymu. Tvoří 
komplexy, které jsou pomaleji hydrolyzovány.  

• Lipofilní látky (např. physostigmin) výrazněji působí na muskarinové receptory, na 
ganglia a mají vyšší efekt v CNS (díky propustnosti přes HEB), za to mají menší 
účinek na nervosvalovou ploténku. 

• Hydrofilní (př. neostigmin, edrophonium) mají výraznější účinek na kosterní svalstvo 
a ganglia, ale méně působí na muskarinové receptory a CNS (neprochází přes HEB).  
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Klinické využití  
 

• Léčba Myasthenia gravis (MG). Jedná se o vzácné autoimunitní onemocnění, kdy tělo 
vytváří protilátky proti vlastním NM - receptorům na nervosvalovém spojení. Jedna 
z nejdůležitějších skupin farmak zahrnuje právě reverzibilní inhibitory 
acetylcholinesterázy. Léčba je symptomatická, nezpomaluje autoimunitní útok na 
nervosvalové ploténce, ale zmírňuje myasthenickou slabost. K diagnóze (MG) se 
používá edrophonium a k léčbě pak pyridostigmin a neostigmin (Juel, 2007). 

• Antidota periferních myorelaxancií. Jelikož ACh kompetuje s nedepolarizujícím 
myorelaxanciem o obsazení NM - receptoru, je možné pomocí inhibitorů AChE 
vytěsnit myorelaxační látku od receptoru. Tímto mechanismem působí jako antidota 
při předávkováni myorelaxancii (Lincová a Farghali, 2007). 

• Léčba pooperačních atonií močových cest a trávicího ústrojí. Může být léčena 
physostigminem a neostigminem (Weiss, 2009). 

• Léčba Alzheimerovy choroby (AD). Podáváním AChEi se zvyšuje množství 
synaptického ACh a vede k prokázanému oddálení progrese symptomů. Kromě toho 
hlavního efektu je užívání ChEi spojeno s redukcí/úpravou některých 
neuropsychiatrických symptomů AD a zlepšení každodenních aktivit nemocného 
(Brunovský, 2007). 

• Profylaxe před nervově paralytickými látkami (NPL). V současné době se nejvíce 
používá pyridostigmin, který se reverzibilně naváže na AChE a tím ho chrání před 
navázáním irreverzibilního inhibitoru. Pokud dojde k intoxikaci NPL, pak je nutná 
další léčba. Pyridostigmin je kvartérní amin, který špatně přestupuje přes HEB, proto 
málo chrání CNS. Výhodou je, že je to látka šetrná s nízkým výskytem závažných 
nežádoucích účinků (Layish et al., 2005). Další potenciální látkou je physostigmin, 
který je více toxický, ale s lepšími centrálními účinky (Soukup, 2010). 

• Léčba glaukomu. Může být léčen physostigminem ve formě 0,25-0,5% očního roztoku 
(Lincová a Farghali, 2007). 

 

 

2. Irreverzibilní inhibitory cholinesteráz 
 

      Irreverzibilní blokátory cholinesteráz jsou známé jako organofosforové sloučeniny (OF). 
V dnešní době se terapeuticky nevyužívají. Irreverzibilní inhibitory cholinesteráz zahrnují 
(Seth, 2009): 
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• Terapeuticky použitelné sloučeniny: DFP, echothiofát 

• Insekticidy: parathion, dimethoate 

• Bojové látky: soman, sarin, tabun, VX  

 

Obecné znaky irreverzibilních inhibitorů 
 

• Jsou to pentavalentní fosforové sloučeniny obsahující nestabilní fluoridovou skupinu 
nebo organickou skupinu. Všechny jsou vysoce rozpustné v tucích. Kromě 
ethothiofátu, který je rozpustný ve vodě a rychle proniká neporušenou kůží, dobře 
proniká přes sliznice např. spojivky, plíce, střevo a dobře proniká přes HEB (Seth, 
2009).  

• Inhibují AChE i BChE, ale BChE i 100x více než reversibilní inhibitory (Seth, 2009). 

• Většina sloučenin se váže na aktivní serinový zbytek. Výsledkem je kovalentní vazba 
fosforu s enzymem, který je extrémně stabilní a hydrolýza tohoto komplexu je 
extrémně pomalá. Obnova enzymové aktivity záleží na nové syntéze enzymu, která 
může trvat několik týdnů. Komplex fosforylovaného enzymu mimoto „stárne“ (tzv. 
„aging“), kdy dochází k rozštěpení jedné vazby mezi kyslíkem a fosforem, čímž se 
vazba fosforu na enzym zesiluje. Echothiofát je ve vodě rozpustný, vysoce polární, 
váže se na obě vazebná místa (esterové i aniontové), proto je vazba silnější než ostatní 
(Seth, 2009).  

• Kvůli vysoké toxicitě nemůžou být používány systémově, ale používají se pouze 
lokálně např. DFP (0,1%) v podzemnicovém oleji a echothiofát (0,06%) na léčbu 
glaukomu (Seth, 2009). 

 

Intoxikace organofosfáty 
 

Intoxikace OF probíhá velice rychle, k úmrtí může dojít během několika minut. Pro velmi 
pevnou vazbu na molekulu AChE přetrvává jejich účinek dlouhodobě (dny, týdny) a mohou 
je objevit i pozdní komplikace, zejména neurotoxické komplikace (polyneuritidy, 
demyelinizace aj.). Projevy intoxikace vyplývají z inhibice AChE, tj. objevuje se mióza, 
poruchy vidění, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, křeče v trávicím ústrojí, zvýšená sekrece 
žláz (slinění, pocení), bradykardie a pokles krevního tlaku, svalové záškuby až křeče. V druhé 
fázi intoxikace dochází k centrálnímu útlumu (útlum dechového, vazomotorického a 
kardiálního centra), k apatii, ztrátě vědomí, dýchacím obtížím až k zástavě dechu. 
Intoxikovaný může zemřít na zástavu dechu, resp. selhání oběhu (hypoxii). Při těžké 
intoxikaci klesá aktivita AChE v CNS až na 30% obvyklých hodnot (Lincová a Farghali, 
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2007). 

