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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ACh  acetylcholín 

AChE  acetylcholínesteráza 

AD  Alzheimerova choroba 

APP  amyloidový prekurzorový protein 

A431  bunky epiteliálneho karcinómu 

BL6  bunky myšieho melanómu 

BuChE   butyrylcholínesteráza 

CAS registračné číslo Chemical Abstracts Service 

DU145  bunky rakoviny prostaty 

EGb761   štandardizovaný extrakt z listov Ginkgo biloba 

GSK-3β   glykogén syntáza kináza 3β   

GC-MS  plynová chromatografia spojená s hmotnostným spektrometrom 

HEK 293T  ľudské embryonálne bunky obličiek 

HeLa  bunky rakoviny krčku maternice 

HEP G2  bunky pečeňového nádoru 

HPLC-MS  vysoko účinná kvapalinová chromatografia spojená s hmotnostným 

spektrometrom 

Jurkat  bunky lymfómu 

LNcAP  bunky rakoviny prostaty 

LMTK  bunky fibroblastov 

L5178MDR  bunky myšieho lymfómu 

MCF 7  bunky rakoviny prsníka 

MDCK  bunky obličiek psa 

MT4  bunková línia 

MOLT 4  leukemické bunky 

NIST  Národný inštitút štandardov a technológií (National Institute of Standards 

and Technology) 

NMDA   N-metyl-D-aspartát     

NPH  bunky ľudských fibroblastov 

RA  scavengerový receptor 
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RAGE  receptor pre interakciu s konečnými produktmi pokročilej glykácie 

(receptor for advanced glycation end-products)  

Rho  faktor ovplyvňujúci cytoskelet 

SHSY-5Y  bunky ľudského neuroblastómu 

SSRI  selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (selective 

serotonine reuptake inhibitors) 

5123tc  bunky nádoru pečene potkana 
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Rastliny sú už tisíce rokov využívané ľuďmi pre svoje liečivé účinky. Používajú sa v rôznych 

formách – čaje, nálevy, odvary, sú súčasťou mastí, krémov, doplnkov stravy a mnoho z nich 

sa používa k izolácii sekundárnych metabolitov, ktoré majú uplatnenie v liečbe rôznych 

druhov rakoviny (taxol), Alzheimerovej choroby (AD) (galantamín) alebo srdcových porúch 

(digoxín). Sekundárne metabolity sú prítomné vo všetkých vyšších rastlinách. V minulosti 

prevládali teórie, že sú len odpadným produktom  primárneho metabolizmu, ale dnes je 

známe, že majú významné funkcie. Pôsobia ako ochranné látky, atraktanty čím lákajú 

živočíchy, zabezpečujú opelenie a rozptýlenie semien alebo sú zapojené do ďalších 

metabolických procesov [1]. Významnou čeľaďou z hľadiska medicínskeho využitia je čeľaď 

Amaryllidaceae – amarylkovité.  Pozostáva z približne 85 rodov (napr. Narcissus – narcis, 

Galanthus – snežienka, Leucojum – bleduľa, Amaryllis – amarylka [1]) a 1100 druhov a jej 

výskyt je typický hlavne pre oblasti trópov a teplejších oblastí sveta.  Doteraz bolo z týchto 

rastlín izolovaných viac ako 500 rôznych dusíkatých alkaloidov s antifungálnou, 

antimikróbnou, antivírusovou a anticholinesterázovou aktivitou [2]. Asi najznámejším 

alkaloidom izolovaným z tejto čeľade je galantamín, ktorý sa pre svoju schopnosť inhibovať 

AChE používa k zmierneniu symptómov AD – poruchy pamäti, myslenia, uvažovania, učenia, 

strata orientácie v priestore a čase, postupné zabúdanie bežných činností a depresie [3]. 

Táto choroba je žiaľ neliečiteľná, pre pacienta a jeho okolie predstavuje značnú finančnú, 

fyzickú a psychickú záťaž. Preto je úsilím mnohých vedcov, pomôcť týmto pacientom, ich 

rodinám a opatrovateľom zmierniť príznaky alebo úplne zastaviť tento degeneratívny proces.  

Jedným z dôležitých zdrojov aktívnych látok v oblasti liečby AD sú rastliny a práve ich 

obrovský potenciál,  v súvislosti so schopnosťou inhibovať acetylcholinesterázu (AChE) 

a butyrylcholinesterázu (BuChE) sa stal témou môjho výskumu v rámci diplomovej práce, 

vypracovávanej v pracovnej skupine ADINACO na katedre farmaceutickej botaniky 

a ekológie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v Hradci Králové. 
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Táto diplomová práca je súčasťou výskumu výskumnej skupiny ADINACO – Alzheimer 

disesaes and natural compounds – ktorá sa zaoberá skúmaním obsahových látok rastlín  

a húb Eumycota  z hľadiska ich inhibičnej aktivity na AChE a BuChE. 

Cieľom práce je zistiť, či niektoré kultivary taxónu Narcissus triandrus obsahujú 

alkaloidy s významnou schopnosťou inhibovať AChE a BuChE.  K zisteniu týchto vlastností je 

nutné uskutočniť: 

1. extrakciu siedmich vzoriek cibúľ s hmotnosťou približne od 200 – 400 g 95% 

etanolom, extrakt zahustiť a predčistiť, vytrepať ho s dietyléterom pri pH 2 – 3, následne 

alkalizovať a pri pH cca 10 vytrepať etyl-acetátom. Vzniknutý extrakt je potrebné zahustiť 

a vysušiť. 

2. odparok obsahujúci alkaloidy je potrebné rozpustiť v zmesi chloroformu a 95% 

etanolu v pomere 1:1, rozdeliť do 3 vialiek (na stanovenie inhibície AChE a BuChE, na GC-MS 

analýzu a zbytok) a vysušiť. 

3. analýza vzoriek pomocou GC-MS a zistenie profilu alkaloidného spektra 

4. stanovenie inhibičnej aktivity na AChE a BuChE za použitia erytrocytárneho 

hemolyzátu (AChE) a plazmy (BuChE). 
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3.1 Alzheimerova choroba 

3.1.1 Demencia 

Demenciu charakterizujeme ako syndróm, ktorý vzniká ako následok chronického ochorenia 

mozgu. Okrem AD (50 %) môže byť príčinou vaskulárna demencia pri poškodení ciev 

zásobujúcich mozog napr. pri ateroskleróze (10 – 20 %), demencia pri Parkinsonovej chorobe 

a najmenej častou je demencia s Lewyho telieskami [3]. Sekundárnou príčinou demencie 

môže byť infekcia (HIV, syfilis), poranenie, nádor, zápal v oblasti mozgu, mozgových blán 

alebo intoxikácia (etanol). Existujú aj zmiešané demencie, ktoré sú charakteristické 

degeneratívnym poškodením mozgu aj s prítomnosťou vaskulárnej zložky [4]. Niekedy sa 

môžeme stretnúť s pojmom pseudodemencia, ktorý sa používa pre označenie chorôb 

spôsobujúcich demenciu, ktoré sú odstrániteľné terapiou alebo pre choroby demenciu 

napodobňujúce. Pod tento termín môže byť  zaradená aj  depresia, niekedy aj spolu s ďalšími 

psychiatrickými chorobami, ktoré sa klinicky prejavujú ako stavy pripomínajúce demenciu. 

Nesmieme zabúdať na pseudodemenciu ako na nežiadúci účinok niektorých liečiv. Typickým 

znakom je poškodenie vyšších funkcií mozgovej kôry, čo má za následok poruchy pamäti, 

myslenia, uvažovania, reči a orientácie [3]. Príčiny vzniku demencie pri AD sú vysvetlené 

v nasledujúcej kapitole. 

3.1.2 Patogenéza AD 

AD je najčastejšou príčinou demencie. Je to degeneratívne ochorenie mozgu, 

charakteristické atrofiou vo frontálnom, parietálnom a temporálnom laloku s prítomnosťou 

charakteristických senilných plakov. Frekvencia ochorenia rastie s vekom. Kým vo vekovej 

skupine 65 – 74 rokov je 3 %, v skupine od 85 rokov vyššie frekvencia narastá až 

desaťnásobne a dosahuje približne 30 %. Ženy sú postihnuté dvakrát častejšie ako muži [5]. 

0chorenie môže vzniknúť sporadicky (bez predchádzajúceho familiárneho výskytu) alebo na 

základe genetickej predispozície, pričom najťažšia forma choroby je autozomálne 

dominantne dedičná [6]. V patogenéze zohráva významnú úlohu mutácia génu pre 

amyloidový prekurzorový protein (APP) na 21. chromozóme [5]. Tento gén kóduje proteín β-

amyloid precursor, ktorý je za fyziologických podmienok štiepený α-sekretázou na krátke 

solubilné fragmenty nazývané β-peptid. Tento peptid má dôležitú úlohu v tvorbe nových 

synapsií. Pri AD sa však uplatňujú enzýmy beta- a γ-sekretáza, ktorých aktivitou vznikajú 
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dlhšie fragmenty β-peptidu [7] Aβ40 a Aβ42 [5].Tieto peptidy následne oligomerujú, koagulujú 

v extracelulárnom priestore mozgovej kôry a dochádza k vzniku patologického β-amyloidu. 

