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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra: Farmaceutická chemie  kontrola léčiv 

Vedoucí práce: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. 

Diplomant: Jakub Kratochvíl 

Název diplomové práce: Molekulárně modelovací studie potencionálních inhibitorů 

acetylcholinesterasy. 

 

Tato práce se zabývá využitím molekulárního dockingu pro ověření schopnosti 

vybraných látek inhibovat enzymy acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu. Jako 

ligandy vázající se do aktivního místa enzymu byly vybrány známé inhibitory AChE 

(donepezil, takrin, galanthamin, huperzin A), u kterých byla ověřena jejich aktivita a je 

známý vazebný mechanismus. Dále byly zkoumány látky s určitým inhibičním 

potenciálem, který byl ve většině případů potvrzen. Pro studie byly použity známé 

struktury lidských cholinesteras a dále Parejnoka kalifornského (Torpedo californica). 

Samotná experimentální část probíhala na PC s pomocí programů MGL Tools, PyMOL, 

Chimera a Autodock Vina. 
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Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové 

Department of: Pharmaceutical chemistry and drug control 

Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. 

Student: Jakub Kratochvíl 

Title of Thesis: Molecular modeling study of potential acetylcholinesterase 

inhibitors. 

 

This diploma thesis employs molecular docking methods to confirm the ability to 

inhibit acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in several substances. Well 

known AChE inhibitors (donepezil, tacrine, galanthamine, huperzine A) with described 

binding mechanism were chosen as ligands binding to active site of the enzyme. Their 

activity was confirmed. Other substances with certain inhibition potential were studied 

and in most cases the potential was proven. Structures of cholinesterases from human 

body and Torpedo californica were used for studies. The experimental part was carried 

out on a computer using a molecular modeling software: MGL Tools, PyMOL, Chimera 

and Autodock Vina. 
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Zadání 

Student se seznámí s odbornou literaturou a softwarem, který bude pro práci 

používaný. Dále bude následovat molekulové modelování, které bude samotnou náplní 

práce. 

  



 6 

Obsah 

 

Abstrakt ............................................................................................................................. 3 

Abstract ............................................................................................................................. 4 

Zadání ............................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek ................................................................................................................. 7 

Seznam obrázků a tabulek ................................................................................................ 8 

Úvod a cíl práce .............................................................................................................. 11 

1. Teoretická část ........................................................................................................ 12 

1.1. Cholinesterasy ..................................................................................................... 12 

1.1.1. Butyrylcholinesterasa ....................................................................................... 12 

1.1.2. Acetylcholinesterasa ........................................................................................ 14 

1.2. Inhibitory acetylcholinesterasy ........................................................................... 18 

1.2.1. Látky interagující s esterickým místem ........................................................... 19 

1.2.2. Látky interagující s α-anionickým místem ....................................................... 21 

1.2.3. Látky interagující s aromatickým hrdlem ........................................................ 22 

1.2.4. Látky interagující s periferním anionickým místem ........................................ 23 

1.3. Počítačová chemie .............................................................................................. 24 

1.3.1. Mezimolekulové interakce ............................................................................... 24 

1.3.2. Molekulové modelování ................................................................................... 25 

1.3.3. Molekulová grafika .......................................................................................... 25 

1.3.4. Dokování .......................................................................................................... 26 

1.3.4.1. Autodock Vina .............................................................................................. 26 

2. Experimentální část ................................................................................................. 27 

2.1. Příprava makromolekul ....................................................................................... 27 

2.2. Příprava ligandů .................................................................................................. 29 

3. Výsledky a diskuze ................................................................................................. 32 

4. Závěr ....................................................................................................................... 53 

5. Použitá literatura ..................................................................................................... 54 

 



 7 

Seznam zkratek 

ACh acetylcholin 

AChE acetylcholinesterasa 

AD Alzheimerova choroba (z ang. Alzheimer disease) 

ADT AutoDockTools 

AMK aminokyselina 

BuChE butyrylcholinesterasa 

DN dibukainové číslo (z ang. dibucaine number) 

EGCG epigalokatechin galát 

HEB hematoencefalická bariéra 

iso – OMPA tetraisopropylpyrofosforamid 

NMR nukleární magnetická rezonance 

QSAR kvantitativní vztahy struktury a účinku (z ang. Quantitative structure-

activity relationship)  
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Úvod a cíl práce 

Acetylcholinesterasa a butyrylcholinesterasa jsou enzymy patřící do skupiny 

cholinesteras – hydrolas metabolizujících neurotransmiter acetylcholin v cholinergních 

cestách centrálního i periferního nervového systému. Inhibitory acetylcholinesterasy 

jsou široce využívané látky, jejich výzkum a syntéza je stále velmi aktuální a probíhá 

v mnoha laboratořích po celém světě. Je to rozsáhlá skupina látek, jejichž působení 

v aktivním místě může být jak reversibilní, tak ireversibilní a vede k potlačení funkce 

enzymu a hromadění acetylcholinu v organismu. Látky s ireversibilním účinkem jako 

organofosfáty byly v minulosti využívány jako bojové látky (sarin, tabun, soman) a 

v současnosti nacházejí využití jako pesticidy (parathion, malathion). Látky 

s reversibilním účinkem mají své nezastupitelné místo v symptomatické terapii 

Alzheimerovy choroby (donepezil, takrin, huperzin A, galanthamin) i dalších 

onemocnění. 

Molekulární docking a chemické IT je poměrně nové odvětví chemie, ale je již 

standardní součástí procesu vývoje nových léčiv a dalších částí chemicko-biologického 

výzkumu. Předchází či doplňuje experimentální a praktické procesy a umožňuje 

predikci fyzikálně-chemických vlastností zkoumaných látek i povahu jejich interakcí 

s cílovým receptorem. Vývoj je přímo úměrný pokroku celého IT odvětví (výpočetní 

rychlost, grafické programy) 

V teoretické části je pojednáváno o struktuře enzymů a vlastnostech inhibitorů a 

dále je detailněji rozebrán proces dockingu a jeho praktické využití. Vlastním cílem této 

práce bylo ověřit afinitu - schopnost inhibovat enzym u již používaných látek a dále 

nalézt vazebný mechanismus u látek s určitým potenciálem a teoretickými údaji o jejich 

aktivitě. U některých látek byl proveden výzkum také pro BuChE. Výsledky spolu 

s vizualizacemi jsou  na závěr shrnuty a následně diskutovány. 
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1. Teoretická část 

1.1. Cholinesterasy 

Cholinergní systém je založen na existenci neurotransmiteru – acetylcholinu, 

který byl poprvé objeven Loewim ve dvacátých letech 20. století a působí jak 

v centrálním, tak periferním nervovém systému. Dva základní typy acetylcholinových 

(ACh) receptorů v nervovém systému a v nervosvalových spojích jsou muskarinové a 

nikotinové receptory. Tyto byly také nalezeny na některých dalších typech buněk, jako 

endoteliální nebo imunitní.
1
 

Cholinesterasy jsou skupina enzymů, které katalyzují hydrolýzu ACh na cholin a 

kyselinu octovou, což má za následek aktivaci receptorů na postsynaptické membráně 

pro další neurotransmisi. Tento fakt byl objasněn již v roce 1914 pozdějším nositelem 

Nobelovy ceny H. Halletem. Intenzivní výzkum v následujích letech a zejména po 

druhé světové válce prokázal existenci mnoha druhů cholinesteras a dalších esteras 

obecně. Dále se zjistilo, že účinek těchto enzymů je velmi komplexní, což otevírá nové 

možnosti pro výzkum vlastností a významu jejich molekulárních forem. Dvě 

nejdůležitější cholinesterasy jsou acetylcholinesterasa (AChE; EC 3.1.1.7) a 

butyrylcholinesterasa (BuChE; EC 3.1.1.8). AChE se vyskytuje v nervových a krevních 

buňkách v mnoha různých molekulárních formách. Význam BuChE není plně znám, 

nachází se v plazmě, játrech, hladké svalovině, střevech, pankreatu, srdci a bílé hmotě 

mozku.
2
 AChE je také nazývána krevní či erytrocytální, vzhledem k tomu, že po 

centrifugaci krevního vzorku, zůstává její aktivita v buněčné hmotě. Pojmenována je po 

svém substrátu – acetylcholinu, naopak BuChE žádný přirozený substrát nemá. Absence 