Léčba intoxikace OF spočívá v podání parasympatolytik (atropin, skopolamin), které 
antagonizují působení ACh především na muskarinových receptorech a zejména v časné fázi 
otravy účinných reaktivátorů AChE (HI-6, obidoxim, pralidoxim), které jsou schopné vyvázat 
OF z vazby na AChE a obnovit tak její fyziologickou funkci (Marrs, 1993; Kassa, 2002). 

 

D. Charakteristika jednotlivých látek 
 

1. 9-AMINOAKRIDIN hydrochlorid 
 

N

N
HH

Cl H

 

 

M=230,7 g.mol-1 

      9-aminoakridin je fluorescenční barvivo. Používá se jako chemoterapeutikum, které díky 
planární struktuře interkaluje do DNA a způsobí její rozvinutí (Nakamoto, 2008). Dříve 
používal také i jako dezinficiens, protože aminoakridin soutěží s H+ ionty o aniontové místo 
v bakteriální stěně. Mnohem účinnější jsou v alkalickém prostředí (Fraise et al., 2008). Jako 
akridinový derivát má velké předpoklady pro inhibici cholinesteráz. 

 

2. AJMALIN 
 

N

N
OH

CH3

CH3

OH

H

 

M=326 g.mol-1 

      Ajmalin je alkaloid, který se získává z rostliny rauwolfia serpentina. Ajmalin řadíme mezi 
antiarytmika první třídy (podskupina Ic), což je charakterizováno blokádou rychlého 
sodíkového kanálu s následným zpomalením akčního potenciálu a otevřením draselného 
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kanálu. Ajmalin snižuje srdeční dráždivost a zpomaluje AV vedení vzruchu. Ve vysokých 
dávkách působí i negativně inotropním efektem. Indikuje se při životě ohrožujících 
ventrikulárních chorobách. Je spojen s vysokou mortalitou při vysokých dávkách (Dart, 
2004). 

 

3. AMITRIPTYLIN hydrochlorid 
 

N

CH3

CH3 Cl H

 

 

M=313,9 g.mol-1 

            Amitriptylin patří mezi tricyklická antidepresiva (TCA, thymoleptika). TCA inhibují 
po uvolnění monoaminů (noradrenalinu, serotoninu, dopaminu) do synaptické štěrbiny jejich 
zpětné vychytávání do nervových buněk. Kompetitivně se váže na protein sloužící jako 
transportér pro vychytávání monoaminů. Charakteristickou vlastností pro tuto nejstarší 
skupinu antidepresiv je jejich neselektivita. TCA mají také afinitu k adrenergním receptorům 
(α 1, α 2), acetylcholinovým (M) a histaminovým (H1), které blokují. Právě tato afinita 
vyvoluje příčinou řady nežádoucích účinků, které jsou spojené s omezením jejich použití 
v terapii (Lincová a Farghali, 2007).  
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4. ANATRUXONIUM 
 

O

N
+

O

N
+

O

O

CH3

CH3

I
-

I
-

 

M=858,67 g.mol-1 

      Anatruxonium patří do skupiny nedepolarizujících myorelaxans  a jako takové má afinitu 
a blokuje nikotinové receptory na nervosvalové ploténce. Kardioselektivní antimuskarinové 
účinky však byly u této látky pozorovány také (Kharkevich, Shorr, 1980). 

 

5. BENZYLDIMETHYLDODECYLAMONIUM chlorid (BDMDAC) 
 

N
+

CH3

CH3

CH3

Cl
-

 

M=400 g.mol-1 

      BDMDAC je efektivní biocidní látka proti Pseudomonas fluorescens. Váže se iontovými a 
hydrofobními vazbami na buněčnou membránu, tím jí naruší a membrána ztrácí svoje 
vlastnosti a funkce a následuje únik intracelulárních složek buňky (Ferreira, 2011). 

      Tato látka patří do skupiny kationických tenzidů mající hydrofilní a hydrofobní část 
molekuly a je jednou ze složek dezinfekční směsi benzalokonium chlorid. U této látky byly 
pozorovány relativně silně antinikotinické vlastnosti na nervosvalové ploténce inhibující 
nervosvalový přenos (Takeuka, et al., 1993). 
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6. BRUCINE sulfát hexahydrát 
 

N

O

N

O

CH3

O
CH3

OH

H

H

H

H

H

H OH

H OH

H OH

H OH

H OH

H OH

S

O

O

OHOH

 

 

M=995.1 g.mol-1 

      Brucin je alkaloid, který se nachází v semenech Strychnos nux-vomica. Brucin působí 
protizánětlivě a analgeticky. Používá se na bolesti způsobené atritidou, snižuje otok a působí i 
na krevní oběh. Bohužel jeho používání je značně omezené kvůli vyskokému výskytu 
nežádoucích účinků jako jsou nesnesitelné křeče, při kterých dokonce může nastat i smrt (Bai-
Can  et al., 2011). 

