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Zoznam použitých skratiek 

5-HT3    5-hydroxytryptamine 

AD   Alzheimer‘s disease 
ADINACO  Alzheimer‘s disease and natural compounds 

ACh   acetylcholine 
AChE    acetylcholinesterase 

AChE-H  hydrophobic acetylcholinesterase 
AChE-E  erythrocytic acetylcholinesterase 

AChE-R  readthrough acetylcholinesterase 
AChE-S   synaptic acetylcholinesterase 

AChE-T  tailed acetylcholinesterase 
ApoE    apolipoprotein E 

APP    amyloid precursor protein 
Bcl-2   B-cell lymphoma 2 

BuChE   butyrylcholinesterase 
CDK   cyclin dependent kinase 

CDR   clinical dementia rating 

ColQ   acetylcholinesterase associated collagen Q 
CRH   corticotropin releasing hormone 
CYP   cytochrom P450 
FGF    fibroblast growth factor 
GABA   gamma-aminobutyric acid 

GPI    glycosylphosphatidylinositol 
GSK-3β   glycogen synthase kinase 3β 
HuAChE  human acetylcholinesterase 
HuBuChE  human butyrylcholinesterase 
ChAT   cholinacetyltransferase 
ChE   cholinesterase 
IDL   intermediate density lipoprotein 

L-phe   L-phenylalanine 
L-tyr   L-tyrosine 

MAPK    mitogen activated protein kinase 
NFT    neurofibrillary tangles 
NGF    nerve growth factor 
NMDA   N-methyl-D-aspartate 
ONOO-   peroxonitrite 
PC   phosphatidylcholine 
PDPK    proline directed protein kinase 
PE   phosphatidylethanolamine 
PHF    paired helical filament  
PRAD    proline rich attachment domain  
PRiMA   proline rich membrane anchor 
RAGE   receptor for advanced glycation end products 
RI   retention index 
Rt   retention time 
SARS-CoV  severe acute respiratory syndrome associated coronavirus 



STH   somatotropin 
SR    scavenger receptor 

TNF-α    tumor necrosis factor α 
TGF    tumor growth faktor 
Aβ    β-amyloid peptide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rastliny sa používajú pre ich potravinárske, terapeutické, toxikologické a ďalšie účely. Pri 

nedostatku technológie bolo nesmierne náročne predpokladať účinok rastlín na ľudský 

organizmus. V záujme predchádzania rôznym negatívnym skúsenostiam, sa začal v obore 

rastlín vytvárať systém a rastliny boli podrobnejšie skúmané. To si samozrejme vyžadovalo 

pokrok vedy a techniky. Dnes je možné rastliny podrobovať mnohým výskumným metódam, 

izolovať obsahové látky a prípadne ich modifikovať.1 

Medzi  farmaceuticky významné a často skúmané rastlinné obsahové komponenty 

patria alkaloidy. Alkaloidy sú väčšinou heterocyklické organické látky obsahujúce v molekule 

aspoň jeden atóm dusíku. Z hľadiska usporiadania to môžu byť látky rôznej povahy. Mnoho 

alkaloidov má dusík viazaný v aromatickom cykle alebo taktiež v alifatickom reťazci, 

nasýtenom cykle, prípadne v steroidnom jadre. Alkaloidy sú produkované sekundárnym 

metabolizmom rastlín. Pri ich syntéze v rastline musia byť spracovávané rôznymi  

metabolickými dráhami aminokyseliny ako fenylalanin, tryptofan, ornitín, lysín, histidín a 

ďalej kyselina anthranilová, ale tiež aj ďalšie medziprodukty syntézy terpénov, steroidov, 

purínov prípadne ďalších látok. V jednej rastline sa nachádza často viac druhov alkaloidov. 

Ich štruktúra býva však väčšinou podobná. Dnes je známych okolo 10 000 alkaloidov a            

10 – 20 % vyšších rastlín, ktoré sú schopné tieto látky produkovať. Ich obsah je závislý 

od okolitých podmienok a môže byť odlišný v jednotlivých rastlinných orgánoch. Sú spravidla 

relatívne silne fyziologicky aktívne a preto tiež zaujímavé z terapeutického, prípadne 

toxikologického hľadiska.1,2 

Rod Narcissus je radený do čeľade Amaryllidaceae. Jeho výskyt je najviac markantný 

v Európe, severnej Afrike, prípadne v Číne a Japonsku. Vo svojom rode zahŕňa asi 80 – 100 

rôznych divoko žijúcich známych druhov narcisu. Rod Narcissus produkuje niektoré alkaloidy 

amarylkovitých.3,4 Jedná sa o špecifickú skupinu alkaloidov, u ktorých bola pozorovaná 

relatívne výrazná fyziologická aktivita, ako napríklad antivirálna, antibakteriálna, 

antifungálna, anitneoplastická, emetická a mnoho ďalších. Jednou z najčastejšie využívaných 

účinkov je schopnosť inhibície enzýmu acetylcholínesterázy. Za túto aktivitu je zodpovedný 

hlavne alkaloid amarylkovitých – galanthamín. Dnes sa galanthamín široko používa pri liečbe 

Alzheimerovej choroby. Účinok je založený na kompetitívnej, selektívnej ale reverzibilnej 

inhibície enzýmu acetylcholínesteráza.3 Spolu s progresiou Alzheimerovej choroby narastá 

aktivita enzýmu butyrylcholínesteráza, zatiaľ čo hladina acetylcholínesterázy ostáva 

na pôvodnej hladine. Acetylcholínesteráza a butyrylcholínesteráza sú enzýmy podieľajúce sa 



na zhoršovaní prognózy Alzheimerovej choroby.5 Preto je veľmi dôležité naďalej hľadať 

nových zástupcov, ktoré sú schopné inhibovať ako acetylcholínesterázu, tak aj 

butyrylcholínesterázu. 

Vzhľadom na tieto fakty je moja práca zameraná na prípravu sumárnych extraktov 

alkaloidov z niektorých variet rodu Narcissus cyclamineus a následne testovanie ich aktivity 

na enzýmy acetylcholínesterázu a butyrylcholínesterázu. Výsledok tejto štúdie pomôže  

k ďalšiemu hľadaniu rastlín a alkaloidov vhodných práve pre liečbu Alzheimerovej choroby. 

Vypracovávanie tejto diplomovej práce prebiehalo v spolupráci so skupinou 

ADINACO. Táto výskumná skupina sa už niekoľko rokov v medzinárodnej spolupráci zaoberá 

systematickým skríningom alkaloidov niektorých rastlín alebo húb a následne skúma ich 

aktivitu na HuAChE a HuBuChE. ADINACO taktiež pomocou moderných technológií popisuje 

antioxidačné vlastnosti, štruktúru, biologickú aktivitu in vitro a ďalšie vlastnosti alkaloidov, 

relevantných pre výskum AD.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cieľ práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Ciele diplomovej práce: 

1. Štúdium literatúry na tému obsah alkaloidov v taxóne Narcissus cyclamineus a jeho 

pestovaných odrôd. 

2. Sumárne extrakcie zo 7 pridelených vzoriek z podzemných orgánov (pestovaných 

odrôd N. cyclamineus). 

3. Príprava alkaloidného koncentrátu zo sumárneho extraktu. 

4. Spolupráca pri stanovení biologickej aktivity alkaloidného extraktu na inhibíciu acetyl- 

a butyrylcholínesterázy. 

5. Spolupráca pri GC/MS analýze alkaloidného koncentrátu; zistenie profilu alkaloidov 

v pridelených vzorkách. 

6. Štúdium a hodnotenie spektier MS/MS vybraných alkaloidov z čeľade Amaryllidaceae. 

7. Vyhodnotenie spektier alkaloidnej koncentrátov z prideleného rastlinného materiálu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoretická časť 

 

 

 

 

 

  



3.1 Alzheimerova choroba 

Často sa tiež stretávame s pojmom Alzheimerova demencia (AD). Názov choroby je 

pomenovaný po nemeckom psychiatrovi menom Alois Alzheimer, ktorý ju prvýkrát 

diagnostikoval v roku 1906. Už samotné slovo demencia napovedá klinický priebeh 

ochorenia. Pozostáva z latinského prefixu de- (preč, od, s, sa) a slovotvorného základu mens 

(myseľ). Pacient s AD je postihnutý najmä psychickým ale aj fyzickým deficitom. Spravidla sa 

objavujú symptómy ako poruchy pamäti, orientácie, reči, pohybu atď. AD vzniká na základe 

patologických metabolických procesov nervových buniek mozgu a teda patrí medzi primárne 

neurodegeneratívne demencie. Zo všetkých demencií je práve AD najfrekventovanejšia. Jej 

podiel medzi demenciami je zhruba 60 – 70 %.7 V ČR bola v roku 2012 AD evidovaná 

u 0,146 % z celkového obyvateľstva, čo predstavuje asi 0,87 % ľudí vo veku 65 a vyššie.8 

Incidencia choroby s vekom naberá progresívny charakter.9 Na AD zatiaľ neexistuje liek, 

ktorý by dokázal túto chorobu príčinne liečiť.10 

 

3.1.1 Klinický obraz  

Priebeh AD nie je možné presne prognózovať a nie vždy má jednotný priebeh. Prvé 

symptómy sa objavujú pomaly a nenápadne. S odstupom času majú spravidla progredujúci 

charakter. Spočiatku sa demencia vyvíja celkom pozvoľna. Prvé znaky sa objavujú niekoľko 

rokov po začatí procesu poškodzovania a odbúravania mozgových buniek. Medzi hlavné 

symptómy AD u človeka sa vyskytujú retrográdne a  anterográdne poruchy pamäti. To 

znamená, že postihnutý si nie je schopný zapamätať nové poznatky a často zabúda aj na veci, 

ktoré mu boli známe. Ďalšie ujmy môžu byť v podobe deficitu jazykových zručností, kedy 

pacientovi robí problém pomenovať predmety, prípadne objekty, ktoré dokáže pojať a 

pochopiť. AD môže spôsobiť aj problémy v rozpoznávaní bežných pomôcok ako príbor a pod. 

Komplikácie môžu nastať tiež už pri vykonávaní základných ľudských potrieb, ako je 

obliekanie a čistenie zubov. Často sa objavujú tiež poruchy orientácie. Prognózu choroby je 

možné  spomaliť  terapiou.7 

  AD môžeme podľa pozorovateľného klinického obrazu rozdeliť na niekoľko úrovní 

CDR. Väčšinou rozlišujeme 3 úrovne CDR (1-3). Niektoré literatúra prideľuje CDR aj hodnoty 

0,5 alebo tiež 0.7 



CDR 0 – Žiadna demencia. Pod označenie CDR 0 spadajú ľudia u ktorých sa 

nevyskytujú žiadne symptómy AD.7 

CDR 1 – Ľahká demencia. Táto úroveň poukazuje na symptómy ako je ľahký deficit 

pamäte a/alebo poruchy schopnosti orientácie. U pacienta sú pozorovateľné známky 

amnézie, prípadne spomalenie myšlienkových pochodov a komplikácie každodenného 

konania. Pamäťové poruchy sa objavujú aj pri spomínaní na aktuálny dátum. Ďalšie 

obmedzenia môžu byť badateľné aj pri riešení simplicitných problémov. Pacient stráca 

schopnosť podieľať sa na sociálnych aktivitách bez pomoci alebo sprievodu. Môžu sa 

objavovať prvé motorické nedostatky pri bežných činnostiach ako napr. písanie, obliekanie a 

varenie. Postihnutý trpí na depresiu, objavuje sa agónia alebo agresia, izolácia až čiastočná 

zmena osobnosti.7 

CDR 2 – stredne ťažká demencia. Pozorujeme markantný pamäťový deficit 

a retrográdnu amnéziu, rovnako aj anterográdnu amnéziu. Má výraznú neschopnosť procesu 

ukladania nových informácií a zabúda na udalosti, ktoré sa odohrali pred niekoľkými 

minútami, ale tiež aj životne dôležité momenty. Komunikačné schopnosti pacienta 

nadobúdajú degresívny charakter. Vety sú nekorektne koncipované, objavujú sa dyslexia, 

porucha reči, časová dezorientácia, kedy pacient stráca úplný prehľad o čase, apatia 

k sociálnym aktivitám a pod. Pacient nie je schopný podieľať sa na domácich prácach. Okrem 

toho je potrebná aj výpomoc pri telesnej hygiene a obliekaní, obzvlášť pri inkontinencii, 

ktorá sa objavuje tiež ako následok AD. Tieto stavy môžu byť sprevádzané častými zmenami  

osobnosti, senzorického a emočného vnímania, prehĺbenie depresie, agresie, cynizmus, 

podráždenosť atď.7 

CDR 3 – ťažká demencia. Pamäť postihnutého disponuje len útržkami pôvodne 

komplexnejších informácií. Stav si vyžaduje každodennú intenzívnu a profesionálnu 

starostlivosť. Pacienti spravidla trpia močovou inkontinenciou a/alebo defekačnou 

inkontinenciou, ťažkými mentálnymi deficitmi, poruchami osobnosti, pohybu a kognitívnych 