či mutace BuChE se tedy projeví pouze v přítomnosti některých toxických látek a léků 

(např. kokain, sukcinylcholin), vzhledem k její schopnosti štěpit také chemicky 

variabilní, syntetické substráty.
3
 

1.1.1. Butyrylcholinesterasa 

Přestože je její aktivita v lidském organismu vysoká, fyziologická funkce není 

zcela objasněna. Jedinci s jejím deficitem jsou zdraví bez jasných známek onemocnění.
4
 

Stejně tak v případě myší s knock-outovaným genem pro BuChE.
5
 Osoby s deficitem 

mají zvýšenou citlivost na myorelaxancia jako např. sukcinylcholin, což vede 

k přetrvávající dechové insuficienci po podání takových sloučenin.
6
 Jako deficit BuChE 
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se může také jevit specifický fenotyp, který je způsoben přítomností tzv. alely K pro 

BuChE. Výsledkem je nižší plazmatická aktivita stejně jako nižší afinita 

k sukcinylcholinu. V oblasti Kavkazu bylo zjištěno vysoké procento lidí s alelou pro 

K typ BuChE. V některých publikacích je výskyt této alely spojován s nižší incidencí 

Alzheimerovy choroby, je však nutné provést další výzkum pro prokázání této 

spojitosti.
7
 Klasická BuChE je náchylná k inhibici dibukainem, zatímco AChE a K typ 

BuChE jsou k této inhibici poměrně rezistentní. Biochemický důkaz alely typu K je 

založen na reakci plazmatické BuChE s/bez dibukainu. Výsledná hodnota se nazývá 

dibukainové číslo (DN), které představuje procento inhibované BuChE. Lidé 

s klasickou BuChE ho mají vysoké (DN>75), u heterozygotů již dochází k inhibici 

méně (DN 40-70) a homozygoté typu K mají DN<20.
8
 

V lidském organismu vzniká BuChE především v játrech. Hladina v séru se 

pohybuje okolo 5 mg/ml a její biologický poločas je 12 dnů.
9
 Chemická analýza aktivity 

BuChE v plazmě může proto zároveň sloužit jako test jaterní funkce, jelikož aktivita 

enzymu klesá při výskytu poškození jater. Tento důkaz je však omezen nízkou 

senzitivitou BuChE. Genetické aspekty či intoxikace různými látkami (organofosfátové 

pesticidy) mohou dávat falešně pozitivní výsledky. BuChE se účastní metabolismu 

velkého množství exogenních látek: prokain, sukcinylcholin, kokain, heroin, kyselina 

acetylsalicylová, a může také tělo ochránit před vlivem organofosforečných inhibitorů 

AChE.
10

 Nicméně hlavní význam existence BuChE stále není znám. 

BuChE štěpí butyrylcholin s větší aktivitou než AChE. Dále hydrolyzuje některé 

látky, ke kterým má AChE téměř nulovou afinitu (indolové deriváty, adipoylcholin, 

benzoylcholin). Substráty jako acetylcholin, acetylthiocholin či propionylcholin 

hydrolyzuje pomaleji ve srovnání s AChE.
11

 Acetyl-β-methyl-cholin a acetyl-β-methyl-

thiocholin není schopna štěpit vůbec, zatímco AChE ano.
12

 Skutečnost, že BuChE má 

širší substrátovou specifitu, vyplývá z primární a sekundární struktury enzymu. BuChE 

je glykoprotein – tetramer, každá podjednotka se skládá z 574 aminokyselin. Strukturní 

podobnost s AChE je 54% a s hovězím thyroglobulinem 28%, což je dostatečný rozdíl 

ve strukturách, aby BuChE nebyla inhibována přebytkem substrátu, což je typické pro 

AChE. BuChE má širší aktivní místo. Například inhibice BuChE tetraisopropyl 

pyrofosforamidem (iso-OMPA) lze použít jako rychlý důkaz na rozlišení přítomnosti 

AChE a BuChE.
13

 Vzorce zmíněných substrátů jsou uvedeny níže (Obr.1) 
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1.1.2. Acetylcholinesterasa 

Přestože si jsou s BuChE z více jak 50% podobné, jejich význam a výskyt v těle 

je značně odlišný. AChE se nachází hlavně v synapsích cholinergních neuronů, ale také 

například v krevních buňkách, kde je jejím úkolem odbourávání plazmatického 

acetylcholinu. Primární funkce AChE je rychlé štěpení acetylcholinu a ukončení 

cholinergní neurotransmise. Jedinci s inhibovanou AChE či myši s inaktivovaným 

genem pro AChE mají hyperstimulované acetylcholinové receptory, což vede 

k odpovídajícím fyziologickým či patologickým důsledkům. Přestože jsou myši 

s nedostatkem AChE životaschopné, mají snížený podíl svalové hmoty se změnami 

v morfologii a hladiny extracelulárního acetylcholinu až šedesátkrát vyšší než normálně. 

BuChE je zřejmě schopná částečně nahradit chybějící aktivitu AChE u myší s jejím 

nedostatkem.
14

 

Obr. 1 Vzorce substrátů jednotlivých cholinesteras. 
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Struktura AChE je intenzivně zkoumána od 90. let 19. stol. První pokusy byly 

provedeny na elektrickém parejnokovi (Torpedo californica), vzhledem k snadné 

dostupnosti a vysoké aktivitě této formy AChE.
15

 Ten byl považován za neformální 

modelový organismus do doby, než došlo ke komerčnímu využívání lidské 

rekombinantní AChE. Aktivní místo, stejně jako celá struktura AChE, se v průběhu 

evoluce příliš nevyvíjí a obsahuje určité sekvence společné s dalšími serinovými 

hydrolasami. Cholinesterasy jsou hydrolasy typu α/β, střídají se segmenty sekundární 

alfa-helix a beta-skládaný list. Právě beta struktura obsahuje katalytickou doménu 

s trojicí aminokyselin (AMK) Ser, His a Glu, což je stejné jak u AChE, BuChE i lipas. 

Stejnou strukturu obsahují i karboxyesterasy, u kterých je kyselina glutamová nahrazena 

kyselinou asparagovou.
16 

Struktura AChE z Torpedo californica je až na drobné detaily shodná se 

strukturou lidské rekombinantní AChE. Aktivní místo se nachází na dně úzké kavity, 

která sahá 20 angstromů pod povrch enzymu. Jak již bylo řečeno, obsahuje katalytickou 

triádu s AMK na pozicích: Ser 200, His 440 a Glu 327 (Obr. 2), další částí je α-

anionické místo s AMK Trp 84, Tyr 121 a Phe 330 (Obr. 3). Při hydrolýze esterové 

vazby anionické místo interaguje s kvarterní amoniovou skupinou acetylcholinu, což má 

za následek její správnou orientaci. Vstup do kavity se skládá z aromatických AMK – 

tzv. aromatické hrdlo, což umožňuje vyšší selektivitu pro acetylcholin. Průnik substrátu 

probíhá pomocí π-interakcí mezi kvarterním dusíkem acetylcholinu a π-elektrony 

aromatických kruhů aminokyselin phenylalaninu, tryptofanu a tyrosinu. Další oblastí je 

periferní anionické místo (někdy také označováno jako β-anionické), které se nachází 

v okolí vstupu do kavity a je cílem mnoha modulátorů aktivity AChE, jak toxinů, tak i 

potencionálních léčiv. Řetězce AMK účastnící se katalytických procesů v této oblasti 

jsou Tyr 70, Asp 72, Tyr 121, Trp 279 a Tyr 334 
17

 (Obr. 4). Periferní anionické místo 

má pravděpodobně velký význam při rozvoji Alzheimerovy choroby, protože β-amyloid 

s ním reaguje za vzniku plaků, které způsobují poškození cholinergních neuronů.
18 
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Obr. 2 Sekvence AMK katalytické triády z aktivního místa AChE. 