Ten potom vytvára základ neurodegeratívnych ložisiek – plak. V mieste plaku dochádza 

k rozvoju sterilného zápalu, uvoľneniu cytokínov [7], pričom molekuly Aβ40 a Aβ42 reagujú 

s receptormi (RAGE – receptor for advanced glycation end-products, RA – scavenger 

receptor) na povrchu fagocytujúcich buniek, ktoré začnú produkovať látky navodzujúce 

apoptózu neurónov [6]. U niektorých dedičných foriem AD boli identifikované aj iné 

zodpovedné gény lokalizované na chromozómoch 1 a 14. Tieto gény kódujú intracelulárne 

proteíny presenilin 1 a presenilin 2. Pri ich mutácii dochádza k zvýšenej produkcii β-

amyloidu. V patogenéze familiárnych foriem zohráva dôležitú úlohu aj mutácia pre gén 

apolipoproteínu E [5]. Ďalším nebezpečným produktom sú voľné kyslíkové radikály, ktoré 

prostredníctvom depolarizácie membrány neurónov a aktiváciou N-metyl-D-aspartát  

(NMDA) – receptorov zvyšujú koncentráciu iónov Ca2+ v bunke[6]. Toxicita β-amyloidu vedie 

k aktivácii enzýmu glykogén syntáza kináza 3β (GSK-3β),  ktorý vedie k hyperfosforylácii 

intraneuronálneho τ proteínu. Takto poškodený τ proteín predstavuje substrát pre tvorbu 

tzv. neurofibrilárnych tangles (uzlíčkov, košíčkov) [8].  Tieto zmeny majú za následok 

apoptózu neurónov. Pokles počtu neurónov vedie k zníženiu koncentrácie 

neurotransmiterov v mozgu, pričom najvýraznejší pokles je viditeľný u acetylcholínu. V kôre 

veľkého mozgu a v hippokampe je znížená koncentrácia cholínacetyltransferázy až o 90%. 

Tento enzým je dôležitý pre syntézu acetylcholínu (ACh) [6]. Pokles koncentrácie sa týka aj 

AChE – hlavný enzým odbúravajúci ACh. Hladina BuChE, ktorá sa tiež podieľa na odbúravaní 

ACh, naopak významne stúpa [9]. Dochádza k zníženej produkcii rastových faktorov v mozgu 

a k rozvoju AD dochádza častejšie u pacientov trpiacich metabolickým syndrómom – 

diabetes mellitus II. typu, abdominálna obezita, hypertenzia [7]. 

3.1.3 Klinický obraz 

Demencia začína postupne, pomaly a preto je často pacientom a okolím prehliadaná 

a považovaná za súčasť starnutia. Typickým príznakom je porucha pamäti, následne sa 

pridávajú poruchy logického myslenia, orientácie v čase a priestore. S postupujúcim 

priebehom ochorenia dochádza aj k zabúdaniu zložitých funkcií ako napr. šoférovanie auta, 

neskôr pacient nezvláda ani jednoduché úkony ako obliekanie, osobná hygiena a príjem 

potravy [7]. Dochádza aj k zmene správania, pričom sa môžu vyskytovať depresie, agresivita, 
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apatia, halucinácie a bludy [3]. Konečným štádiom ochorenia je neschopnosť pacienta 

postarať sa o seba a strata mentálnej kontroly [6].     

3.1.4 Liečba 

Liečba AD je symptomatická, zameraná na spomalenie chronického poškodzovania mozgu. 

Tým dochádza k oddialeniu nástupu, zmierneniu príznakov a predĺženiu schopnosti pacienta 

byť samostatným. Liečbu rozdeľujeme na farmakologickú a nefarmakologickú.  

Nefarmakologické liečebné postupy sú zamerané na neustálu stimuláciu a aktivizáciu 

pacienta prostredníctvom intenzívnych reedukačných programov. Ich cieľom je opakovanie 

základných úkonov bežného života a posilňovanie kognitívnych funkcií.  

Farmakologická liečba AD pôsobí na dvoch princípoch. Prvým je inhibícia enzýmu 

AChE, ktorá zabráni odbúravaniu ACh a vedie k zvýšeniu jeho koncentrácie. Druhým je 

blokáda NMDA receptoru, ktorá zabráni influxu Ca2+ iónov a bráni apoptóze neurónov. 

K tejto liečbe môžu byť pridané aj lieky, ktoré liečia sprievodné príznaky AD napr. 

antidepresíva zo skupiny SSRI (selective serotonine reuptake inhibitors). V rámci inhibítorov 

NMDA receptorov je v súčasnosti používaný memantín, ktorý je indikovaný v liečbe ťažkých 

štádií AD. Najviac využívané sú inhibítory AChE, ktoré okrem zvýšenia koncentrácie Ach 

potlačujú tvorbu β-amyloidu. Je preukázané, že inhibícia synaptickej AChE je oproti liečbe 

priamymi agonistami ACh receptorov omnoho lepšie znášaná a nedochádza k nadmernej 

stimulácii nikotínových a muskarínových receptorov. Používajú sa k liečbe miernych až 

stredne ťažkých štádií AD, pri ťažšom stupni choroby sa kombinujú s memantínom.  Medzi 

zástupcov tejto skupiny patria donepezil, rivastigmín a galantamín [3]. Aj keď viaceré štúdie 

preukázali, že nie je rozdiel medzi efektivitou liečby donepezilom, rivastigmínom 

a galantamínom, existujú klinicky podložené možnosti že úspešnosť liečby môže byť závislá 

na farmakokinetických profiloch látok a na stupni poškodenia mozgu pacienta [9]. Malé 

rozdiely existujú aj v mechanizme pôsobenia týchto látok. Okrem schopnosti inhibovať AChE 

sa rivastigmín vyznačuje schopnosťou inhibovať BuChE - druhý enzým podieľajúci sa na 

degradácii ACh. Je to jediný inhibítor mozgových cholínesteráz, ktorý je schválený pre liečbu 

demencie pri Parkinsonovej chorobe [7]. Galantamín pôsobí aj ako alosterický modulátor 

nikotínových receptorov [8].  
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 Existuje aj množstvo iných farmakoterapeutických postupov, ktorých použitie však 

nie je založené na dôkazoch (evidence based medicine) – tabuľka č.1 

Tab.1 Non evidence based farmakoterapeutické prístupy v liečbe neurodegeneratívnych 

ochorení [8]. 

Skupina liečiv Prípravky 

Scavengery voľných kyslíkových radikálov α-tokoferol, retinol, β-karotén, thiooktová 

kyselina 

Látky zvyšujúce neuronálny metabolizmus Piracetam, pyritinol, nicergolin 

Prekurzory a stimulátory tvorby nervových 

rastových hormónov 

Cerebrolyzín, substitúcia estrogénom 

u postklimakterických žien 

Extrakty z Ginkgo biloba EGb 761 a ostatné extrakty 

Vitamínové prípravky Vitamín B2, koenzým Q10, kyselina listová 

Iné doplnky potravy ω-3 nenasýtené mastné kyseliny 

 

AD je zatiaľ neliečiteľná choroba a preto je hľadanie nových liečiv hlavnou témou 

výskumných prác mnohých vedeckých tímov po celom svete. Tabuľka č. 2 zhrňuje 

potenciálne nové liečivá určené pre liečbu neurodegeneratívnych chorôb, ktoré sú 

v súčasnosti v klinickom hodnotení. 

Tab. 2 Terapeutické prístupy v liečbe AD, ktoré sú súčasťou klinických štúdii [8]. 

Terapeutický prístup Prípravky 

Stimulátory α-sekretázy Cerebrosterol 

Blokátory β-sekretáz Cerebrosterol 

Modulátory γ-sekretáz Tarenflurbil 

Blokátory oligomerizácie a polymerizácie 

β-amyloidu 

Tramiprostat, colostrinin 

Protilátky proti β-amyloidu Bapineuzumab (monoklonálna protilátka) 

Zlepšenie neuronálneho metabolizmu Dimebon 

Blokáda enzýmu GSK-3β Líthium, memantín 

Aktivátory jadrových receptorov PPARγ Rosiglitazon 
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3.1.5 Rastliny a ich obsahové látky so schopnosťou inhibovať AChE 

Látky inhibujúce AChE sa vyskytujú aj v mnohých rastlinách. Okrem už známeho zástupcu 

Galanthus woronowii bola inhibičná aktivita preukázaná aj u mnohých ďalších rastlín 

z rôznych čeľadí. Bacompa monierra a Ginkgo biloba vykazujú na dávke závislú aktivitu voči 

AChE. Z rastlín využívaných v tradičnej Kórejskej medicíne preukázali významnú aktivitu 

Acorus calamus a Apimedium koreanum. Potencionálne dostupným zdrojom by mohla byť 

šalvia (Salvia), keďže rastie vo väčšine sveta. Physostigma venenosum, ktorá sa používa 

v afrických kmeňov ako rituálny jed je zdrojom fysostigmínu – inhibítoru AChE s krátkym 

biologickým polčasom. Molekula fysostigmínu sa stala predlohou pre rivastigmín.  Rastlina 

Huperzia serrata je zdrojom chinolizidínového alkaloidu huperzínu, ktorý v štúdiách 

významne zlepšil pamäť a správanie ľudí s AD. Okrem toho vykazuje vyššiu selektivitu k AChE 

ako k BuChE a aj menšiu toxicitu ako syntetické látky donepezil a takrin. Má tiež potenciál 

spomaliť poškodenie pamäte a neurónov, ktoré sa vyskytuje pri ischémii [10]. Pri liečbe AD 

sa uplatňuje aj kurkumín, ktorý je izolovaný z rastliny Curcuma longa, pričom pôsobí 

antioxidačne a pravdepodobne aj proti tvorbe β-amyloidu [8]. Ďalšie príklady rastlín, ktorých 

extrakty vykazujú inhibičnú aktivitu voči AChE sú uvedené v tabuľke č.3. 

Tab .3 rastliny s preukázateľnou inhibičnou aktivitou voči AChE [10] 

Názov rastliny Čeľad Použitá časť 

Acanthus ebracteatus Acanthaceae nadzemné časti 

Buxus sempervirens Buxaceae celá rastlina 

Corydalis solida Papaveraceae celá rastlina 

Fumaria judaica a iné druhy 

rodu Fumaria 

Fumariaceae celá rastlina 

Glaucium corniculatum Papaveraceae celá rastlina 

Lycopodium clavatum Lycopodiaceae celá rastlina 

Myricaria elegans Tamaricaceae List 

Piper interruptum Piperaceae Stonka 

Rhododendron ponticum Ericaceae celá rastlina 

Stephania suberosa Menispermaceae Koreň 

Tabernaemontana divaricata  Apocyanaceae Koreň 
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V tabuľke č.4 sú príklady niektorých látok (s výnimkou už menovaných) izolovaných 

z rastlín s preukázanou schopnosťou inhibovať AChE a BuChE. 

