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Více než 50 % všech případů demence je způsobeno Alzheimerovou chorobou (AD). Jedná se 

o progresivní neurodegenerativní onemocnění působící postupnou ztrátu paměti, poruchy 

orientace i chování, jež zasahují do pacientova sociálního i pracovního života. AD je 

charakterictická ztrátou neuronů v určitých oblastech mozku – na příklad v hipokampu či 

kůře. Etiopatogeneze vzniku AD není ještě zcela známa, proto je léčba pouze symptomatická. 

Důležitou roli hraje vznik extracelulárních plaků proteinu β amyloidu (Aβ) okolo neuritů, což 

vede k jejich degeneraci a následné buněčné smrti. Aβ se podporuje vznik volných 

kyslíkových radikálů, což vede ke smrti neuronů, stejně jako intracelulárně vznikající uzlíky τ 

proteinu. Dalším z problémů je nerovnováha glutamátergního systému, jehož fyziologická 

funkce je nezbytná pro správnou tvorbu paměti. U pacientů s AD dochází k přílišné aktivaci 

tohoto systému, což vede ke vzniku šumů mezi neurony a ztížení přenosu nervového vzruchu, 

excitotoxicitě a apoptóze neuronů. U pacientů trpících AD je také snížena koncentrace 

neurotransmiteru acetylcholinu (ACh) v mozku, což přispívá k rozvoji onemocnění. ACh je 

fyziologicky na synapsi rozkládán enzymem acetylcholinesterasou (AChE). Druhým 

enzymem, který se podílí na rozkladu ACh, je butyrylcholinesterasa (BuChE). V pokročilých 

stádiích AD může být hladina ACh a cholinacetyltransferasy snížena až o 90 % oproti 

normálním fyziologickým koncentracím, zatímco koncentrace BuChE se zvyšuje a nabývá na 

významu. Proto je perspektivní výzkum za účelem najít duální inhibitory AChE i BuChE. 

Rody Galanthus, Leucojum a Narcissus náleží do čeledi Amaryllidaceae. Rostliny této čeledi 

obsahují široké spektrum sekundárních metabolitů nazývaných jako Amaryllidaceae 

alkaloidy. Tyto alkaloidy vykazují celou škálu biologických účinků, jako je účinek 



protizánětlivý, protivirový, antineoplastický, antimykotický, antibakteriální, antiparazitický a 

v neposlední řadě inhibují erytrocytární AChE a sérovou BuChE. 

Byly získány sumární alkaloidní extrakty z cibulí sedmi vybraných druhů a kultivarů 

(Galanthus elwesii, Galanthus woronowii, Leucojum vernum, Leucojum aestivum cv. 

GRAVETYE GIANT, Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN, Narcissus cv. QUIRINUS 

and Narcissus cv. VIRGINIA SUNRISE) a ty byly podrobeny GC/MS analýze. Jednotlivé 

alkaloidy byly identifikovány pomocí svých hmotnostních spekter, retenčních časů a indexů. 

Sumární extrakty byly pomocí Ellmanovy spektrofotometrické metody testovány in vitro na 

schopnost inhibovat humánní AChE (HuAChE) a BuChE (HuBuChE). Inhibiční aktivity 

sumárních alkaloidních extraktů vůči cholinesterasám byly porovnávány s pozitivním 

standardem galanthaminem (IC50,HuAChE = 1.710 ± 0.007 μM; IC50,HuBuChE = 42.30 ± 1.30 μM).  
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