Nacházejí se v dolní části kavity, která je naznačena mřížkou. 

Obr. 3 Jednotlivé AMK α-anionického místa, 

nacházející se ve střední a spodní části kavity. 



 17 

 

 

 

Struktura lidské AChE má drobné rozdíly v primární struktuře. Katalytická triáda 

se skládá ze Ser 203, His 447 a Glu 334, α-anionické místo obsahuje Trp 86, Tyr 337 a 

Phe 338 a AMK β-anionického místa jsou Tyr 72, Asp 74, Tyr 124, Trp 286 a Tyr 

341.
19,20 

AChE i BuChE tvoří především tetramerní kvarterní strukturu (85%), vyskytují se 

ale i v podobě dimeru (10%), který je rozpustný ve vodě. Zbylých 5% je tvořeno 

monomerem AChE, který má molekulovou hmotnost 69 kDa. Převážná část AChE 

vyskytující se v centrálním nervovém systému je amfifilní (obsahuje jak hydrofilní, tak 

hydrofobní oblasti). Obecně se amfifilní cholinesterasy skládají ze 4 katalytických 

podjednotek (tetramer G4) a jedné nekatalytické podjednotky P, která má molekulovou 

hmotnost 20 kDa a je asymetricky vázána na dvě G podjednotky. Hydrofilní část v 

podjednotce P tvoří glykofosfatidylinositol (GPI), a lipofilní část v této podjednotce 

tvoří palmitát. Tato podjednotka bývá také označována jako GPI kotva. Toto označení 

vychází z její funkce, která spočívá v kovalentním navázaní proteinu na buněčnou 

membránu. Na rozdíl od transmembránových proteinů je takto navázaný enzym celý 

v extracelulárním prostředí, což přispívá ke snadnějšímu přesouvání po povrchu 

buňky.
21

 Celkem 83% molekul AChE je amfifilních a pouze 17% hydrofilních. Kromě 

Obr. 4 Jednotlivé AMK β-anionického místa, 

nacházející se ve střední části a u ústí kavity. 
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volných molekul a těch co se váží na membránu, existuje i AChE vázaná na kolagen a 

to až do počtu tří tetramerů enzymu na jeden oligomer kolagenu.
22 

AChE i BuChE mají různou schopnost štěpit různé substráty. Např. AChE není 

schopná hydrolyzovat estery s velkou molekulovou hmotností a má vyšší afinitu 

k acetylcholinu, zatímco BuChE k butyrylcholinu. Tyto rozdíly v substrátové specifitě 

jsou pravděpodobně způsobeny rozdíly ve struktuře aromatického hrdla. Substituce 

dvou Phe za Leu a Val v sekvenci aromatické rokle u AChE z Torpedo californica 

způsobilo zvýšení katalytické aktivity pro butyrylcholin na stejnou úroveň jako má 

BuChE. Dále je BuChE náchylná k inhibici iso-OMPA a inhibitor periferního 

anionického místa – propidium – BuChE neinhibuje.
23

 Rozdíly podvrdil i účinek 

huperzinu A, který se využívá v terapii Alzheimerovy choroby (AD) a je to silný 

inhibitor AChE vázající se na periferní anionické místo. BuChE však v jeho přítomnosti 

zůstává aktivní.
24

 Naopak takrin, další látka používaná v terapii AD, který se váže na α-

anionické místo, inhibuje jak AChE, tak BuChE na podobné úrovni. Stejně tak další 

látky obsahující kvarterní amoniovou skupinu, nervově paralytické látky a neurotoxické 

pesticidy.
25

 AChE je také na rozdíl od BuChE inhibována přebytkem substrátu. 

Biologický význam této skutečnosti zatím nebyl přesvědčivě vysvětlen. Jedna z teorií 

vysvětlujících inhibici nadbytkem substrátu počítá s postupným poklesem koncentrace 

ACh v synapsi vlivem difuze. Poté, co jsou vezikuly s ACh uvolněny do 

neurosynaptické štěrbiny, AChE je inhibována a receptory stimulovány. Jakmile klesne 

koncentrace ACh pod prahovou hranici, AChE začíná plnit svou fyziologickou funkci. 

Základní biochemický test pro rozlišení cholinesteras je založen právě na hodnocení 

ACh a acetyl-β-methyl-thiocholinu, zda jsou rychle štěpeny při nízké koncentraci a 

pomalu při vysoké koncentraci. Předpokládají se i neenzymatické funkce AChE, 

v tomto směru probíhá stále výzkum. Například tělesný růst a buněčná adheze jsou 

pravděpodobně procesy částečně spojené s aktivitou AChE.
26

 

1.2. Inhibitory acetylcholinesterasy 

Je to široká skupina chemický různorodých sloučenin s různými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi. Symptomatická léčiva AD jsou především selektivní a 

neselektivní inhibitory AChE. Je prováděn výzkum také na selektivní inhibitory BuChE 

jako potencionální léčiva AD, ovšem v mnohem menším měřítku. Neporušená BuChE 

však dokáže dočasně zastoupit funkci inhibované AChE a pomalu štěpit (hydrolyzovat) 

nahromaděný acetylcholin.
27 
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Látky inhibující AChE lze rozdělit do tří základních skupin dle lokalizace 

interakce s enzymem:
28

 

1) Interakce s esterickým či anionickým místem v aktivním centru (takrin) 

2) Interakce s aromatickým hrdlem (dekamethonium) 

3) Interakce s periferním anionickým místem (huperzin) 

1.2.1. Látky interagující s esterickým místem 

Jsou to látky ze skupiny derivátů karbamátů a derivátů kyseliny fosforečné a 

fosfonové, souhrnně nazývané organofosfáty. Většinou mají toxické účinky, byly nebo 

stále ještě jsou zneužívány jako bojové látky nebo našly využití i jako pesticidy. 

Některé jsou používány jako léčivé látky. Tyto sloučeniny interagují se Ser 203, který je 

součástí katalytické triády aktivního místa za vzniku stabilních esterů. Po určitém čase, 

který je specifický pro každý navázaný inhibitor, dochází k dealkylaci nazvané „aging“. 

Tento proces však nemá na opětovnou aktivaci enzymu žádný vliv, naopak takto 

inhibovaná molekula enzymu se stává nereaktivovatelnou konvenčně používanými 

reaktivátory.
29

 Mechanismus inhibice AChE organofosfátem je znázorněn níže (Obr.5) 

  

 

 

Organofosfáty, jako nervové toxiny, byly používány jako bojové látky. První 

vyvinuté látky, mezi které patří např. tabun, jsou nazývány jako série G a byly objeveny 

již před druhou světovou válkou. Vedle tabunu se mezi ně řadí sarin, soman a 

cyklosarin. Po druhé světové válce výzkum pokračoval a vznikly ještě účinnější látky 

Obr. 5 Schéma znázorňující navázání nervového toxinu sarinu na 

serin v aktivním místě a jeho následnou dealkylaci. 
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označující se jako série V (VX, VR).
30

 Další, méně toxické organofosfáty, se používají 

jako pesticidy. Deriváty kyseliny fosforečné nebo fosfonové (paraoxon ethyl, 

malaoxon) vykazují podobně toxické účinky na homoiotermní i poikilotermní 

organismy. Proto byly ve snaze zacílit účinek pouze na hmyz vyvinuty thioformy těchto 

látek (parathion ethyl, malathion). Pro hmyz specifické enzymy je metabolizují na 

toxičtější oxo-formu, což u homoiotermních nebylo pozorováno. Tento jev se nazývá 

letální syntéza.
31

 Vzorce organofosfátů jsou uvedeny níže (Obr.6). 

 

 

Karbamáty jsou přesněji z chemického hlediska N-alkyl a N,N-dialkyl karbamáty. 