Tab .4 rastlinné látky majúce AChE inhibičnú aktivitu [10] 

Názov látky Štrukturálny typ Rastlinný zdroj, čeľaď 

Assoanín, oxoassoanín steroidné alkaloidy Narcissus assoanus 

Amaryllidaceae 

Buxamín B 

N,N-dimetylbuxapapín 

steroidné alkaloidy Buxus pappilosa 

Buxaceae 

Koronaridín, voakangín indolový alkaloid Tabernaemontana australis 

Apocyanaceae 

Korynolín izochinolínový alkaloid Corydalis incisa 

Papaveraceae 

Palmatín, protopín izochinolínové alkaloidy Corydalis speciosa 

Papaveraceae 

Sangvinín steroidný alkaloid Eucharis grandiflora 

Amaryllidaceae 

Cynatrosid A, Cynatrosid B pregnanový glykozid Cynanchum atratum 

Asclepiadaceae 

Norswertianolín, 

Swertianolín 

bellidifolin 8-O-β-

glukopyranozid 

Gentiana cambpestris 

Gentianaceae 

+(-)-α-viniferín stilbénový oligomér Caragana chamlauge 

Fabaceae 

Bellidín, bellidifolín xantóny Gentiana cambpestris 

Gentianaceae 

Kyselina ursolová hydroxy-heptamethyl-

ikosahydopicen-karboxylová 

kyselina 

Origanum majorana 

Lamiaceae 
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3.2 Popis biologického materiálu 

3.2.1 Narcissus triandrus L. 

3.2.1.1 Systematické zaradenie rastliny Narcissus triandrus L. 

Tab. 5 systematické zaradenie Narcissus triandrus [11] 

Ríša Plantae Rastliny 

Oddelenie Magnoliophyta Krytosemenné 

Trieda Liliopsida Jednoklíčnolistové 

Rad Liliales Ľaliotvaré 

Čeľaď Liliaceae Ľaliovité 

Rod Narcissus Narcis 

Druh Narcissus triandrus Narcis trojmužný 

 

3.2.1.2 Botanický popis 

Narcissus triandrus, známy aj pod názvom Angel´s tears (anjelské slzy), je rastlina typická pre 

oblasť Španielska a Portugalska. V Španielsku je rozšírená hlavne v jeho severo-západnej 

časti a oblasti západne od Pyrenejí.  V Portugalsku ho môžeme nájsť v severnej časti krajiny. 

Rastie hlavne na svahoch kopcov, pri cestách, vo svetlých listnatých lesoch do nadmorskej 

výšky približne 1800 m.n.m.. Vďaka tomu je sezóna kvitnutia tejto rastliny pomerne dlhá. Na 

pobreží začína už vo februári, kým vo vyšších polohách v máji. Je to vytrvalá bylina 

vyrastajúca z cibule. Listy sú široké asi 5 mm, ploché na vnútornej strane, niekedy skrútené 

na okraji. Stonka môže byť dlhá až 30 cm. Kvet je bielej až svetlo žltej farby, padajúci, 

prichytený na stonku v ostrom uhle. Na jednej rastline je prítomných maximálne 6 kvetov, 

veľmi výnimočne až 7 [12]. Skladá sa zo šiestich okvetných lístkov usporiadaných v dvoch 

radoch. Je pravidelný, slabo súmerný a obojpohlavný [1]. Má 6 tyčiniek, z toho 3 vyčnievajú 

z okvetia, zvyšné 3 sú ukryté [12]. Gyneceum je zložené z 3 plodolistov, semenník je spodný. 

Plodom je trojpuzdrá tobolka [1]. 
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Obr.1 Narcissus triandrus [13] 

3.2.1.3 Obsahové látky 

Pre rod Narcissus je typický obsah dusíkatých alkaloidov čeľade Amaryllidaceae.  Rod 

Narcissus zahrňuje podľa rôznych autorov 50 – 180 druhov a vďaka jeho rozsiahlemu 

geografickému rozšíreniu je zdrojom rôznych typov alkaloidov [14]. Alkaloidy sa v rastlinách 

vyskytujú hlavne v cibuliach. Ich biogenéza vychádza zo spoločného prekurzoru norbeladínu 

[15], pričom doteraz bolo izolovaných viac ako 500 rôznych alkaloidov [2]. Norbeladín vzniká 

z aromatických aminokyselín tyrozínu a fenylalanínu (obr.2)[14]. Alkaloidy sú na základe ich 

štruktúry rozdelené do niekoľkých skupín pomenovaných podľa reprezentatívneho zástupcu. 

Medzi najznámejšie skupiny patria galantamínová, lykorínová, homolykorínová, tazettínová 

a pankratistatínová. V súčasnosti však nie je stanovená žiadna dohoda o počte skupín alebo 

ich názvoch. Niektoré alkaloidy boli izolované aj z rastlín, ktoré nepatria do čeľade 

Amaryllidaceae.  Lykorín a acetylkaranín bol izolovaný z rastliny Urginea altissima 

(Hyacinthaceae) a krinamín bol identifikovaný v rastline Dioscorea dregeana (Dioscoreaceae) 

[15]. Okrem alkaloidov sa v tejto čeľadi vyskytujú aj iné obsahové látky napr.  flavonoidy, 

chalkóny, mastné kyseliny (steárová, myristová, olejová) a ich estery, terpény, steroly 

a glukany. Ich obsah a využitie však nedosahuje terapeutického významu alkaloidov [16]. 
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Obr.2 Biosyntéza alkaloidov čeľade Amaryllidaceae [14] 
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3.2.1.4 Biologický účinok obsahových látok 

Alkaloidy rodu Narcissus sú už dlhodobo známe pre svoj rozmanitý biologický účinok. 

Zahrňujú schopnosť inhibovať AChE, indukovať apoptózu, majú antivirotický, 

antimikrobiálny, antineoplastický a protizápalový účinok [17].   

3.2.1.4.1 Alkaloidy galantamínového typu 

Táto skupina zahrňuje deriváty dibenzofuranu, pričom medzi významných zástupcov patrí 

galantamín, epinorgalantamín a lykoramín [18]. Galantamín sa stal objektom záujmu vedcov 

až v 50. rokoch 20. storočia na základe nepotvrdených správ o využívaní snežienky na ľudové 

liečenie poliomyelitídy v oblasti Kaukazu. Prvýkrát bol izolovaný v roku 1952 z rastliny 

Galanthus woronowii [19]. Od tejto doby sa experimentálne využíval k liečeniu 

neurologických porúch ako sú myasthenia gravis, detská obrna, rôzne demencie a paralytické 

poliomyelitídy [18]. Jeho schopnosť inhibovať AChE bola objavená v 60. rokoch 20. storočia, 

na základe in vivo štúdií na mačke v anestézii. Prvý patent na syntetickú prípravu 

galantamínu získala v roku 1996 spoločnosť Sanochemia Pharmazeutika. Registrovaný pre 

liečbu AD bol v niektorých európskych štátoch (Švédsko, Írsko, Spojené kráľovstvo) v roku 

2000. Následne sa začal používať aj v ostatných krajinách sveta [19]. Galantamín pôsobí na 

cholinergný systém dvoma mechanizmami – prvým je inhibícia AChE a druhým je stimulácia 

nikotínových receptorov. Vykazuje až 53x väčšiu selektivitu k AChE ako k plazmatickej BuChE 

(AChE IC50 = 0,35µM, BuChE IC50 = 18,6 µM) [19], pričom nevykazuje žiadne cytotoxické 

pôsobenie [18]. Na ACh receptory nikotínového typu sa viaže na odlišnom mieste ako ACh 

a v prípade spoločného naviazania týchto 2 látok na receptor, dochádza k amplifikácii 

odpovedi tohto receptoru na ACh. Aktiváciou presynaptických nikotínových ACh receptorov 

dochádza aj k uvoľneniu iných látok, ktoré hrajú dôležitú úlohu pre pamäť, napr. glutamát 

[19]. V klinickej praxi sa využíva k liečbe AD, pri ktorej dokáže zlepšiť kognitívne, 

behaviorálne a funkčné symptómy tejto neurodegeneratívnej choroby [18]. V súčasnosti sú 

však známe aj účinnejšie inhibítory AChE – sangvinín, N-alkylované deriváty galantamínu N-

allylnorgalantamín a N-(14-metylallyl)norgalantamín. Tieto deriváty  sú asi 10x účinnejšie ako 

galantamín a vďaka substitúcii na dusíku a metoxyskupine na C-9 sú aj dostatočne lipofilné 

na to, aby prekonali hematoencefalickú bariéru. Ich izolácia je však veľmi zriedkavá 

a náročná, keďže sa v rastlinách vyskytujú v minimálnom množstve [20]. Lykoramín sa pre 
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svoje priestorové usporiadanie molekuly neviaže na AChE a tým nepreukazuje žiadnu 

anticholínesterázovú aktivitu [5]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.2 Alkaloidy homolykorínového typu 

Hlavnými predstaviteľmi tejto skupiny sú deriváty 2-benzopyrano-[3,4-g]-indolu, napr. 

homolykorín, hippeastrín a lykorenín. Tieto látky inhibujú rast niektorých nádorových buniek 

ľudského nádoru pečene HepG2 a leukemických buniek MOLT4. Bohužiaľ však pôsobia 

cytotoxicky aj na niektoré nenádorové bunky myších fibroblastov LMTK [18]. Hippeastrín, 

podobne ako hemantamín (viď nižšie) vykazuje antivirotický účinok na vírus chrípky A H5N1 

[21] a vírus Herpes simplex - 1[18]. Významný je aj jeho antimykotický účinok na Candida 

albicans [18]. Homolykorín má výraznú antiretrovirálnu aktivitu, nevykazoval významnú 

cytotoxickú aktivitu v in vitro testoch na ôsmich typoch ľudských nádorových bunkových línií 

[22]. Bola testovaná aj jeho antimalarická aktivita na Plasmodium falciparum, pričom opäť 

bez významných klinických výsledkov [23]. 

galantamín lykoramín 

epinorgalantamín sangvinín 
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3.2.1.4.3 Alkaloidy krinínového typu  

Do tejto skupiny radíme hemantamín, hemantidín, krinamín, maritidín a papyramín [18]. Pre 

tento typ alkaloidov je charakteristická schopnosť indukovať apoptózu, pričom najvýraznejší 

efekt má krinamín a hemantamín. Pri výskume na rakovinových bunkách 5123tc (bunky 

z nádoru pečene potkana) spôsobili tieto alkaloidy apoptózu u viac ako 90 % buniek. 

