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Čeleď Apocynaceae je jednou z největších čeledí krytosemenných rostlin. Čeleď je 

známá nejen pro tradiční používání některých druhů jako okrasné rostliny, ale také pro 

výskyt řady léčivých rostlin používaných v tradiční medicíně ale také jako součást léčiv.
1
 

Jednou z nejpoužívanějších léčivých rostlin této čeledi je Catharanthus roseus. Tato rostlina 

původně pocházející z Madagaskaru obsahuje řadu významných látek. Mezi nejdůležitější 

patří vinca alkaloidy, které se buď přirozeně vyskytují v rostlině, nebo jsou částečně 

syntetizované z přírodních alkaloidů. Tyto alkaloidy se používají na léčbu řady rakovinových 

onemocnění. Klinicky významné jsou zejména vinblastin, vinkristin, vinorelbin, vindesin a 

vinflunin.
2
 

Velmi významnou rostlinou čeledi Apocynaceae je Vinca minor. Tato stálezelená 

rostlina s modrými květy pochází ze střední a jižní Evropy a patří do rodu Vinca. Z Vinca 

minor bylo izolováno více než 50 různých alkaloidů indolového typu. Nejvýznamnějším 

alkaloidem je zatím vinkamin a zejména z něj syntetizovaný vinpocetin. U vinpocetinu byla 

prokázána řada účinků a v současnosti se využívá k léčbě různých cerebrovaskulárních 

chorob. Ostatní alkaloidy jsou zatím předmětem výzkumu. Výzkum se zaměřuje také 

na použití těchto alkaloidů pro léčbu různých neurodegenerativních chorob jako je 

Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba.
3, 4, 5  

Alzheimerova choroba je nečastějším typem demence. Je to neurodegenerativní 

onemocnění, jehož výskyt výrazně roste a které končí letálně.
6
 U pacientů dochází zezačátku 

k poruchám paměti a myšlení, postupně se poškození zhoršuje a pacienti nezvládají běžné 

denní činnosti, jsou dezorientovaní, agresivní a v posledních fázích jsou zcela závislí na péči 

ostatních.
7
  

Komplexní etiologie Alzheimerovy choroby zatím není známa, objeveny jsou pouze 

jednotlivé patogenetické části.
8
 Z tohoto důvodu je nemoc léčena pouze kauzálně. Dosud 

známé možnosti terapie neumožňují vyléčení nemoci, ale pouze zpomalují progresi 

onemocnění a oddalují těžší stádia onemocnění. V současné době se k léčbě používají dva 

typy látek – inhibitory cholinesteráz a inhibitory NMDA receptorů. Do první skupiny patří 

donepezil, rivastigmin a galantamin. Tyto látky blokují enzymy odbourávající acetylcholin, 

čímž se zvyšuje jeho koncentrace v synapsích a dochází ke zlepšení acetylcholinergní 

transmise. Do druhé skupiny patří pouze jedno léčivo – memantin, který je parciálním 
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antagonistou NMDA receptorů. Memantin snižuje excitotoxicitu způsobenou glutamátem, 

čímž zpomaluje progresi Alzheimerovy choroby. Existuje řada dalších farmakoterapeutických 

přístupů, ale jejich prospěšnost není zatím dokázána. Jsou používány buď jako doplňková 

terapie, nebo jsou předmětem dalších studií.
6
  

 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

2 CÍL PRÁCE 

  



11 

 

Cíle diplomové práce: 

1. Provedení literární rešerše 

2.  Izolace alkaloidů z vybrané frakce získané ze sumárního alkaloidního extraktu 

z Vinca minor za použití chromatografických metod 

3. GC/MS analýza alkaloidních extraktů a identifikace alkaloidů 

4. Stanovení biologické aktivity alkaloidních extraktů, případně čistých alkaloidů 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

3 TEORETICKÁ ČÁST 



13 

 

3.1 Alzheimerova choroba 

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které se klinicky 

prezentuje syndromem demence.
6
 Jde o nejčastější formu demence u starších lidí. Demence 

je popisována, jako onemocnění mozku, které vážně ovlivňuje schopnost člověka provádět 

každodenní činnosti.
7
 Je to nereverzibilní onemocnění, které se vyvíjí v průběhu let. 