funkcií. Správanie pacienta je nepredvídateľné. Postihnutý reaguje na podnety neadekvátne 

a dorozumieva sa už len jednoduchými frázami a gestami.7 



3.1.2 Cholínesterázy  

Neurotransmisia na synaptickej štrbine a neuromuskulárnej platničke je čiastočne závislá 

od ACh. Ten je emitovaný presynaptickým neurónom a po prekonaní synaptickej medzery a 

prípadnom obsadení receptora, je ACh štepený enzýmom AChE alebo BuChE. Ako AChE, tak 

aj BuChE sú glykoproteíny (s odlišným stupňom glykosylácie).11 

Acetylcholínesteráza 

Tento enzým katalyzuje hydrolýzu ACh na kyselinu octovú a cholín. ACh stavovcov má 

klasifikačné číslo EC 3.1.1.7 a je kódovaný jedným génom. Môže sa ale vyskytovať v rôznych 

izoformách s rozdielnymi vlastnosťami. Vzhľadom ku karboxylovému zakončeniu AChE, 

existujú AChE-S, AChE-E a AChE-R. (Je to označenie hypotetickej formy AChE ako 

monomérneho proteínu obsahujúceho všetky aminokyseliny, kódované jak intronmi, tak 

exonmi kódujúce katalytickú doménu). Toto rozdelenie je založené skôr na genetickej 

perspektíve.11 

 Enzým AChE môžeme rozdeliť aj na AChE-H a AChE-T. Hydrofóbna podjednotka je 

zakončená koncom s karboxylovou skupinou, nazývaným H-peptid. Ten obsahuje cysteín, 

ktorý je schopný dimerizovať disulfidovými väzbami a prispôsobovať konformáciu enzýmu 

tak, že zvyšuje afinitu enzýmu AChE ku GPI. H-peptid obsahuje aj oblasť značenú ako ω. Tá 

napomáha v spolupráci s etanolamínom na nadviazanie na GPI. AChE-H tvorí dimery 

a tetramery. Dimery sa najčastejšie nachádzajú v cicavčích erytrocytoch, svaloch 

a lymfocytoch, kým hydrofóbne tetramery AChE-H sú viazané k plazmatickej membráne a 

nachádzajú sa hlavne v CNS cicavcov.11 

Alternatívnou syntézou vzniká AChE-T, ktorá obsahuje T-peptid a ten obsahuje tiež 

cysteín ale aj hlavne veľa aromatických skupín. Tu cysteín napomáha k tvorbe di-, tri- a 

tetramerov. Aromatické reziduum umožňuje vznik PRAD, ktorý je časť špeciálneho typu 

kolagénu ColQ  alebo hydrofóbneho proteínu PRiMA. Tieto interakcie vedú k vzniku 

globulárných (G1, G2, G4 – značenie je dané počtom monomerov v kvartérnej konformácii 

globulárnej štruktúry) alebo asymetrických (A4, A8, A12 – značenie je dané počtom 

tetramerov na ColQ) agregátoch. Asymetrické konformácie sa nachádzajú najviac 

na nervosvalovej platničke (hlavne A12). Rozpustné globulárne štruktúry agregujú 

do monomerov, dimerov a tetramerov. G1 a G2 sú sústredené v mozgu, čreve, svaloch a 

krvnej plazme. G2 sa do krvnej plazmy pravdepodobne uvoľňujú z erytrocytov. G4 sa 



nachádzajú hlavne v telových tekutinách cicavcov (54 % plazmatickej AChE). Predpokladá sa, 

že G4 sú do plazmy uvoľňované z neuromuskulárnej platničky alebo CNS. Všetky oligomery 

AChE a BuChE sú spočiatku viazané na membránu buniek a až potom sekretované  do krvnej 

plazmy.11 

Butyrylcholínesteráza 

Tiež vedená pod názvom pseudocholínesteráza, BuChE alebo EC 3.1.1.8. Od AChE sa 

diferencuje hlavne relatívnou absenciou substrátovej špecifickosti. Jej substrátom sú aj 

ďalšie estery cholínu. Dnes sa ukazuje jeho dôležitosť v asociácii s AD a preto je predmetom 

výskumu v oblasti AD. Podieľa sa na deplecií cholinergických neurónov a neurotransmiterov. 

Zvýšený výskyt BuChE pozorujeme za prezencie neurofibrilárných plakov. Najviac sa študuje 

BuChE získaná z plazmy, ktorej 95 % aktivity prilieha práve rozpustnej G4 forme.11 

Katalytická aktivita enzýmov 

AChE a BuChE patrí medzi hydrolázy. Aktívne miesto enzýmu pozostáva z tzv. katalytickej 

triády, ktorú tvoria aminokyseliny Ser203/198, His 447/438 a Glu334/325 (obr. č. 1 – I). Enzymatický 

proces sa začína väzbou na ACh. Tento proces sa vysvetľuje tým, že histidín príjme protón 

z hydroxylovej skupiny serínu a následne prechádza dodatočný elektrón z glutamátu 

na hydroxylovú skupinu serínu a tvorí z neho nukleofil, ktorý napáda karboxylovú skupinu 

rozpustného substrátu (niektoré estery cholínu). Nukleofilný atak vyúsťuje 

do tetrahedrálneho transpozičného stavu, stabilizovaného 3 amidovými skupinami (pozri  

obr. č. 1 – II).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 1 – popis štepenia ACh enzýmom AChE 



Tieto skupiny vytvárajú tzv. oxyaniónovú dieru tvorenú 2x glycínom a 1x alanínom             

(obr. č. 1 – II). Tento transpozičný stav umožňuje oddelenie cholínu. Na enzýme ostáva 

naviazaný acyl, konkrétne na Ser203/198 (obr. č. 1 – III). Voľné miesto (tzv. acyl pocket) 

na tento acylový zvyšok má veľký vplyv na substrátovú špecifickosť enzýmu (AChE má  

výrazne menšie acyl pocket než je tomu u BuChE). K finálnej reaktivácii enzýmu dochádza  

následkom nukleofilného ataku molekuly vody. Znovu sa vytvára tetrahedrálne transpozičné  

zoskupenie a následne sa uvoľňuje substrátu priliehajúca karboxylová kyselina                   

(obr. č. 1 – IV). Katalytická triáda je tým znovu stabilizovaná. AChE je takto schopná štiepiť 

25 000 molekúl za sekundu.11 

 

3.1.3 Patofyziológia Alzheimerovej choroby 

Genetické predispozície  

Presná príčina vzniku AD nie je známa. Existujú isté predispozície, na základe ktorých je riziko 

vzniku AD väčšie, než u populácie s absenciou týchto príznakov. Dôležitú úlohu tu zohrávajú 

gény. Pri AD častejšie pozorujeme u postihnutého, tiež aj jeho biologických príbuzných isté 

abnormality na chromozómoch 1, 12, 14, 19 a 21. Napríklad výskyt alely ε4 

na 19. chromozóme kóduje isoformy apolipoproteínu E4, čo má vplyv na neurotransmisiu 

(viac o ApoE4 nižšie). Zvlášť ťažká forma AD môže byť autozomálne dominantne dedičná.           

Asi 5 – 7 % postihnutých AD má familiárnu AD. Familiárna AD je spôsobená mutáciou 

presenilin-1-génu na 14. chromozóme  a presenilin-2-génu na 1. chromozóme, ďalej tiež APP 

génu na chromozóme č. 21. Táto defektná časť na 21. chromozóme pre APP, prípadne aj 

trizómia (Downov syndróm) môže vyvolať poruchy v metabolizme tejto látky a vznik Aβ. Ešte 

nie je presne známe, akým mechanizmom génovej abnormality ovplyvňujú vznik Aβ. Je 

možné, že za prítomnosti poruchy génu dochádza k nadmernej génovej expresii APP. 

Kvantitatívna a kvalitatívna produkcia Aβ je závislá od konkrétnych metabolických procesoch, 

ktoré sa môžu navzájom líšiť pri ich expresii a degradácii tak, že metabolizmus smeruje 

k akumulácii Aβ. Ovplyvnená môže byť aj produkcia na úrovni transkripcie a translácie, 

stability mRNA, post-translačnej modifikácie, alterácie proteolytických procesov alebo 

interakcie APP s ďalšími bunkovými komponentmi a látkami (napr. ApoE4). Zmena fyzikálno-



chemických vlastností zapríčiňuje aj náchylnosť zmeny konformácie proteínov na β skladaný 

list.12, 13 

β-Amyloidný peptid 

V mozgu pacientov trpiacich AD vznikajú senilné plaky. Jedným z predpokladov k vzniku 

senilných plakov je poškodený gén na 21. Chromozóme, ktorý obsahuje informáciu pre vznik 

APP, ktorý je prirodzený transmembránový proteín. Typickým javom je usadzovanie plaku aj 

pri trisomii 21. chromozómu, teda pri Downovom syndróme. Väčšia časť proteínu vyč nieva 

nad povrch bunky a je súčasťou extracelulárnej matrix. APP sa potom môže štiepiť 

príslušnými enzýmami, značené ako α-sekretázy, β-sekretázy a γ-sekretázy. Výsledok 

štiepenia APP môže byť vznik škodlivých β-amyloidných peptidov. Tzv. neamyloidný spôsob 

štiepenia je pomocou α-sekretázy. V tomto prípade sa len odštiepi časť extracelulárneho 

proteínu, bez vzniku patogénnych produktov. Patogénny produkt vzniká práve 

pri amyloidnom štiepení. Tu je APP najskôr štepený β-sekretázou, ktorá odštiepi 

extracelulárny koniec. Enzým γ-sekretáza potom z transmembránovej domény odštiepi Aβ. 

Oba procesy sa môžu konať paralelne. Dĺžka Aβ môže byť rôzna. Hlavným typom je Aβ40 

(označenie číslom vychádza z počtu aminokyselín), zatiaľ čo Aβ42 má preukázateľne zvýšenú 

tendenciu k agregácii oproti Aβ40. Jednotlivé Aβ sa agregujú na 7 – 10 nm dlhé fibrily, 

vytvárajúce zhluky o priemere aj niekoľkých stoviek mikrometrov. Tie potom tvoria tzv. 

senilné plaky. Nachádzajú sa tu tiež aj abnormálne dendrity a axóny z postihnutých 

neurónov. Fibrily Aβ potom interagujú s rôznymi receptormi na plazmatickej membráne 

buniek a zvyšujú ich aktivitu. Aβ má signifikantnú neurotoxicitu za prítomnosti NGF. 

Prítomnosť Aβ taktiež indukuje produkciu NGF receptorov, čo spôsobuje ďalšie potencovanie 

neurotoxicity spolu s NGF a Aβ    Dôležitou súčasťou pri týchto procesoch sú aj SR, RAGE a 

NMDA receptor, ktoré rôznymi mechanizmami zodpovedajú za vznik kyslíkových radikálov, 

depolarizáciu membrány a zvýšenie neurónové intracelulárnej koncentrácie Ca2+ a 

excitotoxicitu. V mikrogliánych bunkách evokujú tieto mechanizmy zvýšené uvoľňovanie 

niektorých patologických faktorov, ako sú prostaglandíny, NO, cytozín, excitotoxiny, TNF-α, 

TGF-β1 a FGF-b. Účinkom týchto látok dochádza k poškodeniu bunky, k nekróze alebo 

k apoptóze. V prípade nekrózy sa vytvára zápal, ktorý postihuje ďalšie neuróny a iniciuje 

ďalšie patogénne procesy. Následkom toho ďalej klesá počet neurónov a s tým tiež aj 

koncentrácie neurotransmiterov, enzýmov a ďalších látok v mozgu. Markantnou a zároveň 



dôležitou súčasťou v patogenéze AD je znížená koncentrácia enzýmu cholínacetyltransferázy 

(enzýmu zodpovedného za vznik neurotransmiteru ACh) v hippokampu a mozgovej kôre. 