Efektívna dávka, ktorá spôsobí apoptózu 50 % buniek - ED50 -  bola určená pre krinamín 

12,5µM a pre hemantamín 25µM, pričom v týchto dávkach nenavodzovali apoptózu zdravých 

ľudských embryonálnych buniek obličiek HEK 293T [24].  V inom výskume bola dokázaná ich 

cytotoxická aktivita na bunky myšieho melanómu BL6. Krinamín  navyše pôsobí 

antibakteriálne a antiparazitárne na Entamoeba histolytica [16]. Hemantamín vykazuje 

antivírusovú aktivitu na vírus vtáčej chrípky H5N1 v bunkách Mardin-Darby canine kidney 

(MDCK bunky). Antivirotický efekt alkaloidov nespočíva v zabránení prichytenia vírusu 

k povrchovým receptorom bunky a ani v naviazaní sa týchto látok na proteínové štruktúry 

vírusu. Mechanizmus účinku je blokáda replikácie vírusu prostredníctvom blokády prechodu 

hippeastrín homolykorín 

lykorenín 
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ribonukleoproteínového komplexu z jadra bunky do jej cytoplazmy. Hemantamín však 

pôsobí len na infikované bunky. V profylaktickom použití pred infikovaním a v čase 

infikovania nevykazuje antivirotický efekt [21]. V ďalšom výskume sa preukázala schopnosť 

hemantamínu in vitro inhibovať replikáciu HIV-1 vírusu v MT4 bunkovej línii [23].  

Hydroxyderivát hemantamínu hemantidín má antiparazitické, protizápalové a analgetické 

účinky, ktoré presahujú účinok kyseliny acetylsalicylovej [18].  

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.4 Alkaloidy lykorínového typu 

 Alkaloidy tejto skupiny sú významné hlavne vďaka svojej cytotoxickej aktivite. 

Hlavným zástupcom je pyrolofenatridínový cyklický alkaloid lykorín, medzi ďalších patria 

pseudolykorín, amarbellisín a karanín. Lykorín bol prvýkrát izolovaný v roku 1877 z rastliny 

Narcissus pseudonarcissus a jeho štruktúru stanovil v roku 1956 Nagawaka a spol. [18]. Jeho 

významné a rozmanité biologické vlastnosti urobili z tejto látky cennú substanciu, ktorá sa 

stala súčasťou mnohých výskumov po celom svete. Lykorín in vitro inhibuje rast 

leukemických buniek, pričom neovplyvňuje zdravé biele krvinky [25]. V týchto leukemických 

bunkách indukuje apoptózu vnútornou mitochondriálnou cestou, čo vedie k zvýšenej aktivite 

hemantamín 

hemantidín 

krinamín 



28 
 

kaspáz a následnej smrti bunky [26]. In vivo bola preukázaná jeho cytotoxická schopnosť na 

bunkách myšieho melanómu BL6 a Lewisovho pľúcneho karcinómu [18]. Schopnosť potláčať 

rast rakovinových buniek bola a je predmetom mnohých výskumov a prác. Lykorín má však aj 

iné vlastnosti, medzi ktoré patrí aj inhibícia rastu rastlín (alelopatia). Vo veľmi malých 

koncentráciách (10 µmol.l-1) dokáže in vitro inhibovať bunkové delenie vo vyšších rastlinách, 

červených riasach a kvasinkách. Takéto prírodné látky môžu byť využité na vytváranie nových 

typov herbicídnych prípravkov [27]. U rastlín je schopný inhibovať syntézu kyseliny 

askorbovej na základe potlačenia aktivity enzýmu galaktodehydrogenázy. Medzi jeho ďalšie 

preukázané účinky patrí antivirotický na vírus pravých neštovic, poliovírus a SARS asociovaný 

coronavírus [18]. Pôsobí aj antiparazitcky na Trypanosoma brucei [18] a spolu so svojími 

derivátmi esterifikovanými mastnými kyselinami je účinný na Trichomonas vaginalis [28]. 

Lykorín pôsobí aj protizápalovo, pravdepodobne inhibíciou apoptózy indukovanej 

kalprotektínom. Táto látka sa vyskytuje aj v bunkách, ktoré sa podieľajú na zápalovej reakcii, 

napr. neutrofiloch a indukuje v nich apoptózu, čím predlžuje trvanie zápalu. 

K protizápalovému účinku lykorínu prispieva aj jeho antioxidačná schopnosť, keďže voľné 

kyslíkové radikály stimulujú uvoľnenie cytokínov a rozvoj zápalovej reakcie. Medzi nemenej 

významné vlastnosti patrí aj jeho analgetický a hepatoprotektívny účinok [29]. Ostatné 

alkaloidy patriace do tejto skupiny vykazujú protinádorovú aktivitu, pričom najúčinnejšie sú 

pseudolykorín a amarbellisín [18]. 

 

  

lykorín pseudolykorín 
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3.2.1.4.5 Alkaloidy pankratistatínového typu 

Základnou štruktúrou týchto alkaloidov je molekula fenantridínu. Medzi najznámejších 

zástupcov patrí pankratistatín a narciklasín [18]. Prvý menovaný alkaloid bol izolovaný v roku 

1984 z rastliny Pancratium littorale a preukázal významný protinádorový efekt. V relatívne 

nízkych koncentráciách dokáže indukovať apoptózu u viacerých typov nádorových buniek, 

napr. bunky lymfómu (Jurkat), bunky rakoviny prsníka (MCF7),v rakovinových pečeňových 

bunkách potkana (5123tc), bunkách ľudského neuroblastómu (SHSY-5Y) [30] a v bunkách 

rakoviny prostaty DU145 a LNcAP [31]. Pankratistatín neindukoval apoptózu, neovplyvňoval 

rast, proliferáciu a morfológiu zdravých buniek ľudských fibroblastov (NPH). Táto špecifickosť 

je dosiahnutá vďaka biochemickým a molekulárnym rozdielom v mitochondriách zdravých 

a rakovinových buniek. Na základe týchto rozdielov dochádza k aktivácii kaspáz, 

proteazómov a následnej apoptóze rakovinovej bunky, pričom zdravá bunka ostáva bez 

poškodenia [30]. Narciklasín je alkaloid, ktorý v rastlinách pôsobí ako regulátor ich rastu [31] 

a bol prvýkrát izolovaný z cibulí rodu Narcissus v roku 1967 [18]. Jeho protinádorová aktivita 

bola popísaná v roku 1967 Ceriottim a spol. s antimitotickým pôsobením a efektom 

podobným kolchicínu. Interaguje s 60S podjednotkou ribozómu eukaryotických buniek a tým 

ovplyvňuje proteosyntézu. Podobne ako pankratistatín, špecificky zasahuje nádorové bunky, 

pričom rast zdravých buniek neovplyvňuje [31]. Jeho cytostatický efekt je tiež spôsobený 

narušením cytoskeletu nádorových buniek, na základe ovplyvnenia Rho/Rho kináza/LIM 

kináza/kofilínovej cesty, ktorá je dôležitá pre migráciu buniek a je typická pre bunky 

glioblastómu alebo rakoviny prsníka [32]. Okrem protinádorového účinku pôsobí narciklasín 

antibakteriálne na Corynebacterium fascians, antifungálne na Candida albicans a vykazuje aj 

antivírusovú aktivitu proti RNA vírusom zo skupiny flavivírusov a bunyavírusov, ktoré sú 

amarbellisín 
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pôvodcami hemoragických horúčok [18]. Na rozdiel od pankratistatínu vykazuje významnú 

inhibičnú aktivitu na cytochróm P450 3A4, ktorý je najvýznamnejším cytochrómom v rámci 

metabolizácie liečiv a iných látok prijatých z potravy [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.6 Alkaloidy tazettínového typu 

 Do tejto skupiny radíme deriváty odvodené od 2-benzopyrano-[3,4-c]indolu. Medzi 

najznámejších zástupcov patrí tazettín a pretazettín [18]. Tazettín vykazuje len miernu 

cytotoxickú aktivitu proti bunkám fibrolastickej línie LMTK, na leukemické bunky Rauscher 

[18] a má slabé hypotenzívne a antimalarické účinky [34]. Pretazettín patrí medzi veľmi 

účinné protinádorové látky. Pri testoch na ľudských rakovinových bunkových líniách (MCF7, 

HeLa a A431) bol v porovnaní s ďalšími štyrmi alkaloidmi (homolykorín, ismín, trisferidín,     

2-O-acetyllykorín) najúčinnejší. Jeho efekt je porovnateľný s cytostatikom cisplatinou. Vo 

výskume na L5178 MDR bunkách myšieho lymfómu pôsobil pretazettín synergicky 

s doxorubicínom, čím zvýšil jeho antiproliferatívny účinok [35]. Pôsobí aj na bunky Lewisovho 

karcinómu pľúc [18], na bunky Rauscher leukémie, pričom pri premene na tazettín stráca 

účinok [36].Okrem protinádorovej aktivity na rôzne typy buniek pôsobí pretazettín inhibične 

na p-glykoproteín a zablokovaním RNA-dependetnej DNA polymerázy aj antivírusovo na 

Herpes simplex a flavivírusy [18]. 