Zpočátku dochází k poruchám paměti popřípadě zmatenosti, což může být i normálním 

projevem stárnutí. Nicméně příznaky Alzheimerovy choroby postupně vedou ke změnám 

chování, osobnosti a poklesu kognitivních funkcí.
9
 V České republice je odhadováno, že touto 

nemocí trpí minimálně 70000 obyvatel.
7
 

 

3.1.1 Klinický obraz 

Příznaky Alzheimerovy choroby zahrnují potíže v mnoha oblastech duševních funkcí. 

Zahrnují například poruchy osobnosti, emocionálního chování, řeči, vnímání, myšlení 

a úsudku. Jako první příznak se obvykle objevuje zapomínání. Předstupněm Alzheimerovy 

choroby je takzvaná Mírná kognitivní porucha (MCI = mild cognitive impairment), což je 

stádium mezi normálním zapomínáním způsobeným stárnutím a rozvojem Alzheimerovy 

choroby. Lidé trpící MCI mají mírné potíže s myšlením a pamětí, které nenarušují jejich běžné 

každodenní činnosti, ale často si jsou vědomi častého zapomínání. Ne u všech pacientů s MCI 

se vyvine Alzheimerova choroba. Mezi další příznaky MCI patří problémy s vykonáváním více 

činností najednou, obtížné řešení problémů, zapomínání nedávných rozhovorů a událostí.
10

 

Při mírné počáteční fázi dochází k prohlubování ztráty paměti a dalším kognitivním 

poruchám. Pacienti často putují po okolí a ztratí se, mají problémy s placením účtů, opakují 

stále stejné otázky, běžné denní úkoly jim trvají déle, dochází k dalším změnám osobnostních 

rysů a chování. V této fázi jsou obvykle diagnostikováni. V dalším stadiu dochází k poruchám 

řeči, uvažování, senzorického vnímání. Pacienti často mají problém rozpoznat rodinu 

a přátele. Někdy se chovají impulzivně, mají halucinace, bludy či paranoiu. V konečné fázi 

pacient nezvládá komunikovat a je zcela závislý na péči druhých.
11
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3.1.2 Etiologie onemocnění 

Komplexní etiologie Alzheimerovy choroby není zatím známa, existuje několik teorií, 

které popisují příčinu nemoci.
6 

 

3.1.2.1 Cholinergní teorie 

Jedna ze změn nalezených v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou je ztráta 

cholinergních biomarkerů.
12

 Správná funkce cholinergního systému je nezbytná pro správné 

fungování paměti, učení a kvalitativní úroveň vědomí.
6
 

Dochází k degeneraci cholinergních neuronů, snížení exprese acetylcholintransferázy, 

enzymu zodpovědného za syntézu acetylcholinu z cholinu a acetylkoenzymu A, snížení 

vychytávání cholinu a uvolňování acetylcholinu.
13

 Je tedy snížen výdej a tvorba acetylcholinu, 

což vede k poruchám přenosu impulzů přes synapse. Po uvolnění acetylcholinu 

z presynaptické části neuronu se váže na své receptory, které jsou uloženy 

pre- i postsynapicky. Máme dva druhy těchto receptorů: nikotinové a muskarinové. Existuje 

více typů muskarinových receptorů, jsou různě distribuovány a vyskytují se v různých 

oddílech CNS. Pro kognitivní funkce mají největší význam receptory typu M1. Nikotinových 

receptorů máme také více typů, jsou to ionotropní receptory, otevírající se zejména pro 

sodné ionty. Při Alzheimerově chorobě dochází ke snížení počtu nikotinových receptorů, 

muskarinové zůstávají bez výraznějších změn.
8
 

Podle některých studií dochází při Alzheimerově chorobě také ke snížení aktivity 

acetylcholinesterázy, butyrylcholinesterázy a nespecifické cholinesterázy.
13

 Cholinesterázy 

jsou enzymy odbourávající acetylcholin v synaptické štěrbině na cholin a kyselinu octovou.
8
 