Koncentrácia niekedy dosahuje o 90 % nižšie hladiny oproti fyziologickým. Pozoruje sa tiež aj 

pokles množstva noradrenalínu,  STH, CRH, serotonínu, substancie P, neuropeptidu Y a 

ďalších. Tieto procesy sa v najväčšej miere objavujú u cholinergných neurónov hippokampu, 

entorhinálnej mozgovej kôre, nucleus basalis meynerti a taktiež v ďalších oblastiach, ako 

čelný, temporálny a parietálny lalok, hypotalamus, locus coeruleus a nucleus raphe.13,14 

τ-Proteín  

Syntéza τ-proteínu prebieha v mozgu aj za fyziologických podmienok. Hlavnou funkciou         

τ-proteínu je stabilizovať mikrotubuly. V prípade AD je v mozgu τ-proteín je 

hyperfosforylovaný a následne ďaleko viac rezistentný k proteolýze. Spolu s ďalšími agreguje 

do NFT. K hyperfosforylacii dochádza pri zvýšenej aktivite kináz a/alebo zníženej aktivite 

fosfatáz na fyziologický τ-proteín. Medzi kinázy vykazujúce zvýšenú aktivitu na τ-proteín patrí  

MAPK, GSK-3β, PDPK a  CDK 2 a CDK 5. Následne τ-proteín stráca afinitu k mikrotubulom 

a tiež sa zoskupuje do tzv. neural threads (neurálnych vlákien). Mikrotubuly sa  tak stávajú 

náchylné k depolymerizácii, čo má za následok disrupciu axonálneho transportu, dysfunkciu 

neurónu prípadne aj jeho úplnú degeneráciu. K disrupcii retrográdneho a orthográdneho 

axonálneho transportu dochádza aj následkom abundantného nahromadenia τ-proteínu a 

PHF v intracelulárnom priestore, kde vytvára tzv. perykaria.13,14 

Apolipoproteín E 

Skratkou ApoE označujeme skupinu špecifickú skupinu lipoproteínov nachádzajúcich sa 

v chilomikrónoch a IDL. Ich hlavná funkcia je spočíva v transporte, prípadne metabolizácii 

lipidov. V CNS sú tieto lipoproteíny produkované astrogliovými a mikrogliovými bunkami, 

kde ovplyvňujú rovnováhu membránových fosfolipidov ako PE a PC, ktoré sú známe ako 

prekurzory acetylcholínu. Je teda možné, že ApoE postihuje neuro transmisiu na úrovni 

transportu cholínu potrebného pre synaptogenézu ale aj syntézu acetylcholínu. Týmto 

spôsobom sa podieľa aj na ovplyvňovaní cholinergickej aktivity v hippokampu, pars basalis 

telencephali a stria diagonalis. Ďalším dôležitým ukazovateľom je aj konkrétna isoforma  

ApoE. Všetky sú kódované 3 na sebe nezávislými alelami na jednom génovom lokuse. Medzi 

hlavné isoformy patrí ApoE2, ApoE3 a ApoE4. Isoformy ApoE sa medzi sebou líšia sekvenciou 

aminokyselín. To v konečnom dôsledku determinuje napr. clearence cholesterolu v plazme. 



Najväčšie asociácie s AD vykazujú práve subjekty s  prítomnosťou alely ApoE4/ApoE4 alebo 

ApoE3/ApoE4. Štúdie in vitro tiež poukazujú na zvýšenú afinitu Aβ k ApoE4 a supresiu 

enzýmu ChAT. Prevalencia tejto alely je asi 14 %. Za prítomnosti ApoE4 sa vyskytujú tiež aj 

ďalšie symptómy ako je hypercholesterolémia, ateroskleróza, roztrúsená skleróza atď.13 

Oxidačný stres 

Oxidačný stres je zapríčinený nadmernou produkciou oxidačných činiteľov, príp. poklesom 

aktivity antioxidačných činiteľov. Oxidačný stres manifestuje oxidáciou proteínov, DNA, 

peroxidáciou lipidov a tvorbou 3-nitrotyrozínu. Prebieha to na základe uvoľňovania voľných 

radikálov, najčastejšie superoxidových, hydroxylových, hydroperoxidových, 

peroxonitritových atď. Bohatým zdrojom voľných radikálov sa pri oxidačnom strese stávajú 

mitochondrie. Vzniku voľných radikálov napomáhajú aj kovové katalyzátory, ako napr. Fe, 

Cu, Cr, V a Co. Nakoniec dochádza k poškodeniu funkcií bunky, apoptóze alebo nekróze, čo 

spôsobuje ďalšie problémy tým, že sa z buniek uvoľňujú ďalšie biologicky aktívne látky a 

vzniká zápal. Jedným z iniciátorov týchto procesov je prezencia Aβ. Testy in vitro a in vivo 

dokazujú, že je to práve metionín na Aβ35, ktorý je najviac náchylný k oxidatívnemu stresu. 

Tento proces inhibuje vitamín E ako antioxidant.15 

 

3.1.4 Terapia Alzheimerovej choroby 

Zatiaľ neexistuje kauzálna liečba, ktorá by dokázala AD úplne vyliečiť, nakoľko nie je známa  

ani presná etiopatogenéza. Dostupné lieky umožňujú len paliatívnu liečbu alebo ovplyvňujú 

vývoj AD, čím môžu pre istý čas zlepšovať prognózu. Úplnú inhibíciu vývoja AD zatiaľ nie je 

možné docieliť. Terapia AD sa preto zameriava na 3 dôležité body:8 

1. Zachovať alebo zlepšiť subjektívnu kvalitu života. 

2. Zachovať každodennú súčinnosť. 

3. Fyzická a psychická stabilizácia. 

Látky, ktoré sa využívajú na liečbu AD sa nazývajú antidementiva. V dnešnej terapii sa 

rozsiahle využívajú 2 skupiny antidementiv: Inhibítory AChE (galanthamín, huperzín A, 

donepezil a rivastigmín) a antagonisti NMDA receptoru (memantín), prípadne i ďalšie látky 

ako extrakt z Ginkgo biloba, nitrendipin a vitamín E.8, 16 



3.1.4.1 Inhibítory acetylcholínesterázy 

Acetylcholín bol prvý známy neurotransmiter, ktorým disponuje autonómny nervový systém, 

neuromuskulárna platnička a mnoho synapsií v centrálnom nervovom systéme. Pri AD 

pozorujeme výrazný zánik nervových buniek a pokles cholinergnej neurotransmisie v CNS, 

hlavne v oblasti hippokampu a entorhinálnej kôre, čelnom, temporálnom a parietálnom 

laloku, čuchovom centre a hypotalame. Aktivita ChAT a rôznych neurotransmiterov je 

výrazne nižšia.12 

Účinok mladšej generácie antidementiv je založený práve na princípe inhibície AChE. 

To znamená, že inhibítory AChE spomaľujú proces odbúravania ACh a tým zvyšujú jeho 

koncentráciu v synaptickej štrbine a napomáhajú tak korigovať intenzitu neurotransmisie 

k fyziologickým hodnotám. Inhibítory AChE sa rozdeľujú do dvoch skupín: reverzibilné a 

ireverzibilné. Podľa mechanizmu môžu byť kompetitívne a nekompetitívne. Kým ireverzibilné  

inhibítory sú zaujímavé skôr z toxikologického hľadiska, reverzibilné inhibítory sa aktívne 

využívajú v terapii. Reverzibilné inhibítory AChE sú chemické zlúčeniny s terciárnymi a/alebo 

kvartérnymi funkčnými skupinami, prípadne ide o karbamáty. V súčasnej medicíne sa 

uplatňujú pri terapii myasthenia gravis, pooperačnom ileu, glaukóme, distencii močového 

mechúra, antidotum pri predávkovaní anticholinergikami a tiež pri AD. Enormnou výhodou 

vyššie uvedených antidementiv zo skupiny inhibítorov AChE je, že sú schopné prenikať 

hematoencefalickou bariérou a následne selektívne inhibovať AChE v centrálnom nervovom 

systéme. Ich periférne účinky sú relatívne slabé. Vznikajú ako následok inhibície AChE 

v periférnych tkanivách, čo zapríčiňuje vedľajšie a často aj nežiaduce účinky prejavujúce sa 

v podobe bradykardie, hypotenzie, bronchokonstrikcie, hypersekrécie, hypermotility, 

poklesu očného tlaku a ďalších.17 

 Zatiaľ pre všetky známe inhibítory AChE platí, že spočiatku môžu zlepšovať kognitívne 

funkcie. Po určitej dobe liečenia sa však choroba dostáva na pôvodnú úroveň a následne 

spravidla dochádza ešte k zhoršeniu. Oneskorujú tak klinický nástup ťažkej formy demencie 

(priemerne o 2 roky).16 Dĺžka terapeutickej schopnosti týchto inhibítorov je v populácii 

variabilná. Schopnosť oneskorenia nástupu demencie je tiež závislé na forme a závažnosti 

AD, veku, zdravotného stavu, psychickej a sociálnej, genetickej predispozície a prípadne 

ďalších okolnostiach postihnutého. Konkrétna dĺžka môže kolísať od niekoľko mesiacov až po 

mnoho rokov. Liečba pomocou inhibítorov AChE je účinná asi u 50 % pacientov.7,16 



Takrín 

V roku 1993 bol schválený ako prvý inhibítor AChE na liečbu AD. Následkom vyššej incidencie 

nežiaducich účinkov, vrátane hepatotoxicity, sa od jeho používania postupne upustilo.17 

Donepezil 

Chemicky sa jedná o derivát piperidínu (obr. č. 2).18 Tato látka je selektívny, reverzibilný 

inhibítor AChE, ktorý sa viaže na oblasť so záporným nábojom AChE. Účinok donepezilu 

spočíva nielen v symptomatickom ale aj kauzálnom pôsobeniu, pri ktorom oneskoruje 

ukladanie amyloidného plaku. Má však aj ďalšie farmakodynamické účinky. Liečivo taktiež 

zlepšuje kognitívne funkcie aj u pacientov s pokročilým štádiom AD. Uprednostňuje sa jeho 

orálne podanie vo forme tabliet alebo roztokov. Po orálnej aplikácii má donepezil 100% 

biodostupnosť a ľahko prechádza aj cez hematoencefalickú bariéru. Donepezil je 

najpoužívanejším inhibítorom AChE na AD aj pre jeho pomalé vylučovanie a dlhý plazmatický 

polčas (cca 70 h). Táto látka je metabolizovaná cytochrómom P450 a to konkrétne jeho 

izoformami 3A4 a 2D6, čo má za následok mnoho interakcií s liečivami. Liečivo sa podáva raz 

denne v dávke do 23 mg. V prípade, že vykazuje značný pozitívny efekt na kognitívne funkcie, 

dávka sa môže aj zvýšiť. Jeho vyššie dávky ale spôsobujú aj vyššie nežiadúce cholinergné 

účinky, čo limituje dávku donepezilu. Medzi jeho nežiaduce účinky patrí nauzea, hnačka, 

anorexia, bolesti brucha, bradykardia atď. Podľa niektorých štúdií môže podporovať reč 

u detí s autismom.17 

 

obr. č. 2 – donepezil 

Rivastigmín 

Rivastigmín (obr. č. 3)19 je silný karbamátový inhibítor,  ktorý reverzibilne blokuje aktivitu 

AChE na esteratickom mieste enzýmu. Na rozdiel od donepezilu, rivastigmín má afinitu ako 

k AChE, tak aj k BuChE. Najčastejšie sa podáva orálne v kapsulách alebo roztoku, pričom má 

relatívne dobrú absorpciu a biodostupnosť (okolo 40 %). Rivastigmín je metabolizovaný 



samotnou AChE a vylučovaný v moči. Preto má táto látka relatívne málo interakcií 

s ostatnými liečivami, čo je jeho výhodou. Jeho denná dávka sa pohybuje v rozmedzí              

1,5 – 12 mg. Pri dostatočne včasnom nasadení má rivastigmín lepší pozorovateľný 

terapeutický efekt na kognitívne funkcie. K nežiaducim účinkom patrí nauzea, vracanie, 

hnačka, anorexia, bolesť hlavy alebo dokonca aj synkopa a ďalšie. Tieto vedľajšie účinky, 

hlavne nauzea a vracanie, môžu byť redukované pri jeho transdermálnej aplikácii. Látka sa 

tiež používa pri liečbe Parkinsonovej choroby.17, 20 

 

obr. č. 3 – rivastigmín                                                                

Galanthamín 

Alkaloid na obr. č. 4 je galanthamín. Na jeho izoláciu sa najčastejšie využíva Galanthus 

woronowii. Tiež je typický aj pre rod Narcissus a ďalších zástupcov z čeľade Amaryllidaceae. 

Farmakodynamicky pôsobí ako selektívny, kompetitívný a reverzibilný inhibítor AChE, 

interagujúci jak s aniónovú a s aromatickou oblasťou AChE. Efekt na BuChE je výrazne menší. 

Liečivo pôsobí tiež ako alosterický ligand na cholinergných nikotínových receptoroch. 

Interaguje s receptorom na α podjednotke. Je to miesto odlišné od aktívneho miesta pre ACh 

a ďalších nikotínových agonistov. Galanthamín senzitizuje receptor za prítomnosti ACh, čo je 

veľmi dôležité pri kognitívnom deficite a poklesu nikotínových receptorov. Absorpcia 

galanthamínu je nešpecifická, rýchla a dosahuje vysoké hodnoty biologickej dostupnosti     

(80 – 100 %). Jeho plazmatický polčas je cca 7 h. Používa sa v dávke 4 – 12 mg 2× denne. 