 

 

 
pankratistatín narciklasín 
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3.2.1.5 Použitie obsahových látok v terapii 

V súčasnosti je jediným komerčne vyrábaným alkaloidom z čeľade Amaryllidaceae 

galantamín, ktorý sa používa ako inhibítor AChE na symptomatickú liečbu AD. Aj keď je 

známa jeho biosyntéza, rastliny sú stále hlavným zdrojom tohto alkaloidu. Mnohé 

z alkaloidov majú významnú protinádorovú aktivitu (lykorín, narciklasín, pretazettín), 

antivírusovú na rôzne DNA a RNA vírusy, antiprotozoálnu napr. na Trichomonas vaginalis 

alebo antimalarickú na Plasmodium falciparum. Ich dostupnosť je však veľmi obmedzená 

a preto sú zatiaľ len v malých množstvách súčasťou výskumov [15].   

3.2.1.6 Potenciálne procesy výroby alkaloidov čeľade Amaryllidaceae 

Množstvo farmaceuticky významných surovín je v rastlinách prítomných len v minimálnom 

množstve. Z tohto dôvodu sa stále hľadajú ekonomicky výhodné metódy syntetizovania 

týchto látok. Totálna chemická syntéza je tým náročnejšia, čím zložitejšia je molekula. 

S komplikovanosťou molekuly narastá počet chemických reakcií, používaných reagencií 

a následne množstvo vzniknutého chemického odpadu. Ekonomicky a enviromentálne 

prijateľnejšia je semi-syntéza z rastlinných prekurzorov. Problémom je však dostupnosť 

týchto látok v rastlinách. Ďalším spôsobom by mohlo byť vytváranie alkaloidov v iných 

rastlinách alebo mikroorganizmoch na základe zavedenia génov, ktoré sa podieľajú na 

syntéze konkrétnych alkaloidov do týchto organizmov.  Ak by bolo možné pestovanie rastlín 

v množstve potrebnom pre priemysel, tak najvýhodnejšou a najefektívnejšou cestou stále 

ostáva izolovanie, poprípade semi-syntéza týchto látok z rastlín [15]. 

tazettín 

pretazettín 
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3.2.2 Narcissus cyclaminues 

3.2.2.1 Systematické zaradenie rastliny Narcissus cyclamineus 

Tab. 6 systematické zaradenie Narcissus cyclamineus [11] 

Ríša Plantae Rastliny 

Oddelenie Magnoliophyta Krytosemenné 

Trieda Liliopsida Jednodeložné 

Rad Liliales Ľaliotvaré 

Čeľaď Liliaceae Ľaliovité 

Rod Narcissus Narcis 

Druh Narcissus cyclamineus Narcis bramboříkový 

 

3.2.2.2 Botanický popis 

Narcissus cyclamineus je 20-30 cm vysoká rastlina vyskytujúca sa na brehoch vodných tokov 

a na vlhkých lúkach [37]. Je typická pre oblasť Portugalska a severozápadného Španielska. 

Sezóna kvitnutia je od februára do marca [38]. Pre kvety je typické žlté sfarbenie a výrazne 

prehnuté okvetie. Na stonku je uchytený iba jediný kvet a to v ostrom uhle [39]. Štruktúra 

kvetu, je rovnaká ako u rastliny Narcissus triandrus (viz kapitola 3.2.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Narcissus cyclaminues [40] 
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3.2.2.3 Obsahové látky a ich využitie 

Medzi obsahové látky patria dusíkaté alkaloidy čeľade Amaryllidaceae, ktorých 

popis, biologické účinky a použitie v terapii boli popísané v kapitolách 3.2.1.3, 3.2.1.4 

a 3.2.1.5. 
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4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
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4.1 Všeobecné postupy 

4.1.1 Príprava a čistenie rozpúšťadiel 

Všetky komerčné rozpúšťadlá, ktoré boli použité pri práci boli najskôr predestilované. Podľa 

tabelárnych hodnôt teploty varu bola zachytená hlavná frakcia, pričom bolo 

predestilovaných maximálne 95 % objemu rozpúšťadla. Rozpúšťadla boli uchovávané 

v tmavých nádobách. 

4.1.2 Odparovanie extraktov 

Odparky alkaloidných báz, ktoré boli určené pre skúmanie biologickej aktivity a na 

stanovenie GC-MS spektier boli na vodnom kúpeli vo vialkách alebo injekčných ampulkách  

vysušené prúdom vzduchu a následne ponechané minimálne 24 hodín vo vákuovom 

exsikátore.   

4.2 Potreby 

4.2.1 Rozpúšťadlá 

Dietyléter nestabilizovaný, p.a. (Et2O) 

Etanol 95%, čistý (EtOH) 

Etyl-acetát, p.a. (EtOAc) 

Chloroform, p.a. (CHCl3) 

4.2.2 Chemikálie 

Kyselina sírová 2%, p.a. (H2S04 2%) 

Kyselina sírová 96%, p.a. (H2S04 96%) 

Síran sodný bezvodý, p.a. (Na2S04 bezvodý) 

Uhličitan sodný bezvodý, (Na2C03 bezvodý) 
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4.2.3 Chemikálie a materiál k stanoveniu účinku erytrocytárnej AChE 

Chemikálie: 

Acetyltiocholínjodid (Sigma-Aldrich) (použitý 10 mM roztok) 

Butyryltiocholínjodid (Sigma-Aldrich) (použitý 10 mM roztok) 

5,5´-ditiobis-2-nitrobenzoová kyselina ≥ 98% (DTNB) (Sigma Aldrich) (použitý 5 mM roztok) 

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

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

Huperzin A (Tazhonghui Co., Ltd., China) 

Dimetylsulfoxid, p.a. (DMSO) (Sigma Aldrich)  

Galantamín hydrobromid (Changhsa Organic Herb Inc., China) 

4.3 Pufry 

4.3.1  5 mM fosfátový pufr pH 7,4 

Zásobný roztok A – 10 mM roztok NaH2P04 (1 liter roztoku obsahuje 1,20 g NaH2P04) 

Zásobný roztok B -  10 mM roztok Na2HP04  (1 liter roztoku obsahuje 1,42 g Na2HP04) 

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

4.3.2 5 mM fosfátový pufr pH 7,4 obsahujúci 150 mM NaCl 

8,766 g NaCl p.a. sa rozpustí v 5 mM fosfátovom pufri pH 7,4 a doplní sa ním na 1000 ml. 

4.3.3 100 mM fosfátový pufr pH 7,4 

Zásobný roztok A – 200 mM roztok NaH2P04  (1 liter roztoku obsahuje 24,0 g NaH2P04) 

Zásobný roztok B – 200 mM roztok Na2HP04, (1 liter roztoku obsahuje 28,4 g Na2HP04) 

Zmieša sa 57 ml zásobného roztoku A s 243 ml zásobného roztoku B a 300 ml vody. 
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4.4 Postup pri izolácii alkaloidov z Narcissus triandrus L. 

4.4.1 Materiál 

 Cibule rastlín Narcissus triandrus a Narcissus cyclamineus boli dodané firmami Lukon 

Bulbs (Lovčice 30, doba zberu 09/2013) a firmou Lukon Glads (Lysá nad Labem, doba zberu 

09/2013). 

Tab. 7 Materiál pre izoláciu alkaloidov a množstvo izolovaného extraktu 

 

4.4.2 Príprava extraktu pre screening 

 Čerstvo rozomleté zmrazené cibule sa nasypú do Erlenmayerovej banky a prelejú sa 

etanolom 95% (w/v pomer 1 : 7 až max 1 : 20 – droga musí byť ponorená a nad ňou musí byť 

aspoň 3cm vrstva kvapaliny). Do banky sa vloží varný kamienok a varí sa pod spätným 

chladičom na vodnom kúpeli 15 minút od okamžiku začiatku varu. Po uplynutí tejto doby sa 

banka z vodného kúpeľa vyberie a ponechá sa asi 15 minút ochladnúť. Počas tejto doby 

droga sedimentuje a tekutina sa sfiltruje cez filter zo silnejšieho vliselínu. Toto vyvarenie sa 

vykonáva dvakrát. Potom sa k usadenine v banke pridá také množstvo etanolu, aby bola 

matolina práve prekrytá rozpúšťadlom a sonikuje sa 10 minút pri normálnej teplote a stupni 

Číslo vzorku Rastlina Morfologická 
časť 

Pôvod Množstvo Množstvo 
extraktu 

AL-473  Narcissus triandrus 
cv. Hawera 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

90 g 49,04 mg 

AL-474 Narcissus triandrus 
cv. Ice Wings 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

147 g 93,59 mg 

AL-475 Narcissus triandrus 
cv. Stint 

cibuľa Lukon Glads 
09/2013 

239 g 75,07 mg 

AL-476 Narcissus triandrus 
cv. Tresamble 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

118 g 83,32 mg 

AL-477 Narcissus 
cyclamineus cv. 
February Gold 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

147 g 114,58 mg 

AL-478 Narcissus 
cyclamineus cv. 
Greenlet 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

441 g 209,9 mg 

AL-479 Narcissus 
cyclamineus cv. 
Itzim 

cibuľa Lukon Bulbs 
09/2013 

220 g 96,48 mg 



38 
 

sonikácie 10 v ultrazvukovom kúpeli. Zmes sa znova prefiltruje cez vliselín a spojené filtráty 

sa sfiltrujú cez slabú vrstvu kremeliny vo filtračnom tubuse. Číry filtrát sa zahustí asi na 1/10 

svojho pôvodného objemu, pridá sa približne 10-20 ml destilovanej vody a väčšinou kalná 

suspenzia sa odparí na vákuovej odparke (max. 50 oC) do malého zbytku (do 5 ml). Tento 

zbytok je väčšinou suspenzia, okrem toho na stenách banky ostávajú prichytené zbytky 

odparku. Preto sa pridá 10 (max. 20) ml 2% kyseliny sírovej (2% H2S04) (podľa množstva 

odparku odhadom) a banka s touto suspenziou sa umiestni do ultrazvukového kúpeľa 

SONOREX a sonikuje sa pri normálnej teplote, stupni sonikácie 10 po dobu 5 minút. Kalná 

tekutina sa sfiltruje cez malý tubus s Willdstädterovou ihlou a nízkou vrstvou kremeliny. 