Ve studiích je dokázáno, že nízká aktivita acetylcholinesterázy v mozkomíšním moku je 

spojená s demencí, stejně tak jako dyspraxie a dysfázie, vyskytující se u Alzheimerovy 

choroby. Dále také prokázaly snížení poměru acetylcholinesteráz a neúměrné zvýšení 

butyrylcholinesteráz.
13

 Některé studie ukázaly, že dochází ke změnám podílů jednotlivých 

izoforem acetylcholinesterázy v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Tetramerní 

izoforma G4 se selektivně ztrácí z kortikální a subkortikální oblasti mozku, přičemž tato 

izoforma tvoří přibližně 80 % z celkové mozkové acetylcholinesterázy.
8 
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3.1.2.2 Amyloidová kaskáda 

Hypotéza amyloidové kaskády předpokládá, že ukládání β-amyloidového peptidu 

v mozkovém parenchymu je rozhodujícím krokem, který v konečném důsledku vede 

k Alzheimerově chorobě.
14

 

β-amyloid vzniká štěpením z amyloidového prekurzorového proteinu (APP). 

Za fyziologických podmínek je APP štěpen α-sekretázou za vzniku proteinu sAPPα, který je 

solubilní. Za patologických podmínek je APP štěpen β-sekretázou a v dalším kroku ještě 

γ-sekretázou za vzniku β-amyloidu, který již není solubilní a po agregaci tvoří jádro 

neuritických plak. V dalších krocích navazuje kaskáda dalších patologických dějů, jejichž 

celkovým výsledkem je zánik neuronů a rozvoj demence.
15

 

Ve studiích bylo také zjištěno, že familiární výskyt Alzheimerovy choroby je spojen 

s autozomální dominantní mutací na jednom ze tří rizikových genů – amyloid 

prekurzorového proteinu, presenilinu 1 (PSEN 1) a presenilinu 2 (PSEN 2). Tyto mutace jsou 

autozomálně dominantně dědičné a dochází k věkem podmíněné úplné penetranci genu, 

jejímž výsledkem je změna zpracování APP. Dochází k časnému vývoji Alzheimerovy choroby 

s klinickými příznaky objevujícími se dříve než v 65 letech.
16

 

Podobně jako lidé s autozomálně dominantní Alzheimerovou chorobou také lidé 

s Downovým syndromem jsou geneticky náchylní ke zvýšenému hromadění β-amyloidu. 

U pacientů s Downovým syndromem je to způsobeno trizomií 21. chromozomu, na němž se 

nachází gen kódující APP, čímž dochází i k jeho poškození a nadprodukci β-amyloidu.
17

 

3.1.2.3 Tau protein 

Tau protein je nejvíce exprimován v axonech neuronů centrálního nervového 

systému, ale vyskytuje se také v somatodendritických částech neuronů 

a oligodendrocytech.
18

 Pravděpodobně nejdůležitější funkcí tau proteinu je spojovat 

mikrotubuly v axonech, podporuje polymeraci a podílí se na stabilitě a uspořádání 

mikrotubulů.
15

 Mezi nejčastější posttranslační modifikace tau proteinu patří fosforylace 

a O-glykosylace. Fosforylace mění tvar molekuly tau proteinu a reguluje jeho biologické 

aktivity.
18

 Za patologických podmínek je tau protein hyperfosforylován prostřednictvím 

3-glykogensyntázy. Dochází ke ztrátě stability tau proteinu, porušení transportu v axonu, 

rozpadu cytoskoletu a vzniku neurofibrilárních klubek. Důsledkem těchto procesů je rozvoj 
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demence.
15

 O-glykosylace je charakterizována přidáním přes kyslík vázaného 

N-acetylglukosaminu. Předpokládá se, že glykosylace může mít roli v subcelulární lokalizaci 

a degradaci tau proteinů.
18

 