 

7. CYKLIZIN hydrochlorid  
 

N N CH3

Cl H

 

 

M=302 g.mol-1 

      Cyklizin patří mezi antihistaminika (antagonizuje H1 receptor). Používá se často jako lék 
proti nevolnosti (kinetóza), zvracení způsobené poruchou vestibulárního aparátu nebo proti 
zvracení způsobené opiáty. Účinný je také při léčbě vertiga (Waller et al., 2001). 
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8. DOSULEPIN hydrochlorid (Dothiepin) 
 

S

N
+

CH3

CH3

H

H

Cl
-

 

 

M=331,9 g.mol-1 

      Dosulepin (dříve známý jako dothiepin) patří mezi tricyklická antidepresiva (TCA), má 
klinické použití jako amitriptylin, takže se používá proti depresím, dále proti bolesti a tinnitu. 
Podobně jak amitriptylin má sedativní vlastnosti, avšak nemá tak výrazné antimuskarinové 
účinky. Dosulepin se dobře absorbuje z GIT, ale je rychle metabolizovány prvním průchodem 
játry (Buschmann et al., 2007). 

 

9. GALAMIN triethiodide 
 

O
N

+
CH3

CH3

CH3

O
N

+

CH3

CH3 CH3

O

N
+

CH3CH3

CH3

I
-

I
-

I
-

 

 

M=891.5 g.mol-1 

      Galamin je nepolarizující neuromuskulární blokátor, který navazuje relaxaci svalů během 
operací a brání svalovým záškubům a bolestem, které navozují depolarizující blokátory. 
Galamin antagonizuje nikotinové postsynaptické receptory na nervosvalové ploténce, proto 
blokuje účinky acetylcholinu a způsobí relaxaci svalů. Mírně zvyšuje uvolňování 
acetylcholinu, avšak neuromuskulární blok převládá. Blokuje i cholinergní M2 receptory 
v srdci, což způsobí tachykardii. Zvyšuje uvolňování histaminu ze žírných buněk. Mezi 



 

  19

nežádoucí účinky patří anafylaktický šok, tachykardie, dvojité vidění, neschopnost polykat a 
celkovou svalovou slabost. Může dojít i k paralýze dýchacích svalů (Saeb-Parsy, 1999). 

 

10. CHLOROCHIN diphosfátová sůl 
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CH3

CH3

Cl

OH P

O

OH

OH

OH P
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M=515.9 g.mol-1 

 

      Chlorochin je vysoce účinná látka na léčbu akutního ataku malárie způsobenou 
Plasmodium vivax a Plasmodium ovale. Léčivo je také citlivé na druhy Plasmodium malariae 
a falciparum. Obecně je to relativně bezpečná droga, vysoce toxická je až tehdy, pokud 
podáváme léčivo i.v. příliš rychle ve vysokých dávkách. Chlorochin podávaný p.o. má 
nežádoucí účinky jako jsou GIT problémy, bolest hlavy, poruchy zraku nebo kopřivka. Je 
metabolizován přes CYP2D6 a CYP3A4 (Foye et al., 2007). 

 

11. N-BENZYLQUININIUM chlorid 
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M=451 g.mol-1 
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      Chirální, neracemická kvartérní sůl se používá jako katalyzátor chemických reakcí. N- 
Benzylquininium chlorid spolu s hydroxidovou bází (NaOH, KOH) katalyzuje epoxidaci, 
alkylaci a Michaelovu reakci (reakce metyl vinyl ketonu na 2-propylindanon). N-
benzylquininium je derivát chiininu (Paquette, 2003). Jedná se o derivát chininu, který se také 
využíval jako léčivo proti malárii. 

 

12. N-(4-TRIFLUOROMETHYLBENZYL)CINCHONINIUM bromid 
 

N
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F F
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CH2

N
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M=533.4 g.mol-1 

      N-(4-TRIFLUOROMETHYLBENZYL)CINCHONINIUM se používá jako chirální 
katalyzátor chemických reakcí. Katalyzuje např. asymetrické alkylace, syntézu aminokyselin, 
hydroxylace, Michaelovu adici. Stejně jako předchozí látka, i zde se jedná o derivát chininu 

(Paquette, 2003). 

 

13. NORTRIPTYLIN hydrochlorid 
 

N

CH3

H
Cl H

 

M=299,8 g.mol-1 



 

  21

      Nortriptylin řadíme mezi tricyklická antidepresiva (TCA) viz amitryptilin. Právě 
amitriptylin se přeměňuje demetylací na nortriptylin. (Lüllmann et al, 2004). Nortriptylin má 
nejméně anticholinergních nežádoucích účinků a nejlépe definované terapeutické okno v séru 
v porovnání s dalšími TCA (Schneider et al, 2008). 

 

14. PROFLAVINE hemisulfate salt 
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M=258,3 g.mol-1 

      Proflavin je mutagenní akridinové barvivo. Interkaluje se do DNA buňky, ireverzibilně 
rozštěpí DNA vlákna a to vede ke smrti buňky. Proflavin  má také antibakteriální účinky, ale 
přes vysokou toxicitu se používá pouze jako lokální dezinficiens (Rappé a Casewit, 1997). 

 

15. QUINAKRIN dihydrochlorid seskvihydrát 
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M=499,9 g.mol-1 

      Quinacrin je akridinový derivát, který se používal hojně na léčbu malárie během 2. 
světové války. Dnes je léčba malárie léčena jinými, méně toxickými látkami.  V současné 
době se quinakrin používá na léčbu giardiózy, způsobené prvokem Giardia lamblia 
(Chatterjee, 2004). Má antiparazitické, antiprotozoální, antibakteriální a antivirové účinky. 
Může předcházet antibiotické rezistenci a zvyšuje produkci interferonů. Quinakrin je silný 
inhibitor AChE. Blokuje beta-agonisty i alfa adrenergní účinky. Účinkuje i na lupus 
erythematosus (Wallace et al., 2007). 
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16. SCOPOLAMIN hydrobromid 
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M=339.81 g.mol-1 

      Scopolamin je rostlinný alkaloid přítomný v blínu černém (Hyoscyamus niger). Spolu 
s atropinem je to významné parasympatolytikum. Do CNS proniká lépe než atropin a již 
v malých dávkách ho tlumí. Scopolamin je možné použít ve stejných indikacích jako atropin 
(při bradyarytmii, v premedikaci před celkovou anestezií, při intoxikaci inhibitory AChE, jako 
spasmolytikum trávicího ústrojí), ale především se používá jako antiemetikum (Lincová a 
Farghali, 2007). 