Metabolizácia prebieha pomocou cytochrómu P450 (CYP 3A4 a CYP 2D6). V porovnaní 

s ostatnými inhibítormi AChE je galanthamín horšie tolerovaný pre jeho razantnejš ie 

periférne účinky. Nežiaduce účinky sú podobné ako pri ostatných inhibítoroch AChE tj. 

nauzea, vracanie, hnačka, anorexia atď. U predisponovaných osôb dochádza tiež 

k atrioventrikulárnym blokom, bradykardii a synkopám. Tiež je potrebné dbať na vyššiu 

opatrnosť aj u pacientov s poruchami pečene a obličiek. Jeho starostlivou a pomaly 

gradovanou titráciou môžeme zlepšiť jeho dlhodobú toleranciu. Galanthamín disponuje tiež 

ďalšími farmakodynamickými pôsobkami na monoamíny, glutamát a GABA prostredníctvom 



jeho alosterických vplyvov na AChE. Súhra týchto účinkov môže byť zodpovedná za lepší 

efekt. Benefity prináša aj pri liečbe schizofrénie, depresie, bipolárnej poruchy a alkoholovom 

abúze.17,20 

 

 

 

obr. č. 4 – galanthamín21 

 

 

Huperzín A 

Prvýkrát bol pozorovaný v Číne v 80. rokoch 19. storočia ako reverzibilný selektívny AChE 

inhibítor a antagonista NMDA receptorov. Alkaloid označený ako huperzín A je pôvodne  

získaný z rastliny Hupperzia serrata patriacej do čeľade Huperziaceae. V dnešnej dobe je ho 

možné tiež syntetizovať. Cieľom tohto huperzínu (obr. č. 5)22 je aniónová oblasť AChE, 

podobne ako je to u donepezilu. Huperzín vykazuje výraznejší aktivitu na AChE ako takrín, 

galanthamín a rivastigmín. V porovnaní s ostatnými inhibítormi AChE, huperzín disponuje 

lepšou penetráciou cez hematoencefalickú bariéru, dosahuje vyššiu biodostupnosť a zároveň 

pôsobí dlhšie na AChE. Klinické štúdie dokazujú zlepšenie kognitívnych a funkčných deficitov 

chorých s AD, schizofrénie a vaskulárnej demencie. U starších pacientov huperzín spôsobuje  

zlepšenie pamäti.23,24 K nežiaducim účinkom patrí nauzea, vracanie, zápcha, nespavosť atď.17 

 

obr. č. 5 – huperzín 



3.1.4.2 Antagonisti NMDA receptoru 

Nadmerná expozícia buniek glutamátu, prípadne hyperstimulácia glutamátových receptorov 

spôsobuje excitotoxicitu. Excitotoxicita je jeden z kľúčových faktorov spôsobujúcich akútne 

alebo chronické neurologické ťažkosti prostredníctvom usmrcovania nervových buniek. 

K smrti dochádza pri excesívnej aktivácii glutamátových receptorov typu NMDA. Do bunky sa 

potom dostáva nadmerné množstvo Ca2+. Následkom toho je produkcia voľných radikálov a 

spustenie enzymatických procesov, podieľajúcich sa na spustení nekrózy alebo apoptózy. 

Influx masívneho množstva vápenatých iónov a depolarizácia membrány  narúša prirodzenú 

homeostázu bunky. Bunky sa tak dostávajú aj do energetického deficitu a nie sú schopné 

udržiavať homeostázu. Ca2+ sa následne v nadmernej dávke dostávajú tiež do mitochondrie, 

kde rezultujú v aktiváciu kaspáz. Bola zistená produkcia neuronálnej NO-syntázy, čo sa 

prejavuje v nadmernom vzniku NO a produkciu toxického peroxonitritu (ONOO-). Zvýšená 

hladina Ca2+ má za následok aj stimuláciu MAPK p38, ktorá aktivuje transkripčné faktory, 

ktoré indukujú poškodenie bunky a apoptózu.16, 25 

Memantín 

Ako derivát amantadinu bol patentovaný v roku 1968 ako liečivo proti chrípke. 

Za fyziologických podmienok  sa jedná o kladne nabitú časticu, ktorá spolu s Mg2+ blokuje 

kanál pre Ca2+ asociovaný s NMDA receptorom. Memantín blokuje iónové kanály v otvorenej 

polohe, preferenčne keď sú excesívne otvorené. Predchádza sa tak k nadmernej a 

patologickej inhibícií iónových kanálov a neakceptovateľným nežiaducim účinkom. Ukazuje 

sa, že memantín funguje aj ako antagonista 5HT3 a nikotínových receptorov. Práve kvôli 

antagonizacii na nikotínových receptoroch môže memantín spočiatku vykazovať zhoršovanie  

kognitívnych funkcií. K vedľajším účinkom memantínu (obr. č. 6)26 patria bolesti hlavy, 

nepokoj, halucinácie, ospalosť, závrat, zmätenosť, hypertónia atď. Používa sa tiež na liečbu 

glaukómu a ďalších typov demenciou.16, 25 

    

 

 

 

obr. č. 6 – memantín 



3.2. Čeľaď Amaryllidaceae 

Čeľaď amarylkovitých sa taxonomicky zaraďuje medzi krytosemenné (Magnoliophyta) a 

jednoklíčnolistové (Liliopsida) rastliny z rádu Asparagales. Čeľaď obsahuje asi 60 rodov s cca 

900 – 1000 druhmi. Čeľaď je rozšírená hlavne v tropickom, subtropickom a menej miernom 

pásme a to skôr na južnej  pologuli ale tiež aj severnej, prípadne sa pestujú ako okrasné 

rastliny. Niektoré druhy napr. Galanthus, Leucojum a Narcissus sa prirodzene vyskytujú aj 

v chladnejších oblastiach a na našom území. U väčšiny rastlín čeľade Amaryllidaceae sa jedná 

o vytrvalé byliny s cibuľami, hľuzami alebo podzemkami. Rovnako ako pri iných 

jednoklíčnolistových rastlinách, aj tu nachádzame čiarkovité  listy, ktoré vyrastajú prízemne  

alebo na stonke. Rastliny sú opeľované hlavne hmyzom, k čomu napomáhajú ich nápadné 

kvety. Kvety sú radiálne symetrické, okvetie je jednoduché (nie je delené na listene a 

korunné listy – perigon). Perigon je zložený zo 6 okvetných lístkov v 2 prasleňoch (3 + 3), 

voľných alebo zrastených. Niekedy sa vo vnútri nachádza aj pseudokoruna tvorená jedným 

listom. Kvety sú obojpohlavné so spodným semenníkom, vyrastajúce jednotlivo alebo 

do kvetenstva, najčastejšie vrcholíka, okolíka alebo hlávky. Pod kvetom sa často nachádzajú 

2 listene. Tyčiniek je spravidla 6. Tyčinky môžu byť navzájom alebo s  korunou zrastené alebo 

voľné. Gyneceum je synkarpné, obsahuje 3 plodolisty, čnelku a 1 – 3 blizny. Plodom je 

bobuľa alebo tobolka.4,27 Rastliny syntetizujú špecifickú skupinu alkaloidov – alkaloidy 

amarylkovitých. Spomínaná skupina alkaloidov je už niekoľko rokov predmetom výskumu.3,28 

3.2.1 Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae 

Alkaloidy produkované čeľaďou Amaryllidaceae, sú skupinou alkaloidov majúcich 

potenciálne využitie v medicíne. V súčasnosti sú známe hlavne pre klinické využitie 

galanthamínu v symptomatickej liečbe AD. Hoci galanthamín môže byť produkovaný aj 

organickou syntézou, vo farmaceutickom priemysle sa získavajú aj naďalej extrakciou 

z rastlín. V súčasnosti je biosyntéza alkaloidov čeľade Amaryllidaceae skúmaná 

na biochemickej úrovni. Lepšie pochopenie procesov pri tvorbe alkaloidov môže prispieť 

k racionalizácii pestovania týchto rastlín a zároveň k zlepšeniu komerčnej produkcii a 

dostupnosti alkaloidov. Alkaloidy tejto čeľade sú charakteristické prítomnosťou príbuzných 

skupín alkaloidov odvodených od norbelladinu. V súčasnosti poznáme  okolo  300 rôznych 

alkaloidov z tejto čeľade. Ich hlavným rysom je aromatický systém odvodený od fenylalanínu 



a tyrozínu. Alkaloidy sú rozdeľované do skupín na základe štruktúry ich hlavného skeletu a 

pomenované po reprezentatívnom alkaloidu z rovnakej skupiny. Momentálne však 

neexistuje žiadna konvencia, ktorá by určovala presné množstvo skupín a ich mien. Ich počet 

sa vývojom mení a tiež je variabilný s názorom autora. Rozoznávame 18 základných skupín 

pri cca 300 známych alkaloidov.3,28,29 

Lykorínový typ 

Lykorín (obr. č. 7)30 je silným inhibítorom enzýmu L-galaktono-γ-laktón dehydrogenázy, čo je 

terminálny enzým pri biosyntéze kyseliny askorbovej a to sa následne využíva pri štúdiu 

metabolických reakcií závislých na kyseline askorbovej v niektorých organizmoch. Lykorín je 

silný inhibítor bunkového rastu, delenia a organogenézy vo vyšších rastlinách, riasach a 

hubách. Lykorín inhibuje bunkový cyklus v čase interfázy. Alkaloid v rastlinách inhibuje tiež 

respiráciu, aktivitu peroxidázy a syntetázy. Derivát lykorín-1-O-β-D-glucosid zlepšuje bunkový 

rast, klíčenie semien a vývin koreňov. Palmoyllykorín a niektoré jeho acylglukosyloxy- 

deriváty sú často zakomponované s fytosterolmi do bunkovej membrány, čím napomáhajú 

k jej stabilizácií. Antineoplastická aktivita lykorínu bola dokázaná in vivo a in vitro na HeLa 

bunkách, myšom melanóme atď. Lykorín tiež redukuje aktivitu buniek kostnej drene, čo 

spôsobuje granulocytovú leukopéniu a anémiu. Mechanizmus pôsobenia tohto alkaloidu je 

prostredníctvom inhibície proteínovej syntézy na ribozomálnej úrovni. Medzi jeho ďalšie 

fyziologické účinky patrí znižovanie produkcie NO a NO-syntázy. Lykorín vykazuje značnú 

aktivitu proti leukémií, kde inhibuje bunkový cyklus  v G2/M fáze a indukuje apoptózu 

tumorových buniek. Významný účinok má aj na ľudský melanóm. Spôsobuje degradáciu 

DNA, apoptózu, uvoľnenie mitochondriálneho cytochrómu c, zníženie koncentrácie Bcl-2, 

CDK4 a aktiváciu kaspáz. Táto látka pôsobí aj antiarytmicky, stimulačne na β-adrenergných 

receptoroch, pozitívne inotropne, chronotropne, proti parazitom atď. Tiež boli študované 

interakcie lykorínu, pseudolykorínu a 2-O-acetylpseudolykorínu s  DNA, kde bola preukázaná 

antiproliferatívna aktivita. Aj ďalšie alkaloidy tohto typu majú cytotoxické vlastnosti, 

napr.  karanín, galanthín a ungeremín. Karanín a ungeremín tiež inhibujú AChE. Lykorín a 

pseudolykorín ukazujú antivirálny efekt na mnoho RNA a DNA vírusov. Najmä antiSARS-CoV, 

poliomyelitis, coxsackie a herpes simplex. Tento účinok sa vysvetľuje inhibíciou DNA 

polymerázy. Lykorín a pseudolykorín pôsobí aj ako inhibítor AChE. U galanthínu je tiež 

pozorovaný cholinergný účinok. Alkaloidy tohto typu majú analgetické vlastnosti, čo je 



možné vďaka ich relatívnej podobnosti s kodeínom. Nachádza sa hlavne v Amaryllis, 

Ammocharis, Brunsvigia, Crinum, Eucharis, Hippeastrum, Hymenocallis, Leucojum, Narcissus 

a Zephyranthes.3,28,29 

 obr. č. 7 – lykorín  

Homolykorínový typ 

Niektorí zástupcovia tohto typu alkaloidov, ako je homolykorín (obr. č. 8),31 

8-O-demethylhomolykorín, dubiuzín, 9-O-demetyl-2α-hydroxyhomolykorín,  hippeastrín a 

lykorenín pôsobia in vivo a in vitro cytotoxickým efektom na lymfóm, hepatóm a rakovinu        

ľudskej prostaty. Látky 8-O-demethylhomolykorín, 9-O-demetyl-2α-hydroxyhomolykorín, 

dubiuzín a lykorenín sa viažu na DNA podobne ako vinblastín. Homolykorín disponuje taktiež 

vysokou antivirálnou aktivitou. Hippeastrín účinkuje proti herpes simplex 1. typu. Lykorenín 

môže mať tiež vazodilatačné a analgetické účinky a taktiež môže spomaľovať srdečný tep. 

Homolykorín pôsobí toxicky na Candida albicans. Tieto alkaloidy produkuje napr. Clivia, 

Galanthus, Heamanthus, Lycoris, Narcissus.3,28,29 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 8 – homolykorín 

 



Hemanthaminový a krinínový typ 

Patria sem najmä alkaloidy hemanthamin (obr. č. 9),32 hemanthidín, krinamín, martidín a 

papyramín. Tieto alkaloidy pôsobia zároveň cytotoxicky na leukémiu, lymfómy, melanóm, 

HeLa bunky, hepatom a ďalšie. Hemanthamin pôsobí cytotoxicky inhibováním proteosyntézy 

tak, že blokuje peptidyltransferázu na 60S podjednotke ribozómu. Krinamín inhibuje 

produkciu NO a činnosť NO-syntázy a vysoko aktívny proti Bacillus subtilis a Staphylococcus 

aureus. Tieto dva alkaloidy tiež indukujú apoptózu v tumorových bunkách. Hemanthamin a 

hemanthidín pôsobia aj proti Plasmodium falciparum Hemanthidín pôsobí tiež proti  

Trypanosoma brucei a má analgetický a protizápalový účinok (silnejší ako kyselina 

acetylsalicylová). Vittatin má vysokú aktivitu na Staphylococcus aureus a Escherichia coli. 