V průběhu roku 1990 význam tau teorie zůstával ve stínu teorie amyloidu. Nicméně 

po provedení podrobných studií na vznik a distribuci neurofibrilárních klubek se ukazuje 

korelace se stupněm úbytku kognitivních funkcí a zhoršení paměti. Rozložení tau patologie je 

tedy spojeno s klinickou progresí Alzheimerovy choroby, na rozdíl od amyloidní hypotézy, 

což znamená, že tau patologie je sekundární následný fenomén.
18 

3.1.2.4 Apolipoprotein E 

Apolipoprotein E se skládá z 299 aminokyselin a vyskytuje se ve 3 různých izoformách 

– ApoE2, ApoE3 a ApoE4. Fyziologicky se apolipoprotein E podílí na transportu cholesterolu. 

Polymorfní alely jsou genetickými determinantami Alzheimerovy choroby. Jedinci nesoucí 

alelu E4 jsou vystaveni zvýšenému riziku rozvoje Alzheimerovy choroby ve srovnání s těmi, 

kteří mají běžnější alelu E3, zatímco alela E2 by riziko měla snižovat. Nejvíce ohrožení jsou 

jedinci nesoucí homozygotní alelu E4/E4. Přítomnost alely E4 je také spojena se zvýšeným 

rizikem cerebrální amyloidní angiopatie související s úbytkem kognitivních funkcí, ale je 

mimo jiné také spojena s hypercholesterolemií a hyperlipidémií, které vedou k ateroskleróze, 

srdečním koronárním onemocněním a mozkové mrtvici. Přítomnost alely E4 však nemusí 

nutně znamenat rozvoj onemocnění.
19,20

 

3.1.2.5 Vaskulární komplikace 

Cévní problémy se počítají mezi rizikové faktory pro rozvoj Alzheimerovy choroby. 

Poškození drobných cév může představovat významný faktor usnadňující zintenzivnění 

degenerativních lézí. Vaskulární léze jsou pozorovány u významného počtu pacientů 

s Alzheimerovou chorobou, zničení kapilár se vyskytuje u téměř každého pacienta.
21 

H2S a NO jsou funkčně aditivní molekuly, které přispívají k regulaci místního 

prokrvení, udržování integrity endotelu a řízení mezibuněčně komunikace. Synergické 

působení fyziologických hladin NO a H2S je patrné v jejich neuroprotektivním působení, 

podpoře angiogeneze a kontrole dostatečného přísunu krve do aktivních zón mozku. 

Z tohoto důvodu vede amyloidem indukované potlačení produkce NO a H2S v endoteliálních 
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a astrogliálních buňkách k poškození funkce endotelu a mozkové mikrocirkulace. Je teda 

zřejmé, že Alzheimerova choroba výrazně ovlivňuje syntézu NO a H2S a jejich vzájemné 

působení, což má za následek poruchu vasomotorické funkce, hypoperfuzi a hypoxii 

mozkové tkáně, podporu ukládání β-amyloidu a poruchu angiogeneze.
22

  

Jedním z rizikových faktorů je také homocystein indukující endoteliální dysfunkce, 

angiopatie a poruchy paměti. Toxické účinky homocysteinu a produktu jeho spontánní 

oxidace – kyseliny homocysteinové, jsou spojeny s aktivací NMDA receptorů, indukcí 

nerovnováhy intracelulárních vápenatých iontů a oxidativním stresem. NO i H2S chrání cévní 

i nervové buňky před poškozením způsobeným homocysteinem. Tím, že aktivita NO a H2S je 

při Alzheimerově chorobě snížena, zvyšuje se toxické působení homocysteinu na endoteliální 

buňky a dochází k progresi neurodegenerace.
22 

3.1.2.6 Oxidační stres 

Oxidační stres je vyvolán dysbalancí redoxních stavů, zahrnující buď nadměrnou 

tvorbu reaktivních forem kyslíku, nebo porušenou funkci antioxidačního systému. Studie 

prokázaly, že oxidační stres hraje ústřední úlohu ve společné patofyziologii 

neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova 

choroba.  