 

17. STRYCHNIN hydrochlorid 
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M=394,9 g.mol-1 

      Strychnin je indolový alkaloid izolovaný z rostlin rodu Strychnos. Má velice hořkou chuť. 
Je velice toxický, letální dávka u člověka se pohybuje od 5-120mg/kg.  Jsou tři možné 
způsoby, jak se strychnin dostane do těla: inhalace, požití nebo porušenou pokožkou. Působí 
jako antagonista na glycinové receptory, což jsou iontové kanály v míše a v mozku. Glycin je 
inhibiční neurotransmiter, takže po navázání strychninu na jeho receptor dochází ke spasmům 
svalstva a záškubům. Lidé intoxikovaní vysokými dávkami strychninu umírají na dechové 
selhání. V dnešní době se používá jako pesticid nebo k hubení krys (Gupta, 2009). 
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18. URA 112  
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M=888.8 g.mol-1 

      Jedná se o deriváty kyseliny truxilové, jehož experimentální využití je spojováno, 
s vysokou afinitou k alosterické části vazebného místa muskarinových receptorů (Urbanský et 
al, 1999). 

 

19. URA 114 
 

O N
+

O

ON
+

O

O

O

Br
-

Br
-

 

M= 944,8 g.mol-1 

      Stejně jako v případě předchozí látky se jedná o sloučeninu s vysokou afinitou 
k alosterické části vazebného místa muskarinových receptorů (Urbanský et al, 1999). 
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II.  Cíl práce 
 

      Cílem této práce bylo sledování účinku vybraných látek na acetylcholinesterázu a 
butyrylcholinesterázu. Jedná se o velice různorodé látky, které se buď již v praxi používají 
(ev. používali) jako léčiva, nebo u kterých, byla prokázána nějaká interakce s cholinergním 
systémem a lze tedy předpokládat i interakci s AChE či BChE.  Sledovali jsme jednotlivé 
látky, zda potvrdíme či objevíme interakci s cholinesterázami nebo zda objevíme souvislost 
některých nežádoucích účinků vybraných látek právě s inhibicí cholinesteráz. Zejména u již 
zavedených léčiv by výrazná afinita k AChE mohla vést výzkumu v této oblasti, zaměřeným 
na rozšíření indikace daných léčiv (např. využití v léčbě Alzheimerovy choroby). Tato práce 
měla také dále odhalit selektivitu látek vůči jednotlivým cholinesterázám, zejména u látek, u 
nichž byla již dříve popsána pouze interakce s AChE, nebo zda inhibice obou cholinesteráz 
probíhá podobně. To je důležité z hlediska Alezheimerovy choroby, protože pro terapii je 
důležité inhibice obou enzymů. Výrazná selektivita by naopak našla využití experimentálně 
tam, kde je takováto selektivita žádoucí.  
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III.  Experimentální část 

A. Metodika 

1. Ellmanova metoda 
 

      Princip Ellmanovy metody je založen na hydrolýze substrátu thiocholinu (acetylthiocholin 
pro AChE, butyrylthiocholin pro BChE). Po enzymatické hydrolýze je uvolněna příslušná 
kyselina a thiocholin. Thiocholin, obsahující ve své molekule SH-skupinu, je detekován 
pomocí 5,5´dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DTNB) tím, že po reakci s thiocholinem 
dochází k uvolnění 5-merkapto-2-nitrobenzoového aniontu (TNB-). Tento aniont je pak 
detekován spektrofotometricky při vlnové délce 412 nm (obr. 5) (Žďárová-Karasová et al., 
2010).  

 

Obr. 5: Princip Ellamnovy metody: Štěpení acetylthiocholinu na kyselinu octovou a 
thiocholin, následná reakce s DTNB za vzniku TNB-, který se dále detekuje 
spektrofotometricky (Žďárová-Karasová et al., 2010).  

. 

 

2. Chemikálie 
 

      Všechny používané chemikálie a standardy pro Ellmanovu metodu byly zakoupeny od 
firmy Sigma Aldridge (Česká republika). Testované látky byly získány od Dr. Jana Prošky 
(ČVUT). 
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3. Roztoky pro biochemické stanovení pomocí Ellmanovy metody 
 

• AChE uhoří – velmi malé množství enzymu bylo přidáno do roztoku albuminu 
(1mg/ml) v pufru a naředěno neionizovanou vodou tak, aby požadovaná aktivita byla 
cca 300 j. Připravený enzym byl uchováván v mrazáku při teplotě -68 oC. V době 
potřeby byl enzym pomalu rozmražen a ihned použit k měření.   

• BChE koňská – stejný postup jako AChE. 

• Fosfátový pufr – 0,1 M, pH 7,4. Příprava naředěním instantního fosfátového pufru. 
Uchováváno v lednici. 

• DTNB – zásobní roztok DTNB byl připraven tak, že 0,1 g DTNB bylo rozpuštěno za 
stálého míchání ve 100 ml 0,1 fosfátového pufru. Tento roztok byl uchováván max. 3 
dny v lednici při teplotě +4 oC a byl chráněn před světlem (díky slunečním paprskům 
dochází ke štěpení DTNB a vzniku barevného TNB-, což zanáší chybu do následného 
spektrofotometrického stanovení). 