Produkuje ich hlavne  Narcissus, Brunsvigia a Boophane 
3,28,29 

 

 
obr. č. 9 – hemanthidín 

Tazettínový typ 

Tazettínu (obr. č. 10)33 prejavuje cytotoxický a hypotenzný účinok. Vyššiu aktivitu ukazuje 

jeho prekurzor pretazettín, ktorý pôsobí proti rastu HeLa buniek, leukémie atď. Má 

podstatnú aktivitu proti lymfoidným bunkám. Tiež silne inhibuje reverznú transkriptázu 

retrovírusov a syntézu bielkovín. Alkaloidy tazettínového typu produkujú hlavne rody 

Crinum, Eucharis, Galanthus, Hippeastrum a Hymenocallis.3,28,29 

 

obr. č. 10 – tazettín 



Narciklassínový typ 

Narciklassín (obr. č. 11)34 má antimykotické a antineoplastické účinky. Pôsobí na bunkové  

delenie v metafáze a inhibuje syntézu proteínov v ribozómoch eukaryotických buniek.  

Taktiež znemožňuje syntézu DNA. Do pozornosti prichádza jeho schopnosť potencovania 

apoptózy u melanómu. Mimo to narciklassín inhibuje syntézu kyseliny askorbovej. Tento 

alkaloid je relatívne príbuzný pankratistatinu, ktorý je jeden z najdôležitejších alkaloidov 

amarylkovitých s antineoplastickou aktivitou. Inhibuje rast HeLa buniek, leukómov, 

karcinómov larynxu a ďalších. Bola dokázaná aktivita proti Corynebacterium fascians a 

Cryptococcus neoformans. Produkujú ho rastliny Lycoris, Narcissus, Zephyranthes atď.3,29 

 
Obr. č.  11 – narciklassín 

Montaninový typ 

Zatiaľ ešte nemáme veľa informácií o týchto alkaloidoch. Jedným z lepšie známych alkaloidov 

je pankracín účinný proti Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. U montaninu 

(obr. č. 12)35 bola zaznamenaná inhibícia AChE. Objavuje sa u Boophane, Brunsvigia, 

Haemanthus, Hymenocallis a Narcissus.3,29 

 

Obr. č.  12 – montanin 



Galanthamínový typ 

Galanthamín (obr. č. 13)21 bol pôvodne izolovaný z rastliny Galanthus nivalis okolo roku 

1940. Dnes sa pre tento účel pestuje Galanthus woronowii. Pôsobí ako selektívny, 

reverzibilný a kompetitívny inhibítor AChE, analgetikum, hypotonikum, znižuje očný tlak a 

pôsobí analepticky. Sanguinin má vyššiu selektivitu k inhibícii AChE. Narwedín je prekurzor 

galanthamínu a stimuluje respiráciu, pôsobí negatívne chronotropne a pozitívne inotropne. 

Narwedín tiež inhibuje pôsobenie narkotík a hypnotík a naopak podporuje analgetické 

pôsobenie morfínu a účinok kofeínu, arekolinu a nikotínu. Tieto alkaloidy sa nachádzajú 

hlavne v Galanthus, Narcissus a Leucojum,3,28,29 

 

 
 

Obr. č.  13 – galanthamín 
 

 

Vysoký obsah alkaloidov nachádzame v podzemných cibuliach. Alkaloidy 

pravdepodobne chránia zásoby látok, určených na tvorbu energie a na primárne prežitie  

rastliny pred škodcami a mikróbmi. Produkcia alkaloidov je tiež závislá od konkrétneho 

rastového obdobia rastliny, ktorá sa pri priemyselnej produkcii často umelo ovplyvňuje za 

účelom dosiahnutia vyššej kvality a/alebo kvantity. Preto sa výskum zameriava na 

optimalizáciu ich kultivácie. Dôležitým faktorom sú napr. čas zberu, pôda, teplota, živiny, 

zdroje iónov, zavlažovanie, rastlinné hormóny, pesticídy atď.3,29 

Na nasledujúcich obrázkoch (obr. č. 14 – 24)35 sú uvedení základní zástupcovia 

ostatných typov alkaloidov čeľade Amaryllidaceae. 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Obr. č.  14 – augustamín                               Obr. č.  15 – belladín 

 

                          

 Obr. č.  16 – buflavín                 Obr. č.  17 – galanthindol  

 

                   

   Obr. č.  18 – galasín                    Obr. č.  19 – gracilín 



        

                    Obr. č.  20 – hostamín                               Obr. č.  21 – cheryllín 

    

          Obr. č.  22 – plikamín       Obr. č.  23 – kripowellín 

 Obr. č.  24 – pankratistatín 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Biosyntéza alkaloidov čeľade Amaryllidaceae 

Syntéza vychádza pôvodne z dvoch aminokyselín L-phe a L-Tyr. Z L-Tyr vzniká aktivitou 

tyrozíndekarboxylázy tyramín a teda aj dusík v konečnom produkte pochádza z L-tyr. 

Aminokyselina L-phe sa mení za pomoci fenylalaninamoniaklyázou na kyselinu škoricovú 

alebo jej deriváty. Tá následne kondenzuje s tyramínom za vzniku medziproduktu 

(obr. č. 25),3 vedúcemu k vzniku norbelladínu a O-methylnorblelladínu. Potom nasledujú 

sekundárne intramolekulárne cyklizačné mechanizmy, z ktorých vznikajú základné  

molekulárne skelety pre jednotlivé typy alkaloidov (obr. č.  26).3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  25 – biosyntéza norbelladínu v rastlinách 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  26 – typy alkaloidov vznikajúcich z norbelladínu  

3.2.3 Rod Narcissus  

Narcissus zahŕňa asi 80 – 100 druhov vytrvalých rastlín, geograficky koncentrovaných 

v juhozápadnej Európe a severnej Afrike. Voľne žijúce druhy v prírode často podliehajú 

hybridizácii a ešte sú hybridizované aj umelo. Preto sa ťažko odhaduje počet druhov. 

Niektoré druhy dorastajú až do výšky 80 cm a rastlina má typickú stavbu ako ďalšie rastliny 

z čeľade Amaryllidaceae. Komerčne sú pestované hlavne v Holandsku a Anglicku. Pestujú sa 

tiež ako okrasné rastliny a zdroj alkaloidov.36,37 

U narcisu boli preukázané niektoré alkaloidy čeľade Amaryllidaceae. Alkaloidy slúžia 

rastline zrejme ako ochrana proti škodcom. Sú koncentrované hlavne podzemných orgánoch 

rastliny ale nájdeme taktiež v listoch. Pre ľudí môžu byť jedovaté a vo väčšej dávke aj 

smrteľne nebezpečné. Po požití narcisu sa objavuje malátnosť, nevoľnosť, zvracanie, 

ospalosť, hnačka, nadmerná aktivita slinných a potných žliaz, kŕče, bolesť, kolaps a ochrnutie. 



Expozícia narcisu na pokožku môže vyvolať kontaktnú dermatitídu. Na precitlivenosti sa 

podieľajú hlavne lykorín, kyselina chelidonová a šťaveľová. V narcise bolo nájdených niečo 

pod 100 rôznych alkaloidov, čo predstavuje takmer 1/3 všetkých alkaloidov Amaryllidaceae. 

Alkaloidy sú prítomné vo všetkých doteraz študovaných druhoch a varietach. Najčastejšie 

obsahujú alkaloidy lykorínového, homolykorínového a galanthamínového typu. Objavujú sa 

najmä lykorín, galanthín, pluviín, homolykorín a lykorenín. Je zaujímavé, že kruhy B a C sú 

v trans usporiadaní u lykorínového typu, čo ich robí náchylnými k oxidácii. Homolykorínové  

typy sú skôr v cis konformácii. Galanthamínový typ sa vyznačuje prítomnosťou N-methylovej, 

N-formylovej alebo N-acetylovej skupiny. Obsah alkaloidov u narcisov môže byť závislý 

na čase, mieste a vývojovom štádiu. V čase vegetatívnej fázy má cibuľa menšiu koncentráciu 

alkaloidov ako v zelených častiach.36,37 

Moja práca je orientovaná na druh N. cyclamineus (obr. č. 27 a 28),38,39 konkrétne  

varietam cv. Jenny, cv. Little Witch, cv. Rapture, cv. Surfside, cv. Peeping Tom, cv. Warbeld 

a cv. Skater’s Waltz. 

       

                                Obr.  č.: 27                                                              Obr. č.  28 

Prirodzene sa vyskytuje v Španielsku a Portugalsku. Rastie do výšky až 20 cm, kvitne skoro 

na jar a má relatívne dlhú pseudokorunu. Okvetie je oproti korune väčšinou orientované  

opačným smerom (pozri obr. č. 28).40,41 Z alkaloidov obsahujú hlavne galanthamín, 

hemanthidín, homolykorín, lykoramín, lykorín, narcissidin, narciklassín pluviín a tazettín. 

Variety druhu Narcissus cyclamineus syntetizujú najviac alkaloidy galanthaminového a 



lykorínového typu ale vo zvýšenom množstve obsahujú aj alkaloidy hemanthaminového, 

homolykorínového, tazettínového a narciklassínového typu, čo je typické pre rod Narcissus. 

Oproti ostatným druhom narcisov (až na výnimky) sú svojím spektrom a obsahom alkaloidov 

obdobné.37,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Experimentálna časť 

  



4.1 Všeobecné postupy 

4.1.1 Príprava a čistenie rozpúšťadiel 

Rozpúšťadla boli pred použitím destilované. Najprv bol zachytený destilačný predok (asi 5 %, 

väčšinou s vodnou azeotropickou zmesou), potom bolo vydestilovaných zvyšných cca 90 % 

rozpúšťadla. Rozpúšťadlá boli uchovávané v hnedých nádobách. Na odparovanie extraktov 

sa používala vákuová odparka Bűchi Rotavapor R 114 vybavená vodným kúpeľom Bűchi  

Waterbath B-480 pri 40 ° C za zníženého tlaku.41 

4.1.2 Sušenie extraktov a ich skladovanie  

Extrakty boli sušené pomocou vákuovej odparky pri teplote nie väčšej ako 40 °C za zníženého 

tlaku. K úplnému dosušeniu boli uskladnené do vákuového exsikátora na 24 h v tme. Potom 

boli ampulky s extraktom vyplnené ochrannou atmosférou – Ar a následne nepriedušne  

uzavreté zatavením.  

4.2 Príprava sumárnych extraktov a analýza GC/MS – Materiál a vybavenie 

4.2.1 Rozpúšťadla 

Voda 

Diethylether, p. a. 

Ethanol 95%, čistý 

Etylacetát, p. a. 

Chloroform, p. a. 

4.2.2 Chemikálie 

Argón  

Kyselina sírová 2%, p. a. 

Kyselina sírová 96%, p. a. 

Uhličitan sodný, bezvodý 

Síran sodný bezvodý, p. a. 

 



4.2.3 Biologický materiál 

Zamrazené cibule rastlín N. cyclamineus cv. Jenny, N. cyclamineus cv. Little Witch, 

N. cyclamineus cv. Rapture, N. cyclamineus cv. Surfside, N. cyclamineus cv. Peeping Tom, 

N. cyclamineus cv. Warbeld a N. cyclamineus. cv. Skater’s Waltz. 

4.2.4 Vlastné prevedenie GC/MS  

Alkaloidy boli stanovované za pomoci plynovej chromatografie GCMS-QP2010 plus system 

(Shimadzu, Japonsko). Jeden μl alkaloidného extraktu (1 mg/ml) bol zavedený v riediacom 

pomere 1:5 pri 270 °C. Separácia prebiehala v kolóne HP-5MS UI (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm, 

Agilent Technologies Santa Clara, CA, USA). Teplotný program začínal na 150 °C a následne 

bol zvyšovaný o 3 °C/min až na teplotu 300 °C na 15 min. Teplota detektoru bola 200 °C 

a detekčné rozhranie nastavené na 35 – 600 m/z. Tok hélia, ako mobilnej fáze, bol 3 ml/min. 