Mozek je jedním z nejvíce metabolicky aktivních orgánů v těle, na oxidační stres je 

citlivý zejména proto, že má vysokou spotřebu kyslíku, představuje 20 % spotřeby kyslíku 

v těle. V mozku se hojně vyskytují redoxně aktivní kovy jako měď nebo železo, které jsou 

aktivně zapojeny do katalyzace vzniku reaktivních forem kyslíku. Vysoká úroveň 

polynenasycených mastných kyselin vyskytujících se v buněčných membránách mozku 

působí jako substrát pro peroxidaci lipidů. V mozku jsou relativně nízké hladiny glutationu, 

který působí jako endogenní antioxidant v eliminaci reaktivních forem kyslíku. 

Zvýšený oxidační stres vede k mitochondriálním dysfunkcím a poruchám 

energetického metabolismu mozku. β-amyloidem navozená oxidativní nerovnováha může 

zvýšit hladiny vedlejších produktů souvisejících s peroxidací lipidů, oxidací proteinů, DNA 

a RNA. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byly také nalezeny snížené hladiny 

antioxidantů a antioxidačních enzymů. Studie prokázaly, že oxidační stres podporuje tvorbu 

β-amyloidu. Vady v antioxidačních mechanismech vyvolal oxidační stres a usnadnil depozici 
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β-amyloidu. Byla popsána hypotéza, že oxidační stres může snižovat aktivitu α-sekretázy 

a podporovat expresi a aktivitu β- a γ-sekretázy, což vede ke zvýšené tvorbě amyloidních 

plaků. Ukazuje se taky vztah mezi oxidačním stresem a tau patologií. Buňky s nadměrně 

exprimovaným tau proteinem vykazují zvýšenou náchylnost k oxidačnímu stresu. Oxidační 

stres může také podporovat hyperfosforylaci proteinu tau, což by mohlo vyvolávat 

začarovaný kruh patogeneze Alzheimerovy choroby.
23, 24 

3.1.3 Terapie Alzheimerovy choroby 

Vzhledem k tomu, že není zcela objasněna komplexní etiopatogeneze této choroby, 

přístupy používané v současnosti pouze zpomalují progresi onemocnění. Výsledkem této 

léčby je zejména zlepšení kvality života pacientů a oddálení těžkých stádií onemocnění 

spojených s nesoběstačností.
25 

3.1.3.1 Inhibitory cholinesteráz 

U Alzheimerovy choroby je snížena cholinergní aktivita. Cholinergní přenos je spojen 

s neurotransmiterem acetylcholinem, který je uvolňován z nervových vláken a váže se 

na cholinergní receptory. Enzymy cholinesterázy jsou přítomny v synaptické štěrbině 

cholinergních synapsí a hydrolyzují acetylcholin, čímž klesá jeho koncentrace v synapsích. 

Inhibitory cholinesteráz vážou tyto enzymy, což vede ke zvýšení hladiny acetylcholinu 

v synapsích a dochází ke zvýšené parasympatické aktivitě tj. vazodilataci, zúžení zornic, 

zvýšení sekrece slin a potu, zrychlení peristaltiky, zúžení bronchiol atd. K léčbě Alzheimerovy 

choroby se používají ty inhibitory, které mají vliv na centrální nervový systém, pronikají 

hematoencefalickou bariérou a zvyšují cholinergní přenos v mozku.
26,27

 

V současné době se k léčbě z této skupiny používají donepezil, rivastigmin 

a galantamin a to pro pacienty s mírnou až středně závažnou formou Alzheimerovy choroby. 