• Acetylthiocholin – specifický substrát pro stanovení aktivity AChE. Zásobní roztok 
byl připraven rozpuštěním 0,029 g acetylthiocholinu v 10 ml destilované vody. Takto 
připravený roztok byl uchováván po 1 ml v mrazáku při teplotě -12 oC. V době 
potřeby byl obsah jedné malé zkumavky rozmražen a zásobní roztok naředěn 
v poměru 1:10 (roztok  acetylthiocholinu : destilovaná voda). 

• Butyrylthiocholin – specifický substrát pro stanovení aktivity BChE. Zásobní roztok 
byl připraven rozpuštěním 0,032 g butyrylthiocholinu v 10 ml destilované vody. Takto 
připravený roztok byl uchován po 1 ml v mrazáku při teplotě -12 oC.  V době potřeby 
byl obsah jedné malé zkumavky rozmražen a zásobní roztok naředěn v poměru 1:10 
(roztok  butyrylthiocholinu : destilovaná voda). 

• Vzorek – vzorek byl vždy rozpuštěn co v nejmenším množství vody tak, aby látka 
byla úplně rozpuštěná. Někdy byl vzorek rozpuštěn za pomoci tepelné pistole či 
ultrazvukové lázně. Poté jsme vzorek ředili vždy o jeden řád tak, aby nám vznikla řada 
koncentrací od obvykle 1x10-3 až 1x10-8  mol/l. V případě, že se ukázalo, že i nejnižší 
koncentrace vykazovala inhibiční aktivitu, byla tato koncentrace dále ředěna. 

 

4. Biochemické stanovení 
 

a) Měření absorbance AChE a BChE 
 

     Do kyvety bylo napipetováno 50 µl enzymu AChE /BChE a 50 µl vzorku. Poté bylo 
přidáno 800 µl DTNB v pufru a nakonec bylo přidáno 100 µl substrátu 
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(acetylthiocholin/butyrylthiocholin), čímž se celá reakce zahájila. Celý roztok byl v kyvetě 
protřepán pomocí třepačky a do 1 min byla změřena absorbance na spektrofotometru Helios 
alpha (Thermo electron corporation). Vlnová délka byla nastavena na 412 nm. Změna 
absorbance v čase byla pozorována a zaznamenána po uplynutí 30s. 

      Absorbance byla měřena proti tzv. slepému vzorku. Ten byl připravován stejným 
postupem, akorát místo 50 µl enzymu bylo použito 50 µl destilované vody. Měření pro 
každou koncentraci bylo prováděno minimálně 2x.  

 

b) Hodnocení 
 

      Na základě změřených změn absorbance v čase byly vypočteny hodnoty IC50 pomocí 
výpočetní techniky (software: GraphPad Prism 5.0, GraphPad Software Inc. Funkce: Non lin 
fit, Dose - response Inhibition). IC50 (half maximal inhibitory concentration) je koncentrace 
látky, kdy inhibuje enzym z 50 %. Dále nás zajímala hodnota R2 (R squared), což je hodnota, 
která vyjadřuje, jak moc se reálné body v grafu odlišují od proložené křivky, která slouží 
k výpočtu hodnoty IC50.  
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B. Výsledky 
 

Testované látky vykazovali následující inhibiční potenciál k AChE a BChE, jehož 
velikost je vyjádřena jako IC50. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce, přičemž 
hodnoty větší než 1 mM jsou vyjádřeny pouze takto ( > 1 mM), vzhledem k nevýznamnosti 
takovéhoto výsledku. Hodnoty R2 jsou v tabulce č.3 uvedeny také (význam této hodnoty viz 
výše). Grafy (koncentrace-účinek) u vybraných měření (tzn. IC50 < 1 mM) následují pod 
tabulkou.  

Tabulka č. 3: Hodnoty naměřených hodnot 

Látka AChE 
(IC50 µM) 

R2 BChE 
(IC50 µM) 

R2 

9-aminoakridin 
0,044 

 

0,9894 

 

0,056 

 

0,9968 

 

Ajmalin 
392 

 

0,9583 

 
  

Amitriptylin >1  3,83 0,9938 

Anatruxonium 6,3 0,9898 21,5 0,9920 

Benzyldimethyl-

dodecylamonium 
615 0,9918 1,6 0,9933 

Brucin >1  384 0,9930 

Cyklizin >1  >1  

Dosulepin 621 0,9739 7,8 0,9874 

Gallamin >1  >1  

Chlorochin 321 0,8398 >1  

N-

benzylquininium 
45 0,9898 1,4 0,9703 

N-(4 

trifluoromethylbe

nzyl) 

cinchoninium 

38,9 0,9915 27,8 0,9920 

Nortrptylin >1  6,1 0,9153 

Proflavin 6,4 0,9837 4,3 0,9704 

Quinacrin 0,000015 0,7916 0,0000031 0,8804 

Skopolamin >1  >1  

Strychnin >1  >1  

URA 112 34,5 0,9928 0,04 0,9775 

URA 114 44,3 0,9949 2,1 0,9654 

 



 

  29

Standardy 

      Jako standardní látky pro porovnání s testovanými vzorky jsme použili reverzibilní 
inhibitory cholinesteráz: etoproprazin a BW284c51. Etoproprazin  jako BChE selektivní látka 
a BW284c51 jako AChE selektivní látka (Musílek et al., 2011). Jako irreverzibilní inhibitor 
jsme použili ethylparaoxon ze skupiny OF pesticidů. Standardy byly měřeny stejnou 
metodikou a na stejném pracovišti. Hodnoty standardů jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Látka AChE 
(IC50 µM) 