Výsledné spektrá boli porovnávane s  knižnicami NIST a Wiley a taktiež s našou knižnicou.41 

4.3 Vlastný proces prípravy sumárnych extraktov na analýzu GC/MS 

4.3.1 Príprava sumárnych extraktov 

Zmrazená cibuľa sa pomlela v mixéri na menšie kúsky. V rozomletom stave sa vložila 

do Erlenmayerovej banky. Preliala sa dostatočným množstvom 95% etanolu tak, aby 

podrvené  cibule boli aspoň 3 cm pod hladinou kvapaliny. Na prevenciu vzniku utajeného 

varu boli pridané varné kamienky. Zmes sa následne na vodnom kúpeli a pod spätným 

chladičom varila 15 minút. Potom sa banka vybrala, nechala chladiť a zároveň sedimentoval 

jej obsah. Táto zmes sa preliala cez filter z vliselinu. Zvyšky cibúľ sa znova zaliali etanolom a 

rovnakým postupom varili. Tento postup sa opakoval celkom dvakrát. Potom sa k matoline 

ešte raz pridal etanol a zmes sa sonikovala 10 min. Stupeň sonikácie na ultrazvukovom kúpeli 

SONOREX™ bol 10. Následne bola zmes znova filtrovaná cez vrstvu vliselinu. Filtráty 

vzniknuté z predchádzajúcich filtrácií sa spojili a prefiltrovali cez vrstvu kremeliny 

vo filtračnom tubuse za zníženého tlaku. Filtrát sa následne zahustil vo vákuovej odparke 

do zvyšku asi 5 ml. K suspenzii sa pridala ešte 2% kyselina sírová. Banka so zmesou bola 

umiestnená do ultrazvukového kúpeľa SONOREX™ na 5 min. na stupeň č. 10. Potom bola táto 

suspenzia filtrovaná cez vrstvu kremeliny za zníženého tlaku. Banka sa potom ešte 



niekoľkokrát zaliala destilovanou vodou a následne filtrovala. Filtrát sa zriedil vodou asi 

na 50 ml a vytrepával sa 2× s ¼ svojho objemu s predestilovaným dietyléterom. 

Po vytrepávaní sa éterová vrstva viditeľne oddelila. Vzniknuté vrstvy sme od seba odlúčili. 

Ďalej bol použitý už len kyslý vodný extrakt (dolná fáza), s éterovou vrstvou (horná fáza) sme 

ďalej nepracovali. Kyslá vrstva sa upravila na zásaditú s 10% roztokom uhličitanu sodného 

na výsledné pH asi 10, ktoré sa následne overilo indikátorovým papierikom. Zmes sa 

pretrepávala 3 krát asi s ¼ svojho objemu s  predestilovaným etylacetátom. Etylacetátová  

vrstva sa oddelila ako vrchná fáza. Spodná vrstvu bola oddelená pomocou oddeľovacieho 

lievika a ďalej  ju nebolo potreba. Získané etylacetátové fázy sa spojili, pridal sa k ním síran 

sodný a nechali sa stáť 30 min s občasným premiešaním. Následne bola zmes filtrovaná  

cez vatu vo filtračnom tubuse za zníženého tlaku. Filtrát sa zbieral do vpred zváženej banky.  

Vo vákuovej odparke pri teplote 40 °C bolo rozpúšťadlo odparené do sucha. Potom sa banka 

umiestnila do vákuového exsikátora na dobu 24 h a extrakt bol následne podrobený testom.  

 

4.4 Stanovenie cholínesterázovej aktivity 

4.4.1 Chemikálie 

5,5'-Dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina ≥ 98% (Sigma-Aldrich)  (5mM roztok)  

Acetylthiocholín jodid (Sigma-Adrich) (10mM roztok) 

Butyrylthiocholín jodid (Sigma-Adrich) (10mM roztok)  

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, p. a. (NaH2P04 . 2H20) (Lachema) 

Dimethylsulfoxid p. a. (Sigma-Adrich) 

Galanthamín hydrobromid (Changsha Organic Haerb Inc., China) 

Huperzín A (TAZHONGHUI – Tai´an zhonghui Plant Biochemical Co., Ltd., China) 

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát, p. a. (Na2HP04 . 12H20) (Lachema) 



4.4.2 Pufry 

5mM Fosfátový pufor pH 7,4 

Zásobný roztok A 

10 mM roztok NaH2PO4 (1 liter roztoku obsahuje 1,20 g NaH2PO4). 

Zásobní roztok B 

10 mM roztok Na2HPO4 (1 liter roztoku obsahuje 1,42 g Na2HPO4). 

Zmieša sa 57 ml roztoku A a 283 ml roztoku B a 300 ml vody.41 

 

5mM Fosfátový pufor pH 7,4 obsahujúci 150 mM chloridu sodného 

8,766 g chloridu sodného p. a. sa rozpustí v 5mM fosfátovom pufre pH 7,4 a doplní sa ním 

do 1000 ml.41 

100mM Fosfátový pufor, pH 7,4  

Zásobný roztok A 

200 mM roztok NaH2PO4 (1 liter roztoku obsahuje 24,0 g NaH2PO4). 

Zásobní roztok B 

200 mM roztok Na2HPO4 (1 liter roztoku obsahuje 28,4 g Na2HPO4). 

Zmieša sa 57 ml roztoku A a 243 ml roztoku B a 300 ml vody.41 

 

4.4.3 Biologický materiál 

Ako zdroj acetylcholínesterázy (HuAChE) bol použitý hemolyzát ľudských erytrocytov. 

Zdrojom butyrylcholínesterázy (HuBuChE) bola ľudská plazma. Erytrocyty sa získali z čerstvo 

odobratej citrátovanej krvi zdravých dobrovoľníkov. Bezprostredne po odbere sa krv 

rozdelila rovnomerne po 5 ml do skúmaviek a vykonala sa centrifugácia pri rýchlosti 

4000 rpm pri 4 °C po dobu 10 minút. Po tejto prvej centrifugácii sa plazma odsala tak, aby 

v nej neboli erytrocyty a uchovávala sa do doby stanovenia aktivity BuChE v chladničke pri 4 

°C (najdlhšie však 6 hodín).41 



Zvyšok plazmy z erytrocytárneho sedimentu sa opatrne odsal bezpopolovým 

filtračným papierom s hladeným povrchom a odpočítal sa objem erytrocytov. Tento 

sediment sa zriedil rovnakým množstvom 5 mM fosfátového pufru pH 7,4 obsahujúceho 

150 mM chloridu sodného a suspenzia sa rozdelila do skúmaviek s objemom 13 ml.  

Suspenzia sa premiešala a centrifugovala rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie 

pri oddeľovaní plazmy. Premytie týmto spôsobom sa opakovalo celkom 3x a premývacia 

kvapalina sa dokonale odstránila. Po tomto premytí sa pridalo také množstvo 5 mM 

fosfátového pufru pH 7,4 bez obsahu chloridu sodného, aby bol objemový pomer erytrocyty 

k pufru 1 + 9. Zmes sa opäť homogenizovala, preliala do Erlenmayerovej banky a erytrocyty 

sa ponechali spontánne hemolyzovať za miešania teflónovým miešadlom pri 300 rpm. Ihneď 

po skončení tejto riadenej hemolýzy sa u suspenzie stanovila aktivita, prípadne sa 5 mM 

fosfátovým pufrom upravila absorbancia (hodnota absorbancia musí byť 0,08 – 0,15) a 

nariedený hemolyzát sa uchovával do doby použitia pri -22 °C. Cholínesetrazová aktivita 

plazmy sa stanovila rovnakým spôsobom (hodnota absorbancie musí byť 0,15 – 0,20) a 

uchováva sa rovnakým spôsobom ako hemolýza.41 

 

4.4.4 Stanovenie cholínesterázovej inhibičnej aktivity (IC50) 

Pre stanovenie hodnoty IC50 sa použila Ellmanova spektrofotometrická metóda s použitím 

5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoovej kyseliny (DTNB).42 Ako substráty boli použité estery 

thiocholínu. Pri reakcii vznikol žlto zafarbený produkt, ktorý sa stanovil spektrofotometricky 

pri =436 nm (AChE) a =412 nm (BuChE).41 

Sledoval sa nárast absorbancie za 1 minútu. Hodnoty IC50 boli vypočítané  

z nameraných hodnôt poklesu aktivity AChE alebo BuChE nelineárnou regresiou v programe 

GraphPaD Prism (verzia 3.02 pre Windows; výrobca Graph PaD Software, San Diego, CA, 

USA). Výsledky boli porovnané s hodnotami IC50 známych inhibítorov cholínesteráz: 

galanthamínom, eserínom a huperzínom A. Percenta inhibície (% I) boli počítané podľa 

vzorca % I = 100-(ΔABL/ΔASA)*100, kde ΔABL je nárast absorbancie slepého vzorku za 1 minútu 

a ΔASA je nárast absorbancie meraného vzorku.41 

Do jamiek mikrotitračných doštičiek sa v prípade slepej vzorky napipetovalo 8,3 μl  

plazmy alebo hemolyzátu, pridalo sa 283 μl 5 mM DTNB a 8,3 μl DMSO, 8,3 µl príslušnej 

koncentrácie vzorky. Po 2 minútovom premiešaní sa zmes inkubovala v komore Readeru 



pri    37 °C po dobu 5 minút. Potom sa pridalo 33,3 µl roztoku substrátu 

(acetylthiocholínjodidu alebo butyrylthiocholínjodidu) a meralo sa pri príslušnej vlnovej dĺžke 

absorbancie.41 

U meraných látok (extraktov) sa použili rovnaké objemy činidiel a roztoku substrátu. 

Miesto samotného DMSO (ten sa použil len do jamiek s porovnávacím roztokom) sa pridávali 

roztoky meraného extraktu rôznej koncentrácie (20; 2; 0,2; 0,02; 0,002 mg/ml v DMSO, 

prípadne ešte v rade nižších koncentrácií). Meranie bolo vykonané  pri teplote 37 °C, vlnovej 

dĺžke 436 nm u AChE a 412 nm u BuChE v kinetickom móde po dobu 1 minúty (6 meraní). 

Výpočet IC50 sa vykoná za použitia programu GraphPad Prism – určí sa 50% inhibičnej 

koncentrácie, ako je uvedené vyššie.41 

Cholínesterázová inhibičná aktivita sa porovnáva s referenčnými látkami  

(galanthamínom, huperzínom A, eserínom).41 

Látka HuAChE (IC50) HuBuChE (IC50) 
Galanthamín 0,629734 ± 0,023937 µg/ml 15,5777 ± 0,478745 µg/ml 

Huperzín A 0,007997 ± 0,000242 µg/ml >242,320 µg/ml 

Eserín 0,017347 ± 0,000275 µg/ml 0,035795 ± 0,0011 µg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Aktivita sumárnych extraktov na AChE a BuChE a ich identifikácia 

pomocou GC/MS 

V nasledujúcich odstavoch sú zhrnuté výsledky z identifikácie alkaloidov sumárnych 

extraktov skúmaných rastlín pomocou metódy GC/MS a ich aktivity na HuAChE a HuBuChE. 

 

5.1.1 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Jenny a 

stanovenia aktivity na AChE a BuChE 

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 497,35 ± 51,36 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 370,90 ± 39,99 µg/ml 

 

 

Obr. č.  29 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Jenny 

 

 

 

 

 



Alkaloidný profil a výsledky MS analýzy extraktu: 

Tabuľka 1 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Jenny 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Tazettín 2644 

247(999), 331(266), 70(264), 
71(221), 298(207), 42(173), 

201(168), 44(161), 115(160), 
181(150) 

9,71 % 92,9 % 

Lykorín 2741 

226(999), 227(644), 250(259), 
287(259), 268(218), 286(173), 

228(101), 147(96), 251(90), 
252(87) 

90,29 % 93,3 % 

 

 

5.1.2 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Little Witch 

a stanovenia aktivity na AChE a BuChE 

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 164,28 ± 20,69 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 339,7 ± 35,24 µg/ml 

 

Obr. č.  30 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Little Witch 

 

 



Tabuľka 2 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Little Witch 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Galanthamín 2398 

286(999), 287(766), 216(379), 
174(364), 244(244), 270(169), 
115(160), 288(140, 42(132), 

230(120) 

1,50 % 72,0 % 

3-Epikrinín  2464 

271(999), 199(733), 187(668), 
252(366), 115(302), 128(295), 
200(289), 56(257), 228(228), 

173(227) 

4,79 % 64,4 % 

Pankracín 2678 

287(999), 185(372), 199(333), 
223(333), 286(246), 270(234), 
243(234), 214(229), 115(222), 

269(195) 

7,08 % 88,0 % 

Tazettín 2644 

247(999), 331(271), 70(254), 
71(222), 298(204), 44(173), 

42(171), 115(168), 201(164), 
248(147) 

30,92 % 95,3 % 

Nerinín 2687 
125(999), 96(250), 175(173), 

126(91), 109(61), 124(53), 
96(37), 42(32), 176(30), 82(27) 

4,40 % 51,2 % 

Galanthín 2703 

242(999), 243(953), 317(218), 
268(167), 316(167), 244(158), 
266(134) 284(119), 125(110), 

162(101) 

6,71 % 96,7 % 

Lykorín 2738 

226(999), 227(645), 287(262), 
250(235), 268(219), 286(175), 

228(102), 147(94), 252(86), 
251(82) 

33,71 % 94,3 % 

Inkartín 2751 

332(999), 258(829), 259(623), 
341(486), 333(370), 28(259), 

242(227), 165(206), 177(179), 
296(158) 