Při léčbě je nutno začínat nízkými výchozími dávkami a titrovat postupně dávky 

dle jednotlivých pacientů a jejich reakcí na léčbu.
28

 Cílem titrační fáze léčby je postupné 

dosažení terapeutické dávky pro jednotlivého pacienta, která je poté podávána 

při dlouhodobé udržovací fázi. Základní titrační interval při podávání inhibitorů cholinesteráz 

je 4 týdny. Postupná titrace dávek je důležitá zejména pro snížení výskytu nežádoucích 

gastrointestinálních účinků.
29

 Po zahájení léčby musí být pacienti sledováni pro rozvoj 
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nežádoucích účinků (bezpečnost léčby) a reakce pacienta na léčbu (efektivita).
28

 Mezi časté 

nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, 

svalové křeče, nespavost a noční můry. Relativní kontraindikace jejich využití zahrnují srdeční 

bloky, bradyarytmie, epilepsii, aktivní peptické vředové choroby, obstrukční onemocnění 

močových cest a významné onemocnění dýchacích cest.
26

 Léčba je klinicky prospěšná, pokud 

existuje důkaz o zlepšení, stabilizaci nebo zpomalení progrese onemocnění od počátku léčby 

bez výskytu nepřijatelných vedlejších účinků.
28 

Takrin 

Takrin (9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin) byl první inhibitor cholinesterázy 

schválený pro léčbu mírné až středně závažné Alzheimerovy choroby. Takrin je inhibitor 

obou enzymů – acetylcholinesterázy i butyrylcholinesterázy. Ačkoli terapie takrinen 

prokazovala zlepšení psychomotorických funkcí u pacientů, byla doprovázena závažnými 

jaterními nežádoucími účinky. Hepatotoxicita takrinu je signalizována zvýšením aktivity 

sérové alaninaminotransferázy. Systémová clearence je zprostředkována zejména v játrech 

metabolismem komplexu cytochromu P450, zejména CYP1A2. Biologická dostupnost takrinu 

je relativně nízká 17 – 24 % díky first-pass metabolismu. Vzhledem k hepatotoxicitě 

a nutnosti sledování jaterních funkcí se v současné době používají jiné sloučeniny k léčbě 

Alzheimerovy choroby a hledají se méně toxické analogy takrinu.
30 

Obr. 1 – Vzorec takrinu 
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Galantamin 

Galantamin je terciární alkaloid izolovaný z cibulí kavkazské sněženky Galanthus 

woronowii. Galantamin má tři chirální centra a je levotočivý. Pro léčbu se využívá synteticky 

vyrobený.
31

 Galantamin má dvojí mechanismus účinku – reverzibilně kompetitivně inhibuje 

acetylcholinesterázu a zvyšuje odezvu nikotinových receptorů na acetylcholin. Zvýšení míry 

nikotinové neurotransmise může být klinicky relevantní, protože aktivace presyntaptických 

nikotinových receptorů zvyšuje uvolňování acetylcholinu a dalších neurotransmiterů, jako je 

glutamát, které jsou deficitní u pacientů s Alzheimerovou chorobou.
32

 Nízká afinita 

galantaminu k butyrylcholinesteráze je zodpovědná za dobrou snášenlivost. 

Butyrylcholinesteráza se nachází zejména v plazmě a její inhibice vede k periferním 

nežádoucím účinkům.
31

  

Galantamin má lineární farmakokinetiku při doporučené denní dávce 8 – 24 mg/den. 

Rychle se vstřebává, rychle dosahuje vrcholu koncentrace v plazmě, biologická dostupnost je 

vysoká, vazba na plazmatické bílkoviny nízká (přibližně 18 %) a plazmatický poločas krátký 

(cca 7 hodin). Distribuční objem je vysoký, což potvrzuje vysokou míru nespecifické 

absorpce. Primárně je metabolizován játry na cytochromu P450.
31

 

Léčba galantaminem je účinná, dobře snášená a poskytuje konzistentní, široký, trvalý 

a klinicky významný přínos v klíčových oblastech Alzheimerovy choroby. Zlepšuje kognitivní 

funkce, provozování běžných denních činností i chování. Vzhledem k dobré snášenlivosti se 

nežádoucí účinky vyskytují zejména při zvyšování dávek a nedodržování postupného titrování 

dávky. Nejčastěji se vyskytuje nevolnost, zvracení, průjem a ztráta chuti k jídlu.
31,32 