Banka sa vypláchne s 10 ml destilovanej vody, tento výplach sa uskutoční cez rovnaký tubus 

a tieto filtráty sa spoja. Vzniknutý roztok musí byť číry alebo takmer číry, nie kalný. Pokiaľ je 

kalný je potrebné ho znova prefiltrovať cez tubus s kremelinou.  Číry kyslý filtrát sa zriedi 

vodou tak aby mal objem približne 40-50 ml a vytrepe sa 2x ¼ svojho objemu 

predestilovaným a nestabilizovaným Et20, kvôli odstráneniu nežiadúcich nealkaloidných látok 

(silice, tuky,...). Éterová vrstva sa ostro oddelí a nachádza sa hore. Kyslá vodná vrstva sa 

zalkalizuje uhličitanom sodným (Na2C03) na pH približne 10 a vytrepe sa 3x ¼ svojho objemu 

predestilovaným etyl-acetátom (Et0Ac). Et0Ac fáza sa ostro oddelí a výtrepky sa 

spoja. V zabrúsenej banke sa k ním pridá malé množstvo (2-5 g) bezvodého síranu sodného 

(Na2S04).  Banka sa uzavrie a pretrepe až sa kvapalina vyčerí. Po 30 minútach občasného 

pretrepávania sa roztok alkaloidov sfiltruje vo filtračnom tubuse cez malú vrstvu vaty a filtrát 

(musí byť číry) sa odparí vo zváženej banke na vákuovej odparke pri minimálnej teplote 40 oC 

dosucha a umiestni sa do vákuového exsikátoru na minimálne 24 hodín. Potom sa odparok 

s alkaloidmi zváži, rozpustí sa v 1 ml chloroformu (CHCl3), pridá sa 1 ml etanolu 95%, pričom 

by mal vzniknúť číry roztok a všetko sa rozpustiť. Vzniknutý roztok (2-2,5 ml)  sa následne 

rozplní do troch zvážených sklenených nádobiek. Prvou je vialka, ktorá slúži na GC-MS 

analýzu extraktu. Potrebné množstvo je 0,75 – 1 mg vysušeného extraktu. Druhou je 

zatavovacia injekčná ampulka, ktorej obsah bude použitý na stanovenie biologickej aktivity 

alkaloidov. Množstvo roztoku v tejto ampulke by malo zodpovedať 10 – 12 mg vysušeného 

extraktu. Do poslednej nádobky – zatavovacia injekčná ampulka sa prenesie zbytok roztoku. 

Po prevedení roztoku do nádobiek, sú tieto roztoky vysušené prúdom vzduchu na vodnom 

kúpeli a následne ponechané minimálne 24 hodín v exsikátore. Po vysušení sú všetky 

nádobky zvážené, aby sa zistilo množstvo obsiahnutého extraktu. Z injekčných ampuliek je 
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vytlačený vzduch (aby sa pri uchovávaní zabránilo oxidácii vzoriek) pomocou inertného plynu 

argónu. Hneď po zavedení argónu sú ampulky zatavené.   

4.5 Biologický materiál pre stanovenie cholinesterázovej aktivity 

Ako zdroj AChE sa používa hemolyzát ľudských erytrocytov, zdrojom BuChE je ľudská plazma.  

 Erytrocyty sa získavajú z čerstvo odobranej citrátovanej krvi zdravých dobrovoľníkov. 

Bezprostredne po odbere sa krv rozdelí rovnomerne po 5 ml do uzatváracích skúmaviek 

a centrifuguje sa pri rýchlosti 4000 rpm pri teplote 4 oC po dobu 10 minút. Po tejto 

centrifugácii sa plazma odoberie tak aby v nej neboli erytrocyty a uchováva sa v chladničke 

pri teplote 4 oC do doby stanovenia aktivity BuChE, maximálne však 6 hodín. 

 Zbytok plazmy z erytrocytárneho sedimentu sa opatrne odsaje bezpopolovým 

filtračným papierom s hladeným povrchom a odčíta sa objem erytrocytárnej masy. Tento 

objem sa zriedi rovnakým objemom 5 mM fosfátového pufru pH 7,4, ktorý obsahuje 150 mM 

chloridu sodného a suspenzia sa rozdelí do skúmaviek s objemom 13 ml. Následne sa dobre 

premieša a prevedie sa centrifugácia rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie pri 

oddeľovaní plazmy. Premytie týmto spôsobom sa prevedie 3x a premývacia kvapalina sa 

dokonale odstráni. Potom sa pridá také množstvo 5 mM fosfátového pufru 7,4 pH bez 

obsahu chloridu sodného aby bol objemový pomer erytrocyty : pufr 1:9, zmes sa opäť 

zhomogenizuje, preleje do Erlenmayerovej banky a erytrocyty sa nechajú spontánne 

hemolyzovať pri miešaní teflónovým miešadlom s otáčkami 300 rpm. Hneď po skončení tejto 

riadenej hemolýzy sa stanoví aktivita, prípadne sa 5mM fosfátovým pufrom upraví 

absorbancia (hodnota absorbancie musí byť 0,08 – 0,15) a nariedený hemolyzát sa uchováva 

do doby použitia pri teplote -22 oC. 

4.6 Stanovenie cholinesterázovej inhibičnej aktivity (IC50) 

Pre stanovenie hodnoty IC50 sa použije Ellmanova spektrofotometrická metóda s použitím 

DTNB. Ako substráty sa používajú estery tiocholínu, pri reakcii vzniká žlto sfarbený produkt, 

ktorý sa stanoví spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke λ=436 nm alebo λ=412 nm. Sleduje sa 

nárast absorbancie za 1 minútu. Hodnoty IC50 sú vypočítané z nameraných hodnôt poklesu 

aktivity AChE alebo BuChE nelineárnou regresiou v programe GraphPaD Prism. Výsledky sú 

porovnávané s hodnotami známych inhibítorov cholinesteráz: galantamínom a huperzínom A. 
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Percentá inhibície (% I) sú počítané podľa vzorca I = 100-(ΔABL/ΔASA)*100, kde ΔABL je nárast 

absorbancie slepého vzorku a ΔASA je nárast absorbancie meraného vzorku. Do jamiek 

mikrotitračných doštičiek sa v prípade slepého vzorku napipetuje 8,3 µl plazmy alebo 

hemolyzátu, pridá sa 283 µl 5 mM DTNB, 8,3 µl DMSO a po 2 minútovom premiešaní sa zmes 

inkubuje v komore readera pri teplote 37 oC, po dobu 5 minút. Potom sa pridá 33,3 µl 

roztoku substrátu (acetyltiocholínjodidu alebo butyryltiocholín jodidu) a zistí sa pri príslušnej 

vlnovej dĺžke hodnota absorbancie. U meraných látok sa použijú  rovnaké objemy činidiel 

a roztoku substrátu. Namiesto DMSO (ten sa použije len do jamiek s porovnávacím 

roztokom) sa pridávajú roztoky meranej látky s rôznou koncentráciou (40,0; 10,0; 4,0; 1,0; 

0,4 mM v DMSO, prípadne v nižšom rade koncentrácií ) či roztoky extraktov rôznych 

koncentrácií (20,0; 10,0; 2,0; 1,0; 0,2 mg/ml, prípadne v nižšej koncentrácií). Meranie sa  

vykonáva pri teplote 37 oC, vlnovej dĺžke 436 nm v kinetickom móde po dobu 1 minúty (7 

meraní). Pre výpočet IC50 sa používa program GraphPaD Prism – určí sa 50% inhibičná 

koncentrácia tak ako je uvedené vyššie. Cholínesterázová aktivita sa porovnáva 

s referenčními látkami (galantamínom a huperzínom A) 

Tab. 8 Cholínesterázová a antioxidační aktivita štandardných látok  

  

Označenie Názov Pôvod IC50 (µg.ml-1) 

AChE BuChE 

5/006 (-)-galanthamine 
hydrobromid 5/006 

Changsha Organic 
Herb, China 

0,630 ± 0,024 15,579 ± 0,479 

5/018 (-)-huperzin A 5/018  Tai´an Zhonghui  
Pl. Biochem., Ch. 

7,996.10-3 
± 2,423.10-4 

>242,320 
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5. VÝSLEDKY 
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5.1 Spracovanie výsledkov screeningu 

Tab. 9 Inhibičná aktivita sumárnych extraktov na AChE a BuChE  

Číslo vzorku Rastlina Morfologická 
časť 

IC50 extraktu (µg. ml-1) 

AChE BuChE 

AL-473 Narcissus triandrus 
cv. Hawera 

cibuľa 6,74 ± 0,96 159,92 ± 21,07 

AL-474 Narcissus triandrus 
cv. Ice Wings 

cibuľa 148,18 ± 21,21 533,24 ± 69,81 

AL-475 Narcissus triandrus 
cv. Stint 

cibuľa 4,48 ± 0,57 43,23 ± 3,39 

AL-476 Narcissus triandrus 
cv. Tresamble 

cibuľa 7,86 ± 1,03 33,45 ± 3,97 

AL-477 Narcissus 
cyclamineus cv. 
February Gold 

cibuľa 91,20 ± 12,11 298,78 ± 39,68 

AL-478 Narcissus 
cyclamineus cv. 
Greenlet 

cibuľa 19,09 ± 2,59 81,52 ± 10,07 

AL-479 Narcissus 
cyclamineus cv. 
Itzim 

cibuľa 28,16 ± 4,63 136,07 ± 19,55 

 

5.2 Štruktúra alkaloidov obsiahnutých v sumárnych extraktoch 

5.2.1 Epinorgalantamín 

Látka bola identifikovaná na základe literatúry [41,42]. 