BChE 
(IC50 µM) 

Etoproprazin 1020±199 1,6±0,3 
BW284c51 0,030±0,006 345±58 

Ethylparaoxon 0,0326±0,006 0,0531±0,009 
                          

Tabulka č. 4: Hodnoty standardů 

 

Inhibi ční křivky 

 Hodnoty IC50 byly vypočítány z grafů, které předkládám níže (pozn. jedná se pouze o 
grafy relevantních látek popř. grafy, jejichž průběh se nějakým způsobem vymyká od běžného 
průběhu). V levé části je vždy zobrazena inhibice AChE, v pravé potom BChE.   
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IV.  Diskuze  
 

      Existuje mnoho metodik, jež byly pro stanovení aktivity cholinesteráz vyvinuty, mezi 
nejčastěji používané jsou řazeny metody elektrometrické, titrační, kolorimetrické, 
radiometrické, polarografické a enzymatické. Výše uvedené metodiky nemohou být zavedeny 
do rutinní praxe z mnoha důvodů, zvláště pak náročné úpravy vzorku, dlouhé doby měření 
nebo nedostatečné specifity substrátu. Velmi citlivá a pro běžné využití je metodika popsána 
Ellmanem (Ellman et al. 1961). Tato kolorimetrická metodika je dnes zavedena do běžného 
zdravotního screeningu lidí, jež běžně přichází do styku s organofosforovými inhibitory např. 
pracovníci v průmyslu a zemědělství (Žďárová-Karasová et al., 2010).  

      Jednou nevýhodou této metodiky je, že může docházet k hydrolýze substrátu zapříčiněné 
testovanou látkou, což vede k falešně pozitivním výsledkům. Toto bylo pozorováno např. při 
studiu oximových reaktivátorů (tzv. oximolýza) (Šinko et al., 2007). 

      Pro potlačení dopadu tohoto rozkladu Ellmanova činidla je třeba provádět samotná měření 
a tento vliv odečítat od naměřených experimentálních dat (Pohanka et al., 2010). Protože 
v našich testovaných látkách se oximové skupiny nevyskytovaly, tento bazální rozklad nebyl 
očekáván. Přesto jsme však namátkově testované látky proměřili i bez přítomnosti enzymu, 
čímž jsme naši domněnku potvrdili, protože všechny zkoušky vyšly negativně.  

      Stejně tak i bylo v nezávislém experimentu ověřeno, že inhibice těmito nekompetitivními 
inhibitory nekarbamátového typu probíhá prakticky okamžitě a je tedy možné vzorek proměřit 
prakticky ihned po započetí reakce přidáním substrátu (a řádnému promíchání). 

      Vlastní měření inhibic vykázalo u testovaných látek následující posloupnost (seřazené dle 
hodnot IC50 od nejsilnějšího inhibitoru AChE po nejslabší): quinakrin > 9-aminoakridin > 
proflavin > anatruxonium > BDMDAC > N-(4-trifluoromethylbenzyl)cinchoninium bromid > 
N-benzylquininium > URA 112 > URA 114 >  chloroquin > ajmalin > dosulepin > cyklizin > 
gallamin > strychnin > brucin > nortriptylin > skopolamin > amitriptylin. 

      Výrazná selektivita k BChE byla pozorována u amitriptylinu a nortryptilinu, což je 
logické vzhledem k tomu, že se jedná o velice příbuzné látky (notriptylin je aktivní metabolit 
amitriptylinu). Tato selektivita dosahovala téměř 3 řádů, což koresponduje s etoproprazinem, 
který se jako BChE selektivní látka experimentálně používá. Nižší stupeň BChE selektivity 
potom vykazovaly dosulepin také ze skupiny TCA, URA 112 a ještě méně potom URA114. 
Výrazná AChE selektivita nebyla pozorována, pouze nižší míru selektivity vykazovaly látky 
anatruxonium a chlorochin. Tato selektivita se ale ani nepřibližovala látce BW284c51, která 
se v těchto případech experimentálně používá.    

      Z výsledků je patrné, že nejúčinnější inhibitory choliesteráz  jsou deriváty akridinu, 
jmenovitě quinakrin a 9-aminoakridin. Druhý jmenovaný v řádech desítek nanomolů, 
quinakrin pak dokonce pod nanomolární hranicí. Zatímco u 9-aminoakridinu je přesnost 
měření poměrně dobrá (dle hodnoty R2) u quinakrinu tomu tak úplně není. Navíc průběh 
inhibice AChE quinakrinem nevykazuje běžnou sigmoidální křivku a proto další experimenty 
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budou muset býti provedeny k potvrzení tohoto jevu popř. objasnění mechanismu inhibice. I 
z literatury je však zřejmé, že velikost inhibice není u těchto derivátů akridinu náhodná 
(Anderson et al., 2006). Quinakrin se zdá být velmi silný inhibitor, který by mohl být 
předmětem dalšího výzkumu vzhledem k potenciálnímu využití v terapii, protože léčbě AD 
používající se donepezil má IC50 řádově v nanomolech (Ogura, 2000). Výhodou této látky je, 
že již v praxi byla používána jako léčivo a nyní se spekuluje o quinacrinu jako možném 
dalším terapeutickém přístupu v léčbě AD (Dolphin, 2008). 

      Za zmínku také stojí to, že jeho nenasycený analog Takrin (tetrahydroakridin) je jakožto 
silný inhibitor AChE jedním z mála léčiv, které jsou schváleny pro léčbu Alzheimerovy 
choroby. Avšak takrin se již vzhledem k nežádoucím účinkům v terapii nevyužívá. Tyto 
nežádoucí účinky však nejsou přisuzovány interakci s AChE (Monteith et al., 1996). 