Přírodní derivát těchto látek je physostigmin, sekundární metabolit africké rostliny 

Physostigma venenosum (Fabaceae). Pro své silně inhibiční, ale reversibilní účinky na 

AChE, byl široce využíván v terapii Myasthenia gravis (v současné době jej nahradily 

periferně působící deriváty pyridostigmin a neostigmin), kde zvyšuje hladinu ACh 

Obr. 6 Vzorce organofosfátů z řad nervových toxinů a pesticidů. 
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v poškozených neurosynaptických štěrbinách, a AD. Reversibilita účinku je dána 

spontánní hydrolýzou a rozpadem komplexu enzym-inhibitor, kdy se oddělí 

karbamoylová skupina a AChE se stává opět aktivní. Využití v medicíně má i derivát 

rivastigmin, který má své místo v terapii demence s Lewyho tělísky a Alzheimerovy 

choroby.
32

 Vzorce zástupců této skupiny jsou znázorněny na schématu (Obr. 7). 

 

 

1.2.2. Látky interagující s α-anionickým místem 

Sloučeniny vázající se do této oblasti mají několik společných znaků – 

kondenzovaná aromatická jádra a kvarterní dusík, případně dusík jako heteroatom 

(akridin, tetrahydroakridin, chinolin, isochinolin). Všechny tyto látky jsou na rozdíl od 

výše uvedených reversibilní inhibitory. Jedna z nejvýznamnějších molekul této skupiny 

je takrin (9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin), používaný k symptomatické terapii AD, 

nevýhodou je však vysoká hepatotoxicita.
33

 Z řad přírodních látek jsou silné inhibitory 

interagující s α-anionickým místem protoberberinové alkaloidy (berberin, palmatin). 

Mají velký potenciál pro vznik nových léčiv na symptomatickou terapii AD.
34

 Další 

látkou je galanthamin, který je již v terapii zavedený. Je to alkaloid izolovaný z druhu 

sněženky rostoucí na Kavkaze Galanthus woronowii (Amaryllidaceae). Mimo α-

anionické místo se váže také v místě aromatického hrdla.
35

 Vzorce zástupců této 

skupiny jsou uvedeny na schématu níže (Obr. 8). 

 

Obr. 7 Struktury látek ze skupiny karbamátů. 
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1.2.3. Látky interagující s aromatickým hrdlem 

Tato oblast není typickým cílem pro inhibitory, ovšem látky interagující s α-

anionickým místem také tvoří interakce s aromatickým hrdlem (galanthamin). In silico 

studie a strukturní analýzy prokázaly, že některé biskvarterní sloučeniny, jako například 

depolarizační myorelaxant dekamethonium, tvoří s aromatickým hrdlem stabilní 

komplex pomocí kation-π interakcí.
36

 Vzorec dekamethonia znázorněn níže (Obr. 9). 

Obr. 8 Vzorce vybraných látek interagujících s α-anionickým místem. 
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1.2.4. Látky interagující s periferním anionickým místem 

Tato skupina je úzce spjata s výzkumem Alzheimerovy choroby. β-amyloid 

interaguje právě s periferním anionickým místem za vzniku patologických plaků, což je 

zřejmě příčina rozvoje onemocnění, avšak může to být i důsledek. Ethiopatogeneze není 

dosud zcela objasněna. Pokud by se potvrdila teorie, že vznik plaků je opravdu příčinou 

onemocnění, tak by látky vázající se do β-anionického místa mohly být přínosem jak 

v symptomatické (jako všechny ostatní), tak i v kauzální terapii. Zajímavým faktem je, 

že inhibice látkami interagujícími s periferním a α-anionickým místem způsobuje 

zvýšenou expresi AChE, ale v případě esterického místa tomu tak není. Tento jev, tzv. 

up-regulace exprese, je nechtěný a snižuje efektivitu léčby.
37

 

V terapii využívané léčivé látky jsou alkaloidy z rostliny Huperzia serrata 

(Huperziaceae) huperzin A a méně účinný huperzin B. Vedle izolace z rostlinného 

materiálu je možná i chemická syntéza. Čistě syntetickou látkou je donepezil dostupný 

v přípravku Aricept®. Dobře proniká přes hematoencefalickou bariéru (HEB) a 

podstupuje pomalou exkreci.
38

 Vzorce huperzinu a donepezilu jsou na (Obr. 10). 

 

 

 

Obr. 9 Dekamethonium 

Obr. 10 Vzorce látek vázajících se do periferního anionického místa. 
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1.3. Počítačová chemie 

Toto odvětví chemie formuluje teoretické metody na základě experimentálně 

naměřených veličin. Pomocí algoritmů hledá využití těchto teorií v prognóze 

měřitelných i neměřitelných vlastností molekul, umožňuje navrhnout postupy jejich 

syntézy či pomáhá objasnit fyzikální vlastnosti už známých látek. Nachází využití 

v případě, kdy nelze experimentálně zjistit specifické chování složitých systémů. 

Vědečtí pracovníci tak dokáží najít nejefektivnější pracovní postup chemické syntézy. 

V mnoha případech nelze prakticky simulovat některé extrémní podmínky, jako 

například prostředí v zemském jádře či na vesmírných tělesech a přítomné chemické 

děje. Také zde má své místo teoretická počítačová chemie.
39

  

1.3.1. Mezimolekulové interakce 

Při vzniku komplexu ligand-receptor se většina léčiv na receptor neváže a působí 

mezi nimi pouze nekovalentní – Van der Waalsovy síly. Vznikají převážně mezi 

indukovanými dipóly nepolárních molekul a v některých případech i mezi stálými 

dipóly polárních molekul. Jsou slabší než další nekovalentní interakce – vodíkové 

můstky. Lze je rozdělit na: 

 Coulombické síly – „interakce dipól-dipól“, vznikající mezimolekulová 

energie může být buď kladná a molekuly se odpuzují nebo záporná a molekuly 

se budou vzájemně přitahovat 

 Indukční síly – působí mezi ionty nebo mezi polární molekulou a 

indukovaným dipólem, inetrakce je vždy přitažlivá (energie je záporná) 

 Disperzní síly – působí mezi nepolárními molekulami, jejich vznik je založen 

na nestálém rozložení elektronů v molekulových orbitalech a vzniku dočasných 

dipólů 

 Hydrofóbní interakce – vznikají pouze ve vodném prostředí,  kde mají 

nepolární části molekul tendenci se shlukovat, aby minimalizovaly kontakt s 

polárními molekulami vody 

 

Celková energie systému je hodnota minima na křivce závislosti celkové energie 

na vzdálenosti jednotlivých komponent. Toto minimum odpovídá rovnováze mezi 

přitažlivými a odpudivými silami.
40 
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1.3.2. Molekulové modelování 

Díky rychlému vývoji IT na konci dvacátého a začátku jednadvacátého století se 

stalo nedílnou součástí vědeckého výzkumu.  

Jedním ze zaměření je studium modelů QSAR (z ang. Quantitative structure-

activity relationship), kde se i bez přesné znalosti 3D struktury receptoru vědci snaží 

dokázat její vliv na biologickou aktivitu. 

Dále se molekulové modelování využívá při projektování nového léčiva, kdy se 

zkoumají interakce ligandu se známou sekvencí a 3D strukturou aktivního místa 

receptoru. Tato větev zažívá v současnosti dynamický rozvoj, protože je dostupné stále 

větší množství popsaných 3D struktur proteinů a jejich struktury jsou k dispozici pro 

modelování. V databázích jsou uložené enzymy často dostupné v krystalické struktuře 

se specifickým ligandem. Takto vzniklé struktury jsou zachycené většinou pomocí 

rentgenové krystalografie či NMR (nukleární magnetická resonance) krystalografických 

metod a uložené pod unikátním identifikačním číslem. Například monomer AChE 

z Torpedo californica s navázanou molekulou takrinu má PDB ID: 1ACJ. Dostupnost 

struktur a jejich kvalita je však stále hlavním omezujícím faktorem. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti molekulového systému jako strukturní vlastnosti, 

energetika či dynamika se určí pomocí modelu, který vznikne na základě souboru 

geometrických konfigurací získaných numerickým výpočtem.
40

 

1.3.3. Molekulová grafika 

S příchodem grafických počítačových programů se molekuly s jejich vlastnostmi 

staly zobrazitelnými. Vyvinuly se postupy, které na dnešních počítačích umožňují 

pracovat současně s několika desítkami molekul obsahujících tisíce atomů. 