CAS - 156040-03-8 

ESI-MS m/z: 274(16), 273(96), 272(100), 230(35), 202(28), 181 (10), 174 (14), 128(11), 

115(17), 77(10)   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 MS spektrum epinorgalantamínu 
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5.2.2 Galantamín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43] a literatúry [41,42]. 

CAS – 357-70-0 

ESI-MS m/z: 288(13), 287(80), 286(100), 270(14), 244(24), 230(12), 216(34), 174(31), 

115(16), 42(11) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Galantín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 517-78-2 

ESI-MS m/z: 317(21), 316(15), 284(11), 268(16), 266(13), 244(15), 243(89), 242(100), 

162(10), 125(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 MS spektrum galantamínu 

Obr. 6 MS spektrum galantínu 
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5.2.4 Hemantamín 

Látka bola identifikovaná na literatúry [44]. 

CAS – 466-75-1 

ESI-MS m/z: 301(12), 273(18), 272(100), 242(14), 240(16), 214(13), 212(13), 211(137), 

186(130), 181(24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Hippeastrín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43] a literatúry [44]. 

CAS – 477-17-8 

ESI-MS m/z: 162(3), 126(9), 125(100), 124(9), 97(3), 96(37), 94(5),  82(3), 81(3), 42(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 MS spektrum hippeastrínu 

Obr. 7 MS spektrum hemantamínu 
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5.2.6 Homolykorín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 477-20-3 

ESI-MS m/z: 110(8), 109(100), 108(21), 107(2), 94(3), 93(2), 82(3), 81(2), 77(1), 42(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Cheryllín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 25515-34-8 

ESI-MS m/z: 285(41), 243(16), 242(100), 241(90), 227(24), 226(22), 225(75), 211(636), 

210(38), 181(272) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 MS spektrum homolykorínu 

Obr. 10 MS spektrum cheryllínu 
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5.2.8 Inkartín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 145237-00-9 

ESI-MS m/z: 333(4), 332(100), 259(75), 258(92), 250(17), 244(17), 243(14), 242(16), 227(12), 

226(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 Lykoramín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43] a literatúry [42]. 

CAS – 21133-52-8 

ESI-MS m/z: 290(10), 289(58), 288(100),  232(8), 202(11), 189(7), 188(8), 187(10), 115(11), 

44(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 MS spektrum inkartínu 

Obr. 12 MS spektrum lykoramínu 
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5.2.10 Lykoramín-acetát 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 53375-68-1 

ESI-MS m/z: 332(14), 331(72), 330(100), 270(15),  214(17), 213(16), 202(13), 115(10), 

109(20), 43(18) 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11 Lykorín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 476-28-8  

ESI-MS m/z: 287(26), 286(17), 268(21), 252(7), 251(7), 250(22), 228(10), 227(65), 226(100), 

147(10) 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 MS spektrum lykoramín-acetátu 

Obr. 14 MS spektrum lykorínu 
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5.2.12 Narwedín 

Látka bola izolovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 510-77-0 

ESI-MS m/z: 286(14), 285(85), 284(100), 242(21), 216(22), 199(19), 174(34), 128(18), 

115(19), 42(13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.13 Neruscín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 13255-14-6 

ESI-MS m/z: 300(3), 191(7), 110(8), 109(100), 108(14), 94(3), 82(2), 81(1), 77(1), 42(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 MS spektrum narwedínu 

Obr. 16 MS spektrum neruscínu 
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5.2.14 Sangvinín 

Látka bola identifikovaná na základe literatúry [42]. 

CAS – 60755-80-8 

ESI-MS m/z: 273(100), 272(88), 256(26), 212(17), 202(44), 160(51), 152(16), 115(20), 44(18), 

42(18) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.15 Tazettín 

Látka bola identifikovaná na základe porovnania s databázou NIST [43]. 

CAS – 507-79-9 

ESI-MS m/z: 331(27), 298(20), 247(100), 201(16), 125(19), 115(17), 71(22), 70(26), 44(17), 

42(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 18 MS spektrum tazettínu 

Obr. 17 MS spektrum sangvinínu 
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5.3 Chromatogramy jednotlivých extraktov s identifikovanými alkaloidmi 

5.3.1 AL-473 
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5.3.2 AL-474 
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5.3.3 AL-475 
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5.3.4 AL-476 
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5.3.5 AL-477 
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5.3.6 AL-478 
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5.3.7 AL-479 
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5.4 Obsah alkaloidov v sumárnych extraktoch 

Tab. 10 Obsah identifikovaných alkaloidov v sumárnych extraktoch a ich inhibičná aktivita na 

AChE a BuChE (ENG - epinorgalantamín, GAL - galantamín, GAN – galantín, HEM – 

hemantamín, HIP – hippeastrín, HOM – homolykorín, CHER – cheryllín, INK – inkartín, LYA – 

lykoramín, LAC – lykoramín acetát, LYK – lykorín, NAR – narwedín, NER – neruscín, SAN – 

sangvinín, TAZ – tazettín) 
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V rámci mojej diplomovej práce som zisťoval schopnosť alkaloidných extraktov inhibovať 

aktivitu AChE a BuChE. Alkaloidné extrakty boli izolované z cibúľ rastlín Narcissus triandrus 

a Narcissus cyclamineus, ktoré patria do čeľade Amaryllidaceae.  Celkový obsah alkaloidov 

v cibuliach sa pohyboval v rozmedzí 0,03 – 0,08 %. Percentuálne zastúpenie látok je však 

relatívne, nie absolútne, pretože u každej látky je trochu iná odozva detektoru. 

 Medzi alkaloidy, ktoré sa mi podarilo identifikovať, patrí epinorgalantamín, 

galantamín, galantín, hemantamín, hippeastrín, homolykorín, cheryllín, inkartín, lykoramín, 

lykoramín-acetát, lykorín, narwedín, neruscín, sangvinín a tazettín. K definitívnemu 

potvrdeniu identity týchto alkaloidov je však potrebná 1H alebo 13C NMR analýza, ktorú som 

v rámci mojej diplomovej práce nevykonával. Viaceré alkaloidy sa mi nepodarilo 

identifikovať, hlavne kvôli nedostatku informácií o ich štruktúre. Vhodnou metódou na 

určenie štruktúry je vyššie spomínaná NMR analýza. Niektoré alkaloidy s teplotou topenia 

vyššou ako 400 oC však pomocou GC-MS  vôbec nemusia byť rozpoznané, pretože táto 

metóda nedokáže s takýmito látkami pracovať. Namiesto GC-MS by bolo možné použiť 

metódu HPLC-MS.  

Po zhodnotení výsledkov som zistil, že ani jeden extrakt nedosiahol lepšie inhibičné 

schopnosti ako štandardy galantamín hydrobromid a huperzin A, no aktivita niektorých 

vzoriek bola veľmi výrazná. Extrakty zo vzoriek AL-473, AL-475, AL-476 a AL-478 vykazovali 

podstatne lepšie inhibičné vlastnosti na AChE ako ostatné sumárne extrakty. Táto aktivita je 

pravdepodobne daná obsahom galantamínu a sangvinínu, ktoré sa v ostatných vzorkách 

nevyskytujú alebo sú len v minimálnom množstve. V rámci inhibície BuChE nedosiahol ani 

jeden extrakt lepšie výsledky ako štandard galantamín hydrobromid, pričom najvyššiu 

inhibičnú aktivitu vykazovali vzorky AL-475, AL-476 a AL-478. Ich inhibičná aktivita je 

pravdepodobne daná vyšším obsahom galantamínu. 

Galantamín a sangvinín paria medzi alkaloidy galantamínového typu. Schopnosť 

galantamínu inhibovať AChE a BuChE je známa už niekoľko rokov a je využívaná 

v symptomatickej liečbe AD. Sangvinín však vykazuje desaťkrát vyššiu inhibičnú aktivitu na 

AChE ako galantamín. Štúdie, ktoré skúmali vzťah medzi štruktúrou a účinkom preukázali, že 

za inhibičnú aktivitu je zodpovedná hydroxy skupina prítomná na benzénovom jadre 

v polohe C-3. Táto hydroxy skupina prítomná v sangviníne má za následok vyššiu pevnosť 
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väzby tejto látky k AChE z čoho vyplýva jeho vyššia účinnosť oproti galantamínu. Zaujímavé 

výsledky dosahuje aj 11-hydroxygalantamín, ktorého biologická aktivita je síce v porovnaní 

s galantamínom slabšia, no stále významná. Epinorgalantamín inhibuje AChE a BuChE 

v koncentráciách asi desaťkrát vyšších ako galantamín. Lykoramín, ktorý tiež patrí do skupiny 

alkaloidov galantamínového typu však nevykazuje žiadnu inhibičnú aktivitu. Dôvodom je 

neprítomnosť jednej dvojitej väzby, čo spôsobuje stratu že vhodného priestorového 

usporiadania pre naviazanie sa na molekulu AChE. Okrem galantamínu, sangvinínu a 11-

hydroxygalantamínu ma významnú schopnosť inhibovať AChE a BuChE aj alkaloid 

lykorínového typu – assoanín. Jeho aktivita je v porovnaní s galantamínom asi štyrikrát 

slabšia. [45]. Assoanín a 11-hydroxygalantamín sa mi však v mojej diplomovej práci 

nepodarilo identifikovať. 

Okrem galantamínu, epinorgalantamínu a sangvinínu som v extraktoch identifikoval 

aj iné alkaloidy typické pre čeľaď Amaryllidaceae, ktoré však významne neinhibujú aktivitu 

AChE a BuChE. Medzi tieto alkaloidy patria galantín, hemantamín, hippeastrín, cheryllín, 

inkartín, homolykorín, lykoramín, lykoramín acetát, lykorín, narwedín, neruscín a tazettín. 