       Dalšími o něco méně účinnými inhibitory AChE je další akridinový derivát, barvivo 
proflavin a myorelaxans anatruxonium. Anatruxonium patří do skupiny nedepolarizujících 
myorelaxancií a jako takové má afinitu a blokuje nikotinové receptory na nervosvalové 
ploténce. Byly však také pozorovány kardioselektivní antimuskarinové učinky (Kharkevich a  
Shorr, 1980). Z tohoto pravděpodobně vyplývá duální efekt této látky tzn., že pozorovaná 
inhibiční aktivita k AChE (a BChE) je převážena účinkem na receptory, což u látky ze 
skupiny myorelaxans je pochopitelné.  

      Jako mírný inhibitor AChE se jeví i BDMDAC, ale tato inhibice není terapeuticky příliš 
významná, protože se jedná o látku ze skupiny kationických tenzidů, u kterých nelze 
předpokládat výraznější vnitřní užití. Interakce s cholinesterazami u těchto kvarterních 
amoniových sloučenin je poněkud komplikovanější, protože byla pozorována jak potenciace 
(Roufogalis a Thomas, 1968), tak i poměrně silné inhibice rozkladu ACh (Conejo-Garcia, 
2011). Mechanismus inhibice taky není úplně znám, avšak předpokládá se spíše nespecifická 
interakce s enzymem založena na fyzikálně chemických vlastnostech než specifická 
farmakologická vazba.  

      Látky mající původ v antimalaricky účinném chininu (N-(4-
trifluoromethylbenzyl)cinchoninium, N-benzylquininium) vykazují podobné inhibiční 
vlastnosti vůči AChE i BChE, zatímco zavedené léčivo v terapii malárie, chlorochin, vykazuje 
výrazně nižší inhibiční aktivitu k oběma enzymům. Přestože u chlorochinu bylo pozorováno 
vyvazování z vazby na AChE v koncentracích nad 40 µM a vzhledem k tomu, že se jedná o 
již registrované léčivo, které navíc disponuje antiflogistickým účinkem, jedná se i o 
potenciální léčivo proti neurotoxickým projevům spojovaných s Alzheimerovou chorobou 
(Katewa a Katyare, 2005). To samé by mohlo platit i o ještě aktivnějších derivátech chininu, 
zde však další zejména toxicitní studie budou muset být provedeny. V porovnání s literaturou 
je však hodnota relativně vysoká, což může být způsobeno oním vyvazováním z vazby, ale 
také i experimentální překážkou v podobě špatné rozpustnosti chlorochinu a nemožností 
připravit a proměřit koncentrovanější roztoky, díky kterým by pak vypočtená hodnota IC50 
mohla být přesnější.  

      Zajímavou skupinou látek jsou látky odvozené od kyseliny truxilové, které byly 
syntetizovány jako alosterické modulátory muskarinových receptorů (M2 subtypu) URA 112 a 
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URA 114. Jejich anticholinesterázové vlastnosti nebyly dle dostupné literatury zjišťovány. 
Dle našeho experimentu se jedná o látky se středním inhibičním potenciálem vůči AChE a 
dokonce relativně účinným potenciálem vůči BChE. Látka URA 112 vykazovala selektivitu 
vůči BChE dokonce v rozpětí cca 3 řádů, což odpovídá běžně užívaným standardům 
v experimentální praxi.   

      Látky ze skupiny alkaloidů tzn. ajmalin, brucin a strychnin nebyly v dostupné literatuře 
vzhledem s interakcí s cholinesterázami spojovány. Pouze u strychninu byla tato 
anticholinesterázová aktivita zprvu spojována s konvulzemi (Karczmar a Chauhan, 2007). 
Avšak tato aktivita se pohybovala v řádech milimolů, což jsme pozorovali i my v našem 
experimentu. Ani brucin ani ajmalin v našem experimentu nevykázal žádnou výraznější 
aktivitu. Z ostatních cholinergních vlastností bylo pouze u brucinu popsáno, že alostericky 
potencuje vazbu ACh na určité typy muskarinových receptorů (Birdsall et al.,1998). 

      Vzhledem k nízké anticholinesterázové aktivitě se také jako klinicky nevýznamné látky 
manifestovali všechna tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin a dosulepin), 
antihistaminikum cyklizin, parasympatolytikum skopolamin a periferně působící nikotinický 
antagonista gallamin. Vzhledem k velmi malé afinitě vůči AChE u TCA látek je velmi 
zajímavá selektivní afinita k BChE. Ta se manifestovala zejména u amitriptylinu a 
nortriptylinu, v menší míře potom u dosulepinu. Ačkoliv literatura popisuje schopnost 
inhibovat AChE u těchto látek v řádech stovek mikromolů (tzn. o řád účinněji než v našem 
experimentu) (Müller et al., 2002; Nunes-Tavares et al., 2002) i tak je tato inhibice relativně 
malá a zřejmě převažuje jejich interakce s postsynaptickými muskarinovými receptory, 
z čehož vyplývá, že klinicky se nežádoucí účinky manifestují jako parasympatolytické.  