1,81 % 69,2 % 

Hippeastrín 2880 
128(999), 96(380), 124(89), 

126(86), 42(55), 94(49), 8(32), 
82(30), 97(29), 95(28) 

8,39 % 87,8 % 

Mekambrolín 2939 

294(999), 295(904), 147(213), 
296(169), 250(107), 278(106), 

178(104), 209(82), 280(82), 
279(74) 

0,69 % 25,2 % 

 



5.1.3 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Rapture a 

stanovenia aktivity na AChE a BuChE 

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 201,07 ± 27,36 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 230,50 ± 16,02 µg/ml 

 

Obr. č.  31 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Rapture 

 

 

Tabuľka 3 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Rapture 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Lykoramín 2417 

288(999), 289(569), 202(112), 
115(107), 187(98), 290(96), 

44(94), 188(78), 232(75), 
189(74) 

15,95 % 86,6 % 

Galanthamín 2438 

286(999), 287(690), 202(233), 
44(186), 48(137), 115(134), 

218(129), 216(123), 288(117), 
42(88) 

2,42 % 51,1 % 

X1 2453 

274(999), 275(832), 188(244), 
187(137), 276(132), 202(124), 
115(123), 244(118), 175(113), 

201(100) 

1,81 %  –  

     



 
 
Tabuľka 3 – pokračovanie 

  

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

X2 2476 

254(999), 373(903),284(384), 
285(328), 188(307), 174(301), 
216(274), 115(265), 187(211), 

189(201) 

0,97 % – 

Norpluvín 
diacetát 

2497 

254(999), 314(640), 315(469), 
255(358), 228(299), 252(296), 
256(287), 43(282), 226(207), 

242(190) 

6,12 % 33,0 % 

Norpluvín 2535 

272(999), 273(663), 228(372), 
244(251, 229(172), 256(160), 
216(130), 254(121), 242(118), 

274(118) 

1,43 % 67,4 % 

X3 2548 

252(999), 253(487), 237(185), 
209(151), 207(86), 126(82), 

254(79), 96(66), 208(62), 
251(52) 

0,82 %  –  

Tazettín 2644 

247(999), 331(272), 70(263), 
71(216), 298(201), 42(172), 

115(170), 44(169), 201(169), 
248(153) 

20,36 % 95,8 % 

Lykorín 2737 

226(999), 227(644), 287(255), 
250(240), 268(222), 286(177), 

228(99), 147(98), 252(90), 
251(85) 

50,12 % 92,8 % 

 

 

 

 

 

 



5.1.4 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Surfside a 

stanovenia aktivity na AChE a BuChE  

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 53,92± 5,68 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 61,26 ± 6,42 µg/ml 

Chromatograf: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  32 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Surfside 

Alkaloidný profil a výsledky MS analýzy extraktu: 

Tabuľka 4 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Surfside 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Galanthamín 2398 

286(999), 287(798), 216(382), 
174(349), 244(235), 115(184), 
270(165), 288(140), 230(133), 

42(132) 

4,80 % 70,6 % 

Lykoramín 2417 
288(999), 289(566), 202(108), 

115(100), 290(95), 187(92), 
44(80), 188(78), 189(68), 232(68) 

13,84 % 86.3 % 

Galanthamín 2416 

286(999), 287(738), 202(200), 
44(195), 115(146), 218(137), 

187(136), 216(132), 288(115), 
188(108) 

2,39 % 44,8 % 

X4 2448 
288(999), 289(419), 286(204), 
174(161), 202(124), 187(113), 

216(113), 287(98), 42(96), 77(96) 
0,49 %  –  

 



Tabuľka 4 – pokračovanie  

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

X5 2453 
274(999), 275(833), 188(163), 
276(156), 187(135), 175(112), 

202(104), 244(104), 247(88), 189(87) 
1,49 % – 

Galanthamínon 2476 

284(999), 285(807), 174(347), 
216(222), 242(221), 199(212), 
115(175), 128(167), 286(141), 

42(126) 

13,17 % 90,6 % 

Neruscín 2494 
109(999), 108(141), 110(71), 191(68), 

94(40), 250(37), 300(31), 251(30), 
208(26), 299(26) 

0,96 % 70,3 % 

Nerinín 2500 
109(999), 108(146), 110(81), 177(65), 

285(46), 42(32), 286(30), 96(25), 
82(23), 94(23) 

1,09 % 33,2 % 

X6 2512 

287(999), 215(710), 203(536), 
115(362), 135(288), 128(275), 
270(275), 244(256), 268(247), 

44(229)  

0,39 % – 

X7 2525 
270(999), 271(947), 272(142), 
199(126), 174(102), 181(100), 

240(97), 77(96), 128(96), 115(94) 
2,12 % – 

X8 2530 

268(999), 328(684), 329(583), 
266(433), 269(393), 43(312), 

242(276), 240(250), 267(228), 
270(195) 

8,98 % – 

Pluvín 2558 

286(999), 287(644), 242(371), 
258(227), 270(201), 243(153), 
288(114), 256(107), 266(105), 

229(97) 

5,17 % 71,5 % 

Cheryllín 2563 

242(999), 241(855), 225(710), 
211(591), 285(401), 210(380), 
181(258), 227(237), 226(183), 

243(177) 

4,52 % 95,7 % 

3,4-Dihydro-6,7-
dimethoxy-1-

fenylisochinolín 
2576 

266(999), 267(506), 250(236), 
222(86), 268(77), 180(75), 251(71), 

193(58), 264(41), 192(40) 
4,74 % 61,8% 

X9 2600 

109(999), 108(267), 208(150), 
110(127), 94(124), 266(122), 
283(116), 96(101), 281(96),  

282(93) 

0,35 % – 

     



 
Tabuľka 4 – pokračovanie  

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Tazettín 2643 

247(999), 70(268), 331(264), 71(219), 
298(214), 42(174), 115(169), 
201(167), 44(158), 199(151) 

13,37 % 92,6 % 

X10 2675 
264(999), 265(756), 178(181), 
266(126), 248(125), 220(119), 

191(103), 132(82), 250(65), 95(64) 
3,90 % – 

Galanthín 2702 
242(999), 243(871), 317(210), 
266(191), 268(177), 244(149), 

316(132), 298(106), 252(97), 125(87) 
0,97 % 91,4 % 

Lykorín 2736 

226(999), 227(638), 250(396), 
268(248), 287(243), 252(178), 
286(175), 251(141), 228(103), 

147(931) 

8,13 % 87,3 % 

Homolykorín 2757 
109(999), 108(211), 110(76), 82(30), 

42(26), 94(26), 81(20), 93(17), 
107(16), 77(14) 

4,50 % 68,1 % 

1,2-Dihydro-
chlidanthín 

2810 
109(999), 228(410), 229(260), 

108(245), 289(118), 110(88), 270(88), 
288(73), 254(66), 253(61) 

3,16 % 78,5 % 

Hippeastrín 2880 
125(999), 96(396), 124(105), 126(87), 

44(58), 42(55), 109(53), 94(47), 
162(44), 81(36) 

1,47 % 76,1 % 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.5 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Peeping 

Tom a stanovenia aktivity na AChE a BuChE  

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 38,46 ± 5,49 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 120,70 ± 12,77 µg/ml 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  33 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Peeping Tom 

 

 Alkaloidný profil a výsledky MS analýzy extraktu: 

Tabuľka 5 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Peeping Tom 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI 
[M+] a charakteristické ióny 

m/z (relatívna intenzita) 
Zastúpenie vo 

vzorku 
Zhoda s 

databázou 

Galanthamín 2399 

286(999), 287(755), 216(370), 
174(327), 244(226), 115(163), 
270(144), 230(140), 165(118), 

288(118) 

3,64 % 66,8 % 

Dihydrokrinín 2438 

272(999), 273(886), 230(344), 
202(287), 115(167), 274(162), 
174(142), 77(115), 181(115), 

165(113) 

2,33 % 18,3 % 

Norpluvín 
diacetát 

2523 

254(999), 314(640), 315(463), 
43(389), 255(341), 228(299), 

256(293), 252(276), 226(210), 
45(205) 

5,25 % 32,5 % 

X11 2549 

272(999), 273(639), 228(227), 
244(225), 229(186), 256(156), 
242(121), 216(119), 274(112), 

215(95) 

1,00 % – 



 
Tabuľka 5 – pokračovanie  

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Norpluvín 2537 

272(999), 273(639), 228(227), 
244(225), 229(186), 256(156), 
242(121), 216(119), 274(112), 

215(95) 

2,19 % 50,0 % 

Tazettín 2644 

247(999), 70(284), 331(260), 
71(225), 298(213), 42(201), 

44(192), 115(177), 201(176), 
152(163) 

10,84 % 92,2 % 

Lykorín 2737 

226(999), 227(572), 250(482), 
268(290), 287(260), 252(229), 
286(168), 251(143), 248(136), 

96(134) 

1,49 % 79,8 % 

Homolykorín 2759 
109(999), 108(212), 110(81), 

42(30), 82(28), 94(27), 81(19), 
107(17), 93(16), 77(14) 

13,01 % 73,2 % 

Nerinín 2809 
109(999), 108(230), 110(73), 

82(34), 42(30), 107(22), 81(21), 
94(19), 65(18), 93(18) 

0,97 % 36,0 % 

Hippeastrín 2883 
125(999), 96(372), 124(91), 

126(83), 42(59), 94(53), 81(32), 
162(32), 82(29), 97(28) 

59,28 % 91,0 % 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.6 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Warbeld a 

stanovenia aktivity na AChE a BuChE 

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 36,82 ± 4,50 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 85,43 ± 11,13 µg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  34 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Warbeld 

 

Alkaloidný profil a výsledky MS analýzy extraktu: 

Tabuľka 6 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Warbeld 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

X12 2435 

44(999), 272(352), 273(334), 
207(262), 73(139), 281(113), 
202(108), 230(106), 77(75), 

115(73) 

3,35 % – 

Norpluvín 
diacetát 

2497 

254(999), 314(638), 315(477), 
43(361), 255(347), 228(291), 

256(273), 252(271), 226(210), 
45(191) 

2,47 % 34,2 % 

Norpluvín 2536 

272(999), 273(653), 228(443), 
244(249), 229(192), 256(170), 
216(127), 215(125), 242(120), 

147(117) 

6,60 % 59,9 % 



 
Tabuľka 6 – pokračovanie  

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

X13 2548 
252(999), 253(544), 237(182), 

209(158), 40(96), 208(76), 
96(70), 104(63), 210(61), 254(53) 

2,41 % – 

X14 2549 

252(999), 253(489), 209(168), 
237(165), 40(113), 96(91), 
208(68), 254(68), 104(54), 

180(45) 

1,05 % – 

Tazettín 2643 

247(999), 70(288), 331(258), 
71(242), 298(200), 42(196), 
115(186), 4(177), 45(176), 

201(174) 

10,91 % 91.6 % 

Lykorín 2736 

226(999), 227(556), 250(336), 
268(268), 287(213), 252(153), 
251(147), 248(112), 286(106), 

249(102) 

1,80 % 74,2 % 

Homolykorín 2758 
109(999), 108(210), 110(78), 

42(29), 82(28), 94(25), 81(19), 
107(17), 93(16), 178(15) 

11,91 % 69,1 % 

Neruscín 2810 
109(999), 108(245), 110(85), 

82(38), 42(37), 94(30), 81(24), 
93(23), 207(17), 164(16) 

1,06 % 37,3 % 

Hippeastrín 2883 
125(999), 96(372), 124(92), 

126(84), 42(57), 94(50), 162(32), 
81(30), 82(29), 97(28) 

58,45 % 91,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.7 Výsledky GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Skater’s 

Waltz a stanovenia aktivity na AChE a BuChE  

Aktivita inhibičnej koncentrácie sumárneho extraktu: 

IC50 (HuAChE) = 538,84 ± 87,45 µg/ml 

IC50 (HuBuChE) = 664,20 ± 102,18 µg/ml 

 

Obr. č. 35 – GC/MS chromatograf alkaloidného extraktu N. cyclamineus cv. Skater’s Waltz 

 

Alkaloidný profil a výsledky MS analýzy extraktu: 

Tabuľka 7 – Alkaloidy identifikované pomocou GC/MS v Narcissus cyclamineus cv. Skater’s Waltz 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

Lykoramín 2416 
288(999), 289(744), 202(169), 
42(120), 232(109), 174(104), 

290(101), 188(98), 189(89), 77(88) 
0,76 % 46,1 % 

Karanín 2516 

226(999), 271(590), 252(542), 
227(479), 270(339), 250(233), 
240(134), 253(125), 228(118), 

272(104) 

0,89 % 87,5 % 

Norpluvín 2547 

228(999), 273(648), 229(506), 
254(497), 272(416), 255(134), 
274(117), 252(112), 230(83), 

256(78) 

1,92 % 96,5 % 

Pluvín 2566 

242(999), 287(748), 243(482), 
268(447), 286(443), 288(138), 
170(112), 169(107), 228(101), 

254(91) 