Vizualizace přinesla možnost znázornit čtvrtý rozměr, kterým je barva. Každá 

molekula se může individuálně barevně kódovat a zkoumat v 3D prostoru za 

současného monitorování inter- či intramolekulových vzdáleností a určování 

dihedrálních úhlů. Je možné znázornit povrchy van der Waalsových objemů, kde jsou 

barevně odlišené hydrofóbní a hydrofilní oblasti či neutrální/nabité molekuly, což jsou 

v podstatě tři nejdůležitější charakteristiky určující vlastnosti receptoru – tvar, náboj, 

hydrofobicita. Barevné kódování hydrofobicity je dáno tzv. hydrofóbním potenciálem, 

pro který se uplatňuje koncepce částečných hydrofobicit a empirické funkce analogické 
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se vzorcem pro elektrostatický potenciál, který se vypočítá z kvantově chemicky 

odvozených parciálních nábojů atomů.
39 40

 

1.3.4. Dokování  

Je to metoda snažící se předpovědět vzájemnou konformaci a interakční energii 

dvou molekul. Ve většině případů se jedná o molekulu nějakého ligandu a 

makromolekula – receptor. Každý receptor má své aktivní místo s určitými sekvencemi 

AMK, které fungují jako rozpoznávací elementy. Právě mezi nimi a ligandem dochází 

k interakci. 

Celý proces si lze představit jako teorii zámku a klíče, ve které receptor i ligand 

figurují jako neměnné molekuly. Když dojde k jejich interakci, tak se navzájem 

nedokáží přizpůsobit. Tato teorie byla později nahrazena představou „ruka v rukavici“, 

která interakci lépe vystihuje a bere v úvahu vzniklé konformační změny.  

Postupně tedy byly definovány tři možnosti, jak může interakce proběhnout: 

 Rigidní kotvení – ligand a receptor jsou navzájem neměnné 

 Flexibilní kotvení – přízbůsobit se může jak struktura receptoru, tak i ligandu 

 Semiflexibilní kotvení – tento způsob je nejčastější a uvažuje o receptoru, jako 

rigidní molekule a ligandu s flexibilní strukturou 

Každý dokovací program tedy nejdříve vyhledá vhodné vazebné módy ligandu 

v molekule receptoru a následně třídí navržené módy dle jejich vazebné energie. Třídění 

probíhá podle klasifikační – skórovací funkce, která odhaduje vazebné afinity všech 

komplexů ligand – receptor a řadí energeticky nejvýhodnější konformace za sebe. Právě 

odhad vazebné energie je nejsložitější krok v celém dockingu, musí se totiž zohlednit 

různé parametry jako van der Waalsovy síly, vodíkové vazby, hydrofóbní, prostorové a 

elektrostatické interakce. Pro zjednodušení a zrychlení výpočtů byly proto zavedeny 

různé předpoklady a aproximace.
41 42 

1.3.4.1. Autodock Vina 

Autodock Vina je nový program pro účely molekulárního dockingu a virtuálního 

screeningu. Dosahuje zhruba o dva řády vyššího zrychlení dockingu v porovnání se 

starším programem – AutoDock 4 a také byla zvýšena přesnost predikce vaznosti. Další 

zrychlení je dosaženo možností souběžného řízení více vláken (operací) najednou na 

dnešních vícejádrových procesorech.  
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Zatímco v molekulové dynamice se pracuje zejména s energiemi – náboje a silová 

pole, pro docking jsou významné především chemické potenciály, které určují 

konformaci vazby a její volnou energii. Není důležitá pouze hodnota minima volné 

energie, ale také tvar její křivky a teplota. Většina programů včetně Autodock Vina 

používá pro aproximaci potenciálů skorovací funkce, které řídí dokování a předpovídají 

vazebnou afinitu finálního vazebného módu. Vlastní minimum dále hledá optimalizační 

Lamarckovský genetický algoritmus, který i porovnává ostatní konformace s nízkou 

energií mezi sebou.  Metoda optimalizace počítá s hodnotou skórovací funkce, ale i 

s jejím gradientem (derivacemi) s ohledem na vlastní členy. Členy jsou v našem případě 

pozice a orientace ligandu a hodnoty torze pro otáčivé vazby v ligandu či volných 

reziduích, pokud jsou nějaká přítomna.
43

     

 

2. Experimentální část 

2.1. Příprava makromolekul 

Struktury enzymu byly staženy z internetové databáze Protein Data Bank 

(pdb.org). Byla zvolena rejnočí AChE v komplexu s takrinem, galanthaminem a 

huperzinem A (PDB ID: 1ACJ, 1DX6 a 1GPK) a lidská AChE v komplexu 

s donepezilem (PDB ID: 4EY7). Tak bylo dosaženo co největší strukturní variability 

kavity a struktura aktivního místa AChE co nejlépe odpovídala struktuře ligandů. Pro 

studie s BuChE byla vybrána struktura lidského enzymu v komplexu s takrinem (PDB 

ID: 4BDS). V programu PyMOL Viewer (The PyMOL Molecular Graphics System, 

Version 1.7.4 Schrödinger, LLC.) byly odstraněny molekuly vody a ligandů. Dalším 

programem pro přípravu je UCSF Chimera
44

, ve kterém proběhla minimalizace 

struktury ve 100 krocích s využitím tzv. AMBER force field náboje (oprava 

nepravděpodobných délek vazeb a vazebných úhlů a převedení do energeticky 

nejvýhodnějšího stavu). Třetí a naprosto nezbytný program je AutoDockTools (ADT)
45

. 

Po otevření byly přidány polární atomy, které jsou nutné pro převedení do formátu 

.pdbqt. Následně byla struktura převedena do souboru s touto koncovkou, který je jako 

jediný akceptován programem Vina.
43

 Dále byla v ADT určena oblast molekuly, ve 

které předpokládáme interakci s ligandem, tzv. grid box – v případě AChE je to celé 

aromatické hrdlo s katalytickou triádou na jejím konci, α-anionickým místem a β-

anionickým místem. Takový prostor, specifikující místo vazby potencionálních ligandů 
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při dockingu, je vymezen souřadnicemi, které byly využity pro následný vlastní 

docking. Na obrázcích níže jsou zobrazeny krystalické struktury AChE a BuChE 

připravené pro docking spolu se znázorněnými kavitami, na jejichž konci se nachází 

aktivní místo (Obr. 11 a 12) 

 

 
Obr. 11 Krystalická struktura lidské AChE (PDB ID: 4EY7) zbavená ligandů a 

se znázorněnou kavitou. 
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2.2. Příprava ligandů 

Všechny struktury molekul ligandů byly nakresleny v programu MarvinSketch 

(Marvin, version 15.4.6.0., 2015, ChemAxon) a uloženy jako soubory s příponou pdb. 

Pro další práci musely být minimalizovány v programu UCSF Chimera a převedeny do 

formátu .pdbqt v programu ADT, stejně jako makromolekuly. Ve stejném programu 

byly vazby, které to umožňovaly, zvoleny volně otáčivé, což zpřesnilo výpočet. Vzorce 

všech sloučenin použitých jako ligandy pro modelovací studie jsou na obrázcích níže 

(Obr. 13 – 15). 

Obr. 12 Krystalická struktura lidské BuChE (PDB ID: 4BDS) zbavená ligandů a 

se znázorněnou kavitou. 
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Obr. 13 Struktury zkoumaných látek z řady léčiv zavedených v terapii AD. 

Obr. 14 Struktury zkoumaných látek zavedených v terapii bolesti 

(5) a Parkinsonovy nemoci (6). 