      Zajímavá z tohoto pohledu je především výrazná interakce s BChE, jejíž klinický význam 
zatím lze jen těžko odhadovat, protože funkce BChE v lidském organismu je stále předmětem 
debat. Cyklizin jakožto látka s velmi komplexním mechanismem účinku, získala své využití 
jako antihistaminikum a antiemetikum díky svým anticholinergním (antimuskarinovým) 
účinkům v chemorecepční zóně v area postrema (Glare et al., 2008).  Proto není slabá afinita 
k cholinesterázám nijak překvapující.  Galamin antagonizuje nikotinové postsynaptické 
receptory na nervosvalové ploténce. Mírně zvyšuje uvolňování acetylcholinu, avšak 
neuromuskulární blok převládá. Blokuje i cholinergní  M2 receptory (Saeb-Parsy, 1999). Jeho 
slabá afinita k cholinesterázám a tedy převažující vliv na receptory vysvětluje využití této 
látky jako myorelaxans. Téměř to samé se dá říci i o téměř „čistém“ anticholinergiku jakým je 
skopolamin, u něhož se využívá antimuskarinových učinků, které jsou navíc v porovnání 
s atropinem i centrálního rázu.  
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V. Závěr 
 

      Sledovali jsme účinky vybraných látek na AChE a BChE. Využili jsme Ellmanovu metodu 
pro experimentální měření aktivit enzymů a tato metoda byla pro naše potřeby a možnosti 
dostatečná. Zjišťovali jsme, jak jednotlivé látky působí na oba enzymy, zda najdeme nějakou 
novou vlastnost látek, nebo zda potvrdíme už dříve popsanou vlastnost. U látek, které 
vykazují určitou cholinerní vlastnost jsme hledali, zda látka má účinky na cholinesterázy. 
Zkoumání inhibitorů cholinesteráz je důležité z hlediska terapie AD, MG, v léčbě glaukomu, 
popřípadě jako prevence pří intoxikaci organofosfátovými jedy nebo jako antidota periferních 
myorelaxancií. Sledování AChE i BChE je také důležité z hlediska případné terapie AD, kde 
se inhibitory cholinesteráz uplatňují. Dále nás zajímala selektivita jednotlivých enzymů, což 
se hodnotí jako tradiční ukazatel. 

      Inhibiční aktivita studovaných látek vůči AChE klesala v pořadí: quinakrin > 9-
aminoakridin > proflavin > anatruxonium > BDMDAC > N-(4-
trifluoromethylbenzyl)cinchoninium bromid > N-benzylquininium > URA 112 > URA 114 >  
chloroquin > ajmalin > dosulepin > cyklizin > gallamin > strychnin > brucin > nortriptylin > 
skopolamin > amitriptylin. 

      Z našich výsledků je patrné, že nejsilnějšími inhibitory jsou deriváty akridinu quinakrin a 
9-aminoakridin. Quinakrin je dokonce tisíckrát silnější než standard ethylparaoxon, 9-
aminoakridin má srovnatelné účinky jako zmiňovaný standard. U quinakrinu je však měření 
pravděpodobně zatíženo chybou. Dalšími významnými inhibitory cholinesteráz je akridinové 
barvivo proflavin a periferní myorelaxans. Jako mírný inhibitor se jeví i BDMDAC, který je 
ale terapeuticky nevýznamný. Látky mající původ v antimalaricky účinném chininu (N-(4-
trifluoromethylbenzyl) cinchoninium, N-benzylquininium) vykazují podobné inhibiční 
vlastnosti vůči AChE i BChE, zatímco zavedené léčivo v terapii malárie, chlorochin, vykazuje 
výrazně nižší inhibiční aktivitu k oběma enzymům. Deriváty truxilových kyselin mají střední 
inhibiční potenciál a dokonce URA 112 vykazuje i selelektivitu vůči BChE. Ajmalin, brucin, 
strychnin, TCA, cyklizin, gallamin a skopolamin nevykazují žádnou výraznou 
anticholinesterázovou aktivitu. 

      Pro AChE jsme nepozorovali významnou selektivitu naopak pro BChE jsme jich objevili 
hned několik. Nejvýznamnějšími selektivními inhibitory jsou TCA, zejména amitriptylin a 
nortriptylin, kdy selektivita těchto enzymů koresponduje s experimentálním standardem 
etoproprazinem. Nižší stupeň BChE selektivity potom vykazovaly URA 112 a URA 114. 
Selektivita BChE by dále mohla být předmětem výzkumu tam, kde je selektivita BChE 
žádoucí. 

      Náš výzkum byl přínosný z hlediska odhalení či potvrzení účinku vybraných látek na 
AChE.  Odhalil několik zajímavostí selektivity BChE. Podstatné je i zjištění, že některé látky 
vykazující cholinergní vlastnosti, nemají téměř žádné účinky na cholinesterázy.  
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VI.  Seznam použitých zkratek 
 

AD - Alzheimerova choroba 

ACh -  acetylthiocholin 

AChE -  acetylcholinesteráza 

AChEi -  inhibitor acetylcholinesterázy 

AMK - aminokyselina  

BDMDAC -  BENZYLDIMETHYLDODECYLAMONIUM chlorid  

BChE - butyrylcholinesteráza 

CNS - centrální nervová soustava 

DFP - Diisopropyl fluorophosphate 

DS - dýchací soustava 

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

GIT - gastrointestinální trakt  

HEB -  hemotoencephalická bariéra 

ChEi - inhibitor cholinesterázy  

KVS - kardiovaskulární soustava 

M1, M2, M3, M4, M5 - muskarinové receptory (typ 1-5) 

MG - Myasthenia gravis  

NN  - neurální nikotinové receptory 

NM  - muskulární nikotinové receptory 

NO - oxid dusný 

NPL -  nervově paralytické látky 

OF - organofosfátové  sloučeniny 

PAS - periferní anionické místo 

PNS - parasympatický nervový systém 

TCA - tricyklická antidepresiva 

TNB- - 5-merkapto-2-nitrobenzoový aniont  

VIP - vasoaktivní intestinální polypeptid 

VNS - vegetativní nervový systém  
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