Biologické účinky týchto alkaloidov sú tiež významné. Galantín preukazuje vo vysokých 

koncentráciách (606,0 ±15 µM, galantamín 1,71 ± 0,065 µM) inhibičnú aktivitu na AChE. 

Schopnosť inhibovať BuChE nebola zistená [46]. Hippeastrín a homolykorín, ktoré patria 

medzi alkaloidy homolykorínového typu, majú významnú antivírovú aktivitu. Hippeastrín 

okrem toho pôsobí aj antimykoticky na Candida albicans. Ich protinádorová aktivita však nie 

je špecifická, pretože poškodzujú aj niektoré nenádorové bunky [18]. Inkartín má 

preukázateľnú neuroprotektívnu schopnosť voči poškodeniu SH-SY5Y bunkám (bunky 

neuroblastómu), ktoré je spôsobené H202, CoCl2 a Aβ25 -32. Na základe týchto výsledkov 

môžeme predpokladať podobné vlastnosti aj pri nenádorových nervových bunkách [47]. 

Cheryllín patrí medzi deriváty 4-arylizochinolínu, ktoré majú perspektívne terapeutické 

vlastnosti [48]. Tieto deriváty majú schopnosť inhibovať reuptake serotonínu, noradrenalínu 

a dopamínu, čím pôsobia antidepresívne [49]. Hippeastrín patrí do skupiny alkaloidov 

krinínového typu [18], pričom bola u neho preukázaná významná protinádorová [24] 

a antivírusová aktivita [21]. Veľmi významné vlastnosti preukazuje aj lykorín, ktorý patrí 

medzi alkaloidy lykorínového typu [18]. Tento alkaloid má okrem protinádorových účinkov 

[18,25,26] aj schopnosť inhibovať rast rastlín [27] a blokovať syntézu kyseliny askorbovej 
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v rastlinách [18]. Medzi jeho ďalšie preukázané vlastnosti patria antivirotická, antiparazitická 

[18], antiflogistická, analgetická a aj hepatoprotektívna [29]. Lykorín sa vo väčšom množstve 

vyskytoval aj vo vzorkách AL-473, AL-475 a AL-479, pričom v prvom vzorku tvoril viac ako 90 

% obsahu všetkých izolovaných alkaloidov. Narwedín je biogenetickým prekurzorom 

galantamínu a radí sa medzi alkaloidy galantamínového typu. Inhibuje účinok narkotík 

a hypnotík, zvyšuje analgetický účinok morfínu, farmakologické účinky kofeínu, arekolínu, 

nikotínu a karbazolu [50]. Tazettín ako zástupca alkaloidov tazettínového typu vykazuje len 

mierne protinádorové [18], hypotenzívne a antimalarické účinky [34]. Významnú 

protinádorovú a antivírusovú aktivitu má jeho prekurzor pretazettín [18], ktorý sa mi však 

v mojej diplomovej práci nepodarilo identifikovať. 

Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae, ktoré som identifikoval aj v rastlinách Narcissus 

triandrus a Narcissus cyclamineus sú zdrojom nových chemických zlúčenín s významnou 

biologickou aktivitou. Nevýhodou je, že tieto látky sa v rastlinách vyskytujú v minimálnom 

množstve alebo len v určitom tkanive. Problémom môže byť  aj náročná kultivácia a ich 

získavanie v prirodzenom prostredí. Preto sa mnohé výskumy sústreďujú na hľadanie 

ekonomicky a ekologicky efektívnej cesty produkcie týchto alkaloidov a to ich totálnou 

syntézou, semi-syntézou z rastlinných prekurzorov, produkciou v bunkových alebo 

pletivových kultúrach alebo vypestovania odolných a na alkaloidy bohatých kultivarov. Ako 

jeden z kultivarov, s ktorými som v rámci mojej diplomovej práce pracoval, bohatých na 

alkaloidy, by som zaradil Narcissus triandrus cv. Hawera, ktorý v alkaloidnom extrakte 

obsahoval približne 90,5 % lykorínu. Ďalším kultivarom s vysokým obsahom lykorínu, 

približne 50,2 %, je Narcissus triandrus cv. Stint. Vysoký obsah lykoramínu sa vyskytuje 

v kultivare Narcissus triandrus cv. Ice Wings, ktorý obsahuje približne 47,9 % tohto alkaloidu. 

Kultivar Narcissus cyclamineus cv. February Gold obsahuje v extrakte približne 37,0 % 

lykoramínu. Významný bol aj obsah tazettínu v kultivare Narcissus cyclamineus cv. Greenlet. 

Približný obsah alkaloidu v extrakte bol 29,3 %. Tieto rastliny by teda mohli byť využité na 

izoláciu spomínaných alkaloidov. Jediným komerčne vyrábaným alkaloidom je galantamín, 

používaný na liečbu AD [15].  

Na záver by som chcel zdôrazniť obrovský potenciál týchto rastlín a ich obsahových 

látok v oblasti medicíny, hlavne so zameraním na inhibíciu AChE a BuChE. Zmierniť 

symptómy AD je pri tejto zatiaľ neliečiteľnej chorobe terapeutickou prioritou a preto každý 
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nový objav v tejto oblasti je veľmi významný. Potenciálne novým liečivom by mohol byť 

sangvinín alebo jeho deriváty, ktorý preukazuje podstatne lepšie inhibičné vlastnosti ako 

v praxi používaný galantamín. Z hľadiska ďalšieho výskumu je zaujímavý kultivar Narcissus 

triandrus cv. Hawera, ktorý má významnú inhibičnú aktivitu na AChE, no neidentifikoval som 

v ňom galantamín. Jeho aktivita je pravdepodobne spôsobená prítomnosťou sangvinínu, 

pričom je možné, že obsahuje aj iné látky s významnou anticholínesterázovou aktivitou. 

Ďalšou látkou, ktorá má obrovský potenciál v liečbe rakoviny je lykorín. Ostatné alkaloidy, 

ktoré už boli spomínané,  svojimi biologickými vlastnosťami  nezaostávajú, a preto sa stávajú 

cennými látkami vo farmaceutickom a medicínskom výskume.   
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ABSTRAKT 

Farkašovský, M.: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXIX. Alkaloidy vybraných odrůd 

taxonu Narcissus triandrus L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu. 

Diplomová práca, Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie, Hradec Králové 2015, 70 strán 

 Bol prevedený screening siedmich vzoriek cibulí rastlín rodu Narcissus – Narcissus 

triandrus cv. Hawera, Narcissus triandrus cv. Ice Wings, Narcissus triandrus cv. Stint, 

Narcissus triandrus cv. Tresamble, Narcissus cyclamineus cv. February Gold, Narcissus 

cyclamineus cv. Greenlet a Narcissus cyclamineus cv. Itzim .  

 Primárny extrakt bol pripravený vyvarením rozdrvených cibulí v etanole 95% 

a následne zahustený. Po vytrepaní v dietyléteri a etyl-acetáte sa čistý alkaloidný extrakt 

vysušil prúdom vzduchu vo vodnom kúpeli. Vzniknutý extrakt bol podrobený testom na 

biologickú aktivitu a GC-MS k stanoveniu obsahových látok. 

 Na základe GC-MS analýzy boli vo vzorkách identifikované tieto alkaloidy – 

epinorgalantamín, galantamín, galantín, hemantamín, hippeastrín, homolykorín, cheryllín, 

inkartín, lykoramín, lykoramín acetát, lykorín, narwedín, neruscín, sangvinín a tazettín. 

 Na základe testov inhibičnej aktivity na AChE a BuChE bol ako najúčinnejší 

vyhodnotený extrakt kultivaru Narcissus triandrus cv. Stint (AL-475). Zistená hodnota IC50 

(AChE) bola 4,48 ± 0,057 µg.ml-1, IC50 (BuChE) bola 43,23 ± 3,39 µg.ml-1. 

Kľúčové slová: Narcissus triandrus, alkaloidné extrakty, acetylcholínesteráza, 

butyrylcholínesteráza, GC-MS 
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ABSTRACT 

Farkašovský M.: Biological activity of plant metabolites XXIX. Alkaloids of selected cultivars of 

Narcissus triandrus L. and their influence on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. 

Diploma thesis. Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Department of pharmaceutical botany and ecology, Hradec Králové 2015, 70 pages 

 Screening of seven bulb samples of Narcissus genus was performed. It included 

cultivars Narcissus triandrus cv. Hawera, Narcissus triandrus cv. Ice Wings, Narcissus 

triandrus cv. Stint, Narcissus triandrus cv. Tresamble, Narcissus cyclamineus cv. February 

Gold, Narcissus cyclamineus cv. Greenlet and Narcissus cyclamineus cv. Itzim. 

 Primary extract was prepared by boiling crushed bulbs in ethanol 95% and then it was 

condensated. After extraction in diethyl ether and ethyl acetate was pure alkaloid extract 

dried with air flow in water bath. Isolated alkaloid extracts were tested for their inhibition 

activity on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. Also GC-MS analysis was provided 

to identify alkaloids. 

 These alkaloids were identified with GC-MS analysis – epinorgalanthamine, 

galanthamine, galanthine, haemanthamine, hippeastrine, homolycorine, cherylline, 

incartine, lycoramine, lycoramine-acetate, lycorine, narwedine, neruscine, sanguinine and 

tazettine.    

 The best inhibition effect on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase has 

extract from Narcissus triandrus cv. Stint (AL-475) with IC50 (AChE)  4,48 ± 0,057 µg.ml-1 and 

IC50 (BuChE)  43,23 ± 3,39 µg.ml-1. 

Key words: Narcissus triandrus, alkaloid extracts, acetylcholinesterase, butyrylcholin-

esterase, GC-MS 
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