Obr. 15 Struktury zkoumaných látek – xanthinových derivátů. 



 31 

 

 

 

 

 

Vlastní výpočty byly provedeny v programu Autodock Vina.
43

 Výstupem byly 

soubory formátu .pdbqt, obsahující molekulu ligandu v určité vazebné póze, s určitou 

vazebnou energií. Tyto soubory byly dle skórovací funkce seřazené od těch s nejnižší 

energií (nejvýhodnější konformace), po soubory s energií nejvyšší. Porovnávání 

výsledků a vizualizace probíhaly v programu PyMOL Viewer. 2D diagramy byly 

připraveny s pomocí softwaru MOE 2013.  

Obr. 17 Struktury zkoumaných látek z řad alkaloidů. 

Obr. 16 Struktura zkoumané látky – EGCG. 
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3. Výsledky a diskuze 

V tabulce č. 1 jsou uvedené jednotlivé látky dokované do molekuly AChE. 

Příslušné hodnoty vazebné energie patří vždy té nejlépe skórované konformaci. 

V tabulce č. 2 jsou podle energie sestupně seřazeny látky dokované do molekuly 

BuChE. 

 

Tabulka 1 Nejlépe skórované konformace jednotlivých ligandů dokovaných do 

molekuly AChE s hodnotami vazebných energií.  

Látka číslo Score/afinita (kcal/mol) 

10 -10,6 

4 -10,4 

5 -10,1 

2 -9,9 

13 -9,9 

14 -9,8 

 11 -9,2 

1 -9,1 

3 -9,0 

12 -8,6 

6 -7,8 

8 -7,2 

7 -7,0 

9 -6,8 

  

Ze všech zkoumaných látek vykázal největší afinitu k AChE epigalokatechin galát 

(10)
46

. Údaje o jeho inhibičním potenciálu byly potvrzeny. Galanthamin (4), známý pro 

své inhibiční účinky, dosáhl druhé nejnižší vazebné energie (-10,4 kcal/mol)  a tím byly 

účinky potvrzeny. Jeho dokovaná póza je v téměř ideálním překryvu s krystalickou 

strukturou ligandu. Huperzin A (2) (-9,9 kcal/mol), donepezil (1) (-9,1 kcal/mol) a 

takrin (3) (-9,0 kcal/mol) – další látky ze skupiny známých inhibitorů AChE, se 

nadokovaly s nižší afinitou ve srovnání s galanthaminem nicméně vazebná energie nižší 

než -9,0 kcal/mol je stále zárukou dostatečné inhibiční účinnosti. Dále byl potvrzen 

potenciál inhibovat AChE u celecoxibu (5)
47

. Tato látka měla třetí nejlepší hodnotu 

vazebné energie. Modelovací studie s alkaloidy rostlin čeledí Papaveraceae a 

Amaryllidaceae – látky (11), (12), (13) a (14) byly provedeny s velkou úspěšností a 

výsledky vypovídají o vyšším inhibičním potenciálu, než u některých známých AChE 
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inhibitorů. Tento fakt koreluje s in vitro výsledky. Xanthinové deriváty – látky (8), (7) a 

(9), vybrané na základě studie publikované v roce 2013 
48

, vykazovaly nejnižší afinitu a 

dá se tedy předpokládat, že jejich schopnost inhibovat AChE bude poměrně nízká. 

Afinita ethopropazinu 
49

 (6) k AChE je slabá (-7,8 kcal/mol), což vysvětluje jeho 

BuChE selektivitu. Ze vztahu k struktuře vyplývá, že málo objemné ligandy mají 

k enzymu nižší afinitu. Tento jev se ještě více projevuje u studií provedených s BuChE, 

jelikož má širší aktivní místo. 

 

Tabulka 2 Nejlépe skórované konformace jednotlivých ligandů dokovaných do 

molekuly BuChE s hodnotami vazebných energií. 

Látka číslo Score/afinita (kcal/mol) 

10 -12,1 

14 -10,5 

5 -9,3 

13 -9,0 

12 -8,9 

11 -8,8 

6 -8,2 

8 -6,6 

7 -6,3 

9 -6,2 

 

Docking s molekulou BuChE byl proveden s deseti látkami a nevyšší hodnotu 

vazebné energie měl objemný ligand epigalokatechin galát (10), který má k tomuto 

enzymu afinitu -12,1 kcal/mol oproti -10,6 kcal/mol k AChE. Druhou a třetí nejnižší 

hodnotu vazebné energie, a tedy i velmi slibný potenciál inhibovat BuChE měly i látky 

chelidonin (14) (-10,5 kcal/mol) a celecoxib (5) (-9,3 kcal/mol). 

Následuje diskuse výsledků modelovací studie jednotlivých látek 

s makromolekulou AChE s uvedením vizualizací konformací s nejlepším skóre. 
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Z výše uvedeného diagramu (Obr. 18) je zřejmé, že epigalokatechin galát 

interaguje v kavitě AChE prostřednictvím vodíkových vazeb. První se účastní 

hydroxylová skupina na C4 fenylového zbytku a vedlejší řetězec Trp 84, což znamená 

interakci s α-anionickým místem (vzdálenost 3,5 Å). Druhé zásadní interakce se účastní 

vedlejší hydroxylová skupina na C3 a hlavní řetězec Tyr 70. Trihydroxybenzoátová 

Obr. 18 Interakční 2D diagram epigalokatechin galátu s aktivním místem AChE. 

Obr. 19 Molekula EGCG (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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skupina je nasměrována do polární spodní části kavity a oblasti katalytické triády (Ser 

200, His 440) Vizualizace nejvýhodnější konformace je znázorněna na (Obr. 19). 

Na (Obr. 20) je znázorněn galanthamin, stabilizovaný nevazebnými interakcemi 

s AMK v aktivním místě acetylcholinesterasy. Nejvýznamnější jsou π-interakce s α-

anionickým místem. Přesněji s aromatickým jádrem Trp 84, které interaguje 

s amoniovým kationtem a dále vodíkem na C10. Další π-interakce probíhá mezi 

aromatickým jádrem a vodíkem Gly 118. Dalším typem interakcí jsou vodíkové vazby 

mezi methylem methoxyskupiny a Asn 85, hydroxylem a Tyr 121 a také methylem v 

poloze 11 a Glu 199. Těmito interakcemi tvořený komplex má vazebnou energii -10,4 

kcal/mol. Vizualizace nejlepšího výsledku modelovací studie spolu s originální pózou a 

AMK učastnícími se interakcí je znázorněna na (Obr. 21). 

 

 

Obr. 20 Interakční 2D diagram galanthaminu s aktivním místem AChE. 
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Obr. 22 Interakční 2D diagram celecoxibu s aktivním místem AChE. 

Obr. 21 Molekula galanthaminu (fialová) v komplexu s AChE spolu 

s originální pózou (tyrkysová) a AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Z diagramu (Obr. 22) je patrné, že celecoxib je inhibitorem AChE, interagujícím 

s β-anionickým místem, jehož součástí je Trp 279. Aromatický kruh na vedlejším 

řetězci Trp 279 tvoří π-interakci s vodíkem na fenylovém zbytku. Další interakce typu 

vodíkových vazeb byly tvořeny mezi atomem kyslíku a hlavním řetězcem Ser 286 a 

hlavním řetězcem Asp 285. Celková energie systému je -10,1 kcal/mol. Jak bylo 

uvedeno, tak molekula celecoxibu se po dokovacím procesu orientovala 

methylfenylovým zbytkem k ústí kavity a β-anionickému místu a trifluormethylovou 

skupinou na dno kavity (Obr. 23). 

 

Obr. 23 Molekula celecoxibu (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Prokázaná AChE inhibiční aktivita 6-ethoxydihydrochelerythrinu – alkaloidu 

izolovaného z rostliny Chelidonium majus (Papaveraceae)
50

 je dána π-π interakcí 

s aromatickým jádrem postranního řetězce Tyr 341, který je součástí β-anionického 

Obr. 24 Interakční 2D diagram látky (13) s aktivním místem AChE. 