17,4 % 96,5 % 



Tabuľka – 7 pokračovanie 

Identifikovaná 
zlúčenina 

RI [M+] a charakteristické ióny 
m/z (relatívna intenzita) 

Zastúpenie 
vo vzorku 

Zhoda s 
databázou 

    2576 

266(999), 250(437), 180(325), 
222(242), 193(212), 209(183), 
341(183), 220(165), 77(130), 

205(124) 

1,00 % – 

X16 2627 

272(999), 115(397), 240(294), 
214(248), 128(225), 153(205), 
96(185), 209(185), 186(182), 

227(162) 

1,25 % – 

X17 2635 

257(999) 199(217), 258(208), 
227(196), 225(175), 229(162), 
226(159), 128(135), 256(135), 

129(121) 

0,73 % – 

Tazettín 2645 

247(999), 331(262), 70(246), 
71(207), 298(203), 201(162), 
42(159), 115(155), 44(154), 

248(143) 

32,13 % 95,9 % 

X18 2675 

264(999), 265(783), 178(219), 
248(183), 220(140), 266(134), 

191(108), 44(107), 133(99), 
250(90) 

0,61 % – 

Hemanthidín 
2691 

 

225(999), 226(569), 257(521), 
258(378), 256(291), 229(260), 
247(249), 139(238), 197(178), 

44(165) 

0,62 % 20,02 % 

Galanthín 2705 

242(999), 243(934), 317(230), 
316(161), 268(158), 244(145), 
284(115), 266(108), 125(97), 

162(97) 

33,03 % 97,1 % 

Lykorín 2738 

242(999), 287(748), 243(482), 
468(447), 286(443), 288(138), 
270(112), 269(107), 228(101), 

254(91) 

6,76 % 90,7 % 

Metylpseudoly
korín 

2778 

242(999), 243(731), 266(321), 
303(282), 284(234), 302(220), 
268(161), 267(147), 244(127), 

250(101) 

2,07 % 92,1 % 

1,2-
Dihydrochlidan

thín 
2813 

228(999), 229(793), 289(387), 
270(296), 288(253), 252(251), 
147(164), 253(146), 230(128), 

111(113) 

0,83 % 85,5 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Jenny a stanovenie 

aktivity na AChE a BuChE 

V alkaloidnom extrakte N. cyclamineus cv. Jenny boli identifikované len 2 alkaloidy a to 

tazettín a lykorín (tab. 1).  

Alkaloidný extrakt tejto vzorky disponuje iba slabou inhibičnou aktivitou na HuAChE 

a HuBuChE. To speje k názoru, že sa jedná skôr o nezaujímavú rastlinu z hľadiska potenciálu 

jej podrobnejšieho skúmania na inhibičnú aktivitu na HuAChE a HuBuChE. Tieto výsledky sú 

podporované publikovanou literatúrou, podľa ktorej tazettín a lykorín vykazujú len nízku 

inhibičnú aktivitu na AChE a BuChE.43,44 

6.2 Výsledky z GC/MS analýzy sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Little Witch 

a stanovenia aktivity na AChE a BuChE 

Z rastliny N. cyclamineus cv. Little Witch sa podarilo extrahovať viacero alkaloidov, najmä  

z galanthamínovej, krinínovej, montanínovej, tazettínovej, lykorínovej a homolykorínovej 

skupiny. Inhibičná aktivita tohto alkaloidného extraktu, aj napriek pestrému obsahu 

alkaloidov, je relatívne nízka. Pri identifikácií alkaloidov GC/MS analýzou sa potvrdilo 10 

alkaloidov. Dominantné zastúpenie vo vzorke má lykorín, tazettín a následne hippeastrín, 

galanthín, pankracín a nerinín. Najvyššie obsahové percento zaujíma lykorín, ktorý má nízku 

inhibiční aktivitu na cholínesterázy. Ďalší obsahovo významný alkaloid tazettín má taktiež  

nízku aktivitu na HuAChE  a HuBuChE.43,45 Z alkaloidov majú výraznejšiu aktivitu na tieto 

enzýmy galanthamín a galanthín,46 pre   ich nízke zastúpenie, je aktivita vzorky  

na cholínesterázy nízka. Tieto hodnoty sú v porovnaní so štandardmi a ostatnými extraktmi 

skôr nezaujímavé.  

6.3 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Rapture a stanovenie 

aktivity na AChE a BuChE 

Analýze bol podrobený aj druh N. cyclamineus cv. Rapture. Vo výsledku bolo zistených 9 

zložiek, kde sa ako hlavné súčasti javia lykorín , tazettín a lykoramín. Na základe retenčného 

indexu a hmotnostného spektra jednotlivých zložiek sa s určitou pravdepodobnosťou 

podarilo identifikovať v našom extrakte 6 alkaloidov (tab. 3). Ako hlavná zložka bol 

identifikovaný alkaloid lykorín, ktorý zastupuje viac ako polovicu z obsahu extraktu. Účinný 

galanthamín má opäť nízke percentuálne zastúpenie. Tri detekované zložky neboli vôbec 



identifikované. Ich obsah vo vzorku dosahuje len relatívne nižších hodnôt. Pre ich 

identifikáciu a kvantifikáciu účinku je potrebné podrobnejšie analytické prešetrenie vzorky. 

Alkaloidný extrakt však nepreukazuje výraznú aktivitu na HuAChE a HuBuChE. 

6.4 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Surfside a stanovenie 

aktivity na AChE a BuChE 

Z rastliny druhu N. cyclamineus cv. Surfside bolo oproti ostatným skúmaným vzorkám 

detekovaných mnoho látok. Až 22 látok z ktorých 7 nebolo vôbec identifikovaných. Je 

možné, že tieto látky ešte neboli bližšie popísané a študované. Identifikácia týchto látok si 

vyžaduje ich izoláciu a kvalitatívnu analýzu. Aktivita na HuBuChE je zo všetkých vzoriek 

najvyššia. Z publikovanej literatúry a výsledkov sa dá predpokladať, že na aktivite 

na HuBuChE sa podieľajú hlavne neruscín, galanthaminon, galanthamín, cherylín,               

3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-fenylisochinolín alebo niektoré z neidentifikovaných  

alkaloidov.43,44,47 Za aktivitu na HuAChE je zodpovedný zrejme galanthamín, prípadne jeho 

deriváty. Je dosť možné že inhibíciu AChE spôsobujú aj niektoré neidentifikované alkaloidy.43 

Svojím obsahovým spektrom sa táto rastlina z testovaných javí ako najzaujímavejšia, 

čo zobrazuje aj výsledok chromatografie. Vzhľadom na výsledky by táto rastlina mohla byť 

potencionálnym kandidátom pre ďalší výskum.  

6.5 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Peeping Tom a 

stanovenie aktivity na AChE a BuChE 

V extrakte z N. cyclamineus cv. Peeping Tom bolo nájdených 10 látok, z toho 1 

neidentifikovaná. Pre jej identifikáciu treba podrobiť vzorku detailnejšej štúdii. U tejto vzorky 

bola nameraná zvýšená aktivita na AChE. Alkaloidný extrakt, obsahuje pozoruhodné 

zastúpenie hippeastrínu (59,28 %). Hippeastrín podľa publikovaných zdrojov však 

nepreukazuje zvýšenú inhibíciu na AChE.47 V prípade jeho potreby, môže byť rastlina 

užitočná. Za túto aktivitu sú zrejme zodpovedné alkaloidy galanthamínového typu alebo 

neidentifikovaná látka. Aktivita na BuChE je mierne zvýšená.  

6.6 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Warbeld a stanovenie 

aktivity na AChE a BuChE 

Z cibule druhu N. cyclamineus cv. Warbeld bolo v našej analýze extrahovaných dokopy 10 

látok. Sedem z nich bolo identifikovaných  ako alkaloidy Amaryllidaceae a to hlavne 



tazettínového, lykorínového a homolykorínového typu.  Pozoruhodné zastúpenie tu má opäť 

hippeastrín (58,45 %), ktorý nemá signifikantnú aktivitu na AChE.47 Tri látky však neboli 

určené. Pre ich bližší popis je potrebné ich izolovať a podrobiť ďalšiemu výskumu. 

Zo všetkých skúmaných vzoriek, dosahuje najlepšie výsledky na inhibíciu AChE a taktiež 

zvýšenú aktivitu na HuBuChE. Zo získaných výsledkov a z publikovanej literatúry je možné 

dedukovať, že za touto aktivitou stojí hlavne neruscín, prípadne niektoré z 

neidentifikovaných alkaloidov.43,44,47 V súčasnej dobe však nie je dostupných dostatok 

informácií o inhibícii HuBuChE nato, aby sa dali tieto výs ledky jednoznačne interpretovať a 

teda nie je možné určovať presnú aktivitu jednotlivých alkaloidov, k čomu by bola potrebná 

ich jednotlivá izolácia v dostatočnom množstve a detailnejší prieskum aktivity.  

6.7 GC/MS analýza sumárneho extraktu z N. cyclamineus cv. Skater’s Waltz a 

stanovenie aktivity na AChE a BuChE 

V N. cyclamineus cv. Skater’s Waltz bolo nájdených pri GC/MS analýze 14 alkaloidov.  Štyri  

z nich sa nepodarilo bližšie určiť. Ich zastúpenie vo vzorke je však veľmi nízke. Najviac je 

zastúpený pluvín, galanthín a tazettín. Rastlina je zaujímavá svojím alkaloidným profilom, ale 

má len malú schopnosť inhibovať enzýmy cholínesteráz. Je pravdepodobne nepodstatná pre  

ďalšie hľadanie inhibítorov na HuBuChE.  

 

6.8 Všeobecná diskusia 

Pri rastlinách analyzovaných v tejto práci, nebolo dosiahnuté jednoznačne pozitívneho 

predpokladu. Práca je len malou súčasťou rozsiahleho screeningu veľkého množstva rastlín 

a ich alkaloidov. Preto je treba v screeningu aj naďalej pokračovať výskumom na ďalších 

rastlinách. 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

 

Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXVIII. Alkaloidy vybraných odrůd taxonu 

Narcissus cyclamineus REDOUTÉ a jejich účinek na acetylcholinesterasu a 

butyrylcholinesterasu. 

JANURA M.: Diplomová práca, Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie, Hradec Králové 2015,  Česká republika. 

Abstrakt: 

Sumárne extrakty alkaloidov z cibúľ  N. cyclamineus cv. Jenny, N. cyclamineus cv. Little 

Witch, N. cyclamineus cv. Rapture, N. cyclamineus cv. Surfside, N. cyclamineus cv. Peeping 

Tom, N. cyclamineus cv. Warbeld a N. cyclamineus cv. Skater’s Waltz boli získané obvyklým 

spôsobom pre tento typ zlúčenín.  

 Alkaloidné extrakty boli analyzované GC/MS a bol sledovaný pravdepodobný výskyt 

jednotlivých alkaloidných látok. Tieto extrakty boli tiež podrobené stanoveniu inhibičnej 

aktivity na AChE a BuChE. 

 Zvýšenú aktivitu na HuBuChE majú N. cyclamineus cv. Surfside s IC50 

na HuBuChE = 61,26 ± 6,42 µg/ml a N. cyclamineus cv. Warbeld s IC50 = 85,43 ± 11,13 µg/ml 

na HuBuChE. Najlepšiu aktivitu na HuAChE má N. cyclamineus cv. Warbeld 

s IC50 (HuAChE) = 36,82 ± 4,50 µg/ml. 

Kľúčové slová: Narcissus, Acetylcholínesteráza, Butyrylcholínesteráza, GC/MS, Alzheimer‘s 

disease. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Biological activity of plant metabolites XXVIII. Alkaloids from selected cultivars of 

Narcissus cyclamineus REDOUTÉ and their influence on acetylcholinesterase and 

butyrylcholinesterase. 

JANURA M.: Diploma work, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové 2015, Czech 

Republic. 

Abstract:  

The summary extracts of alkaloids from bulbs of N. cyclamineus esp. N. cyclamineus cv. 

Jenny, N. cyclamineus cv. Little Witch, N. cyclamineus cv. Rapture, N. cyclamineus cv. 

Surfside, N. cyclamineus cv. Peeping Tom, N. cyclamineus cv. Warbeld and N. cyclamineus cv. 

Skater’s Waltz were obtained by the procedures common for this type of compounds.  

The alkaloid extracts were analyzed by GC/MS and the probable occurrence 

of individual alkaloid substances was observed. These extracts were also assayed for HuAChE 

and HuBuChE inhibitory activity. 

N. cyclamineus cv. Surfside with IC50 = 61,26 ± 6,42 µg/ml and N. cyclamineus 

cv. Warbeld with IC50 = 85,43 ± 11,13 µg/ml have the best results in inhibition of HuBuChE. 

The best inhibitory activity on HuAChE has N. cyclamineus cv. Warbeld 

with IC50 (HuAChE) = 36,82 ± 4,50 µg/ml. 

Key words: Narcissus, Acetylcholinesterase, Butyrylcholinesterase, GC/MS, Alzheimer‘s 

disease. 
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