Obr. 25 Molekula látky (13) (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazena molekula Tyr 341 (zelená) účastnící se interakce. 
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místa (Obr. 24). Část molekuly s navázanými methoxy a ethoxy skupinami je 

orientována do spodní části kavity tvořené polárními His 447, Gly 121, Gly 122 a Tyr 

124. Vizualizace nejlepšího výsledku modelovací studie látky (13) s výsledným skóre -

9,9 kcal/mol je uvedena na (Obr. 25). 

 

 

 

 

Obr. 26 Interakční 2D diagram chelidoninu s aktivním místem AChE. 

Obr. 27 Molekula chelidoninu (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Na diagramu (Obr. 26) je znázorněn princip inhibice AChE alkaloidem 

chelidoninem, který je stejného původu jako látka (13)
50

. Molekula je stabilizována 

v ústí dlouhé kavity enzymu za vzniku interakcí typu vodíkových vazeb mezi 

methylovou skupinou navázanou na atomu dusíku v poloze 13 s hlavními řetězci Ser 

293 (vzdálenost 3,3 Å) a Tyr 341 (vzdálenost 3,0 Å). Chelidonin interaguje v ústí kavity 

s β-anionickým místem, stejně jako látka (13), která je strukturně podobná. Konformace 

s nejvyšší vazebnou energií (-9,8 kcal/mol) je znázorněna na 3D vizualizaci (Obr. 27). 

8-O-demethylmaritidin je alkaloid se značnou AChE inhibiční aktivitou izolovaný 

z rostliny Zephyranthes robusta (Amaryllidaceae)
51

. Z interakčního diagramu (Obr. 28) 

jsou patrné dva typy interakcí, ke kterým dochází v kavitě AChE. Jsou to π-interakce 

mezi vodíkem hydroxylu na C3 a aromatickým jádrem Tyr 337, a poté mezi 

aromatickým kruhem ligandu a vodíkem bočního řetězce Trp 86. Obě tyto AMK jsou 

součástí α-anionického místa. Dalším typem jsou vodíkové vazby. Jedné se účastní 

řetězec vystupující nad fenantridinový kruh a hlavní řetězec His 447, který je součástí 

katalytické triády aktivního místa. Poté již slabší mezi methylem methoxy skupiny na 

C8 a hlavním řetězcem Tyr 72 (β-anionické místo) a bočním řetězcem Ser 125. Celková 

vazebná energie komplexu je -9,2 kcal/mol. Inhibice AChE 8-O-demethylmaritidinem 

tedy probíhá komplexně interakcemi s α- i β-anionickým místem i katalytickou triádou. 

Umístění molekuly ligandu v dolní části kavity je patrné na obrázku níže (Obr. 29). 

 

 
Obr. 28 Interakční 2D diagram 8-O-demethylmaritidinu s aktivním místem AChE. 
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Donepezil je známý inhibitor AChE, interagující s β-anionickým místem, což bylo 

modelovací studií potvrzeno (Obr. 30). V diagramu je naznačena π-π interakce 

aromatické části dihydroindenu s aromatickým kruhem Trp 286, který je součástí 

zmíněného beta anionického místa (vzdálenost 3,7 Å). Další interakce s β-aninonickým 

místem je vodíková vazba mezi methylem methoxy skupiny na C5 a hlavním řetězcem 

Tyr 341. Molekula donepezilu prostupuje kavitou až na její konec (Obr. 31), kde 

interaguje prostřednictvím další vodíkové vazby mezi C2 fenylového zbytku a bočním 

řetězcem Glu 202. Ta však nemá pro inhibiční aktivitu velký význam. 

Obr. 30 Interakční 2D diagram molekuly donepezilu s aktivním místem AChE. 

Obr. 29 Molekula látky (11) (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Takrin je známý inhibitor AChE, interagující s α-anionickým místem. V této 

studii byla však u nejvýhodnější konformace zjištěna interakce s β-anionickým místem. 

Přesněji vznik π-interakcí mezi prostředním aromatickým kruhem 

tetrahydroakridinového seskupení a vodíky vedlejších řetězců Trp 279 a Tyr 334. 

Obr. 31 Molekula donepezilu (fialová) v komplexu s AChE spolu 

s originální pózou. Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 

Obr. 32 Interakční 2D diagram takrinu s aktivním místem AChE. 
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S hlavním řetězcem Tyr 334 interagoval také C4 prostřednictvím vodíkové vazby (Obr. 

32). Takto vzniklý komplex ligand–receptor má vazebnou energii -9,0 kcal/mol, což je 

nejméně ze zkoumaných látek, které jsou známé a používané pro svůj AChE inhibiční 

účinek. Stále je to však dostatečně nízká hodnota pro účinnou inhibici. Proti originální 

pozici ligandu je ukotven v úhlu cca 45°. Do stejné pozice se nadokovala až druhá 

nejvýhodnější konformace s afinitou -8,7 kcal/mol. Vizualizace dvou nejlepších 

výsledků modelovací studie spolu s originální pozicí takrinu je uvedena na obrázku níže 

(Obr. 33). 

 

 

 

Vazebná energie komplexu nejlepší konformace huperzinu A s enzymem byla 

programem Vina spočítána na -9,9 kcal/mol. Kromě toho vytváří huperzin A velké 

množství interakcí, které ukazují na dlouhý čas residence v kavitě enzymu a tudíž 

vysoký inhibiční potenciál. Modelovací studií bylo zjištěno, že místo předpokládané 

interakce s β-anionickým místem vznikla slabší π-interakce mezi methylem na C11 

a aromatickým kruhem Phe 330, který je součástí α-anionického místa (vzdálenost 3,7 

Å). Dále byl komplex stabilizován vodíkovými vazbami mezi C8 a vedlejším řetězcem 

Glu 199. Další interakce stejného typu vznikla mezi atomem kyslíku ligandu a 

vedlejším řetězcem Tyr 116 a hlavním řetězcem Gly 123 (Obr. 34). Nejvýhodnější 

Obr. 33 První (tyrkysová) a druhá (růžová) nejvýhodnější konformace 

molekuly takrinu spolu s originální pozicí (šedá) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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konformace z modelovací studie spolu s originální pózou je zachycena na obrázku níže 

(Obr. 35). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Interakční 2D diagram huperzinu A s aktivním místem AChE. 

Obr. 35 Nejvýhodnější konformace molekuly huperzinu A 

(tyrkysová) spolu v originální pozicí (růžová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Další látkou, u které byla zkoumána AChE inhibiční aktivita a především vazebný 

mechanismus, byl alkaloid undulatin izolovaný z rostliny Chlidanthus fragrans 

(Amaryllidaceae).
52

 Aktivita byla v modelovací studii potvrzena výsledkem vazebné 

energie komplexu nejlepší konformace ligandu s enzymem o hodnotě -8,6 kcal/mol. 

Obr. 37 Molekula undulatinu (tyrkysová) v komplexu s AChE. 

Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 

Obr. 36 Interakčí 2D diagram undulatinu s aktivním místem AChE. 
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Vazebný mechanismus je znázorněn na diagramu níže (Obr. 36). Zásadní je interakce 

methylu methoxyskupiny na C7 s hlavním řetězcem Trp 84, který je součástí α-

anionického místa. Dalších vodíkových vazeb se účastní C4 undulatinu, vedlejší řetězec 

Ser 200 a hlavní řetězec Gly 117. Neméně významná interakce vznikla mezi atomem 

dusíku ligandu a vedlejším řetězcem Glu 199 (vzdálenost 3,0 Å). Vizualizace 

modelovací studie je uvedena na obrázku výše (Obr. 37). 

 

 

 

 

 

Obr. 38 Interakční 2D diagram theobrominu s aktivním místem AChE. 

Obr. 39 Molekula theobrominu (tyrkysová) v komplexu 

s AChE. Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 
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Z provedených výpočtů vyplývá, že theobromin má mezi xanthinovými deriváty 

nejvyšší afinitu k enzymu a tedy největší AChE inhibiční aktivitu. Obecně je však 

hodnota vazebné energie -7,2 kcal/mol poměrně nízká a theobromin bude AChE 

inhibovat slabě, což je zcela v souladu s publikovanými daty. Ligand vykazuje nízkou 

afinitu i přes velké množství vzniklých interakcí (Obr. 38). Všechny tři deriváty spojuje 

interakce methylové skupiny v poloze 3 s Trp 84, který je součástí α-anionického místa. 

V tomto případě je to vodíková vazba s jeho hlavním řetězcem, stejná methylová 

skupina inetraguje s vedlejším řetězcem Ser 122 také prostřednictvím vodíkové vazby. 

Atom vodíku druhé methylové skupiny tvoří π-interakci s aromatickým jádrem Phe 330, 

který je také součástí α-anionického místa. Stejná methylová skupina interaguje 

s hlavním řetězcem His 440. Dále vznikly tři interakce typu vodíkových vazeb s Gly 

441, Glu 199 a Gly 117. Nejvýhodnější konformace theobrominu interaguje na dně 

kavity enzymu (Obr. 39). 

 

 

Komplex AChE s nejvýhodnější konformací molekuly kofeinu vykazuje hodnotu 

vazebné energie -7,0 kcal/mol. Schopnost inhibovat AChE je tedy u této látky také 

nízká. Vedle již zmíněné interakce s Trp 84 (v tomto případě se jedná o π-interakci 

atomu vodíku s aromatickým jádrem Trp 84) inetraguje methylová skupina v poloze 3 

také s vedlejším řetězcem Glu 199. Další stabilizace komplexu interakcí vodíkovou 

vazbou probíhá mezi methylovou skupinou v poloze 1 a hlavním řetězcem Ser 122 

Obr. 40 Interakční 2D diagram kofeinu s aktivním místem AChE.  
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(Obr. 40). Nejvýhodnější konformace molekuly kofeinu byla namodelována na dno 

kavity enzymu stejně jako u theobrominu a theophyllinu (Obr. 41) 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Molekula kofeinu (tyrkysová) v komplexu 

s AChE. Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 

Obr. 42 Interakční 2D diagram theophyllinu s aktivním místem AChE. 



 49 

Výsledky modelovací studie molekuly theophyllinu jako ligandu (inhibitoru) 

AChE dopadly nejhůře ze všech zkoumaných látek. Ve spodní části kavity aktivního 

místa (Obr. 43) vznikla pouze π-interakce s Trp 84 (Obr. 42) a vazebná energie 

komplexu byla pouze -6,8 kcal/mol.  

 

 

 

 

Na diagramu (Obr. 44) je znázorněn BuChE selektivní inhibitor ethopropazin se 

vzniklými interakcemi v široké kavitě BuChE. Polární dno kavity (Gly 439 a His 438) 

tvoří vodíkové vazby s atomem síry a C4. Dále vzniká π-π interakce mezi prostředním 

kruhem fenothiazinu a postranním řetězcem Trp 82, jehož vodík tvoří dále π-interakci 

s aromatickým, třetím kruhem fenothiazinu. Alifatický řetězec ethopropazinu směřující 

vně kavity se interakcí neúčastní. Určitá strukturní podobnost fenothiazinového cyklu 

s akridinovým uskupením takrinu koresponduje s faktem, že takrin taktéž slabě inhibuje 

BuChE.
53

 Nejvýhodnější konformace byla namodelována s afinitou -8,2 kcal/mol. Její 

3D vizualizace je znázorněna níže (Obr. 45). 

 

Obr. 43 Nejvýhodnější konformace molekuly theophyllinu (tyrkysová) 

v komplexu s AChE. Zobrazena AMK účastnící se interakce (zelená). 
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Následují 3D vizualizace nejvýhodnějších konformací látek (10), (14), (5) a (13), 

u kterých byly v modelovacích studiích s BuChE zjištěny nejlepší výsledky.  

Obr. 45 Molekula ethopropazinu (tyrkysová) v komplexu 

s BuChE. Zobrazeny AMK účastnící se interakcí (zelená). 

Obr. 44 Interakční 2D diagram ethopropazinu s aktivním místem BuChE. 
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Obr. 46 Molekula EGCG (tyrkysová) v komplexu s BuChE. 

Zobrazeny AMK aktivního místa v nejmenší vzdálenosti (zelená).  

Obr. 47 Molekula chelidoninu (tyrkysová) v komplexu s BuChE. 

Zobrazeny AMK aktivního místa v nejmenší vzdálenosti (zelená) 

Obr. 48 Molekula celecoxibu (tyrkysová) v komplexu s BuChE. Zobrazeny AMK 

aktivního místa v nejmenší vzdálenosti (zelená). Pohled na dno kavity z vnější strany. 



 52 

 

 

 
Z uvedených vizualizací je patrné, že Trp 82, který se účastní interakcí 

s ethopropazinem, je ve velké blízkosti i dalších látek s vysokou afinitou k BuChE. Po 

vytvoření komplexu s aktivním místem enzymu byla vzdálenost mezi atomy 

nejvýhodnější konformace zkoumané látky a uvedenou AMK vždy nižší než 3Å. Lze 

předpokládat, že Trp 82 bude mít v mnoha případech význam při stabilizaci komplexů 

inhibitor-BuChE.  

Obr. 49 Molekula látky (13) (tyrkysová) v komplexu s BuChE. 

Zobrazeny AMK aktivního místa v nejmenší vzdálenosti (zelená). 
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4. Závěr 

V experimentální části práce bylo na počítači navrhnuto 14 látek pro účel 

molekulárního dockingu s AChE, některých s BuChE. Byly zvoleny známé inhibitory 

AChE i látky s inhibičním potenciálem. Molekuly ligandů spolu s makromolekulami 

byly upraveny pro potřeby studie.  

U všech známých inhibitorů AChE byla potvrzena jejich aktivita a RMSD 

dokovaných póz a krystalografické konformace ligandu nikdy nepřekročilo 2Å. 

Z výsledků vyplývá, že v případě takrinu a huperzinu A probíhá inhibice i odlišným 

interakčním mechanismem, což mohlo být způsobeno vznikem odlišné nejvýhodnější 

konformace. Klíčové interakce jsou však stejné, jako v případě vykrystalizované pózy 

ligandu. Celkově nejvyšší afinitu k AChE i BuChE prokázala látka EGCG, což 

potvrzuje údaje o jejím inhibičním potenciálu. S ohledem na velký počet 

potencionálních interagujících skupin lze předpokládat méně specifický vazebný 

mechanismus. EGCG spolu s alkaloidem chelidoninem tvořily s BuChE komplexy o 

nižší vazebné energii než s AChE. Tento fakt vypovídá o jejich prevalenci BuChE, což 

bylo potvrzeno i u známého BuChE selektivního inhibitoru ethopropazinu. Vysokou 

afinitu k AChE vykazovaly také látky celecoxib i zkoumané alkaloidy. U xanthinových 

derivátů byla zjištěna nízká afinita k oběma enzymům, což může vysvětlovat jejich 

molekula o malém objemu a naprosto to koresponduje s faktem, že se jedná o slabé 

inhibitory cholinesteras. Byly prokázané společné vazebné znaky u látek s podobnou 

strukturou (13) a (14). Tato skutečnost byla zjištěna taktéž u xanthinových derivátů, 

které ineragovaly s Trp 84 aktivního místa acetylcholinesterasy.  

Ligand EGCG tvořil interakci s α-anionickým místem AChE. Stejným 

mechanismem, prostřednictvím π-interakcí či vodíkových vazeb, tvořily komplex s 

AChE také látky galanthamin, alkaloid undulatin a deriváty methylxanthinu. Látky 

celecoxib, donepezil, takrin, huperzin a alkaloidy 6-ethoxydihydrochelerythrin a 

chelidonin byly stabilizovány interakcemi s β-anionickým místem. Z modelovací studie 

alkaloidu 8-O-demethylmaritidinu vyplývá, že interaguje s oběma zmíněnými segmenty 

kavity.  
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