Obr. 2 – Vzorec galantaminu 
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Rivastigmin 

Rivastigmin je pseudoireverzibilní inhibitor cholinesteráz. Inhibuje obě 

cholinesterázy – acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu při standardní dávce a vykazuje 

vyšší selektivitu k mozkové tkáni, zejména k mozkové kůře a hypokampu.
33

 Tím rivastigmin 

působí na oblasti v mozku, které jsou nejvíce nepříznivě ovlivněny Alzheimerovou 

chorobou.
34 

Rivastigmin není metabolizován mikrosomy v játrech, po vazbě 

na acetylcholinesterázu se karbamátová část rivastigminu pomalu hydrolyzuje, štěpí, 

konjuguje na sulfát a je vylučována. Což znamená, že je nepravděpodobné, že bude mít 

významné farmakokinetické interakce s jinými léky na úrovni cytochromu P450.
35

 Není ani 

spojen s jaterní toxicitou nebo zvýšenými jaterními enzymy, tudíž není vyžadována kontrola 

jaterních funkcí.
33

 Nejběžnější vedlejší účinky při léčbě rivastigminem byly nauzea, zvracení, 

anorexie, dyspepsie, slabost a ztráta hmotnosti. Nejvíce se vyskytovaly v počátku léčby 

a postupně se zmírňovaly. Pro zmírnění obtíží se doporučuje brát lék s jídlem.
36

   

Rivastigmin byl schválen v Evropě centralizovaným postupem v květnu 1998, FDA 

schválila používání rivastigminu v roce 2000.
35

 Zmírňuje základní kognitivní a funkční 

příznaky u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou chorobou. Jeho účinky jsou 

závislé na podávané dávce. Vzhledem ke krátkému poločasu má nízký potenciál hromadit se 

v těle i při dlouhodobém používání. Obvyklá denní dávka je 6 – 12 mg/den.
37,38 

Obr. 3 – Vzorec rivastigminu 

Donepezil 

Donepezil bylo druhé léčivo schválené pro léčbu mírné až středně těžké Alzheimerovy 

choroby. Je to léčivo na bázi N-benzylpiperidinu a indanonu. Selektivně a vysoce inhibuje 

acetylcholinesterázu více než butyrylcholinesterázu, což je dáno jeho chemickou 

strukturou.
39

 Podává se jednou denně v počáteční dávce 5 mg za den, která může být 
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zvýšena až na 10 mg za den po 4 týdnech léčby. 10 mg za den je maximální dávka.
40

 Vykazuje 

poměrně dobrou prostupnost do mozku, koncentrace v mozku je asi 6 – 7 krát vyšší než 

v plazmě.
39

 Donepezil není hepatotoxický, nežádoucí účinky jsou většinou mírné, často 

gastrointestinálního původu – zvracení, průjem, nauzea a jsou mírnější, pokud je lék podáván 

s jídlem. Někteří pacienti mohou zpočátku pociťovat zvýšenou agitovanost, která odezní 

během pár týdnů léčby.
40

 

Klinické studie s donepezilem prokázaly jeho účinnost i u pacientů se středně těžkou 

až těžkou formou Alzheimerovy choroby. I u těchto pacientů docházelo ke zlepšení 

kognitivních funkcí, ke stabilizaci funkcí a zlepšení behaviorálních příznaků po léčbě .
41 

Obr. 4 – Vzorec donepezilu 

3.1.3.2 Inhibitory NMDA receptorů 

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter v mozku. Nadměrná glutamatergní 

stimulace vede k poškození neuronů, což je jev nazývaný jako excitotoxicita, který 

v konečném důsledku vede k přetížení neuronů vápníkem a podílí se 

na neurodegenerativních potížích. Glutamát stimuluje řadu postsynaptických receptorů, 

včetně N-methyl-D-aspartátového receptoru, který je zodpovědný za paměťové procesy, 

demence a patogenezi Alzheimerovy choroby.
42

 

Memantin 

Memantin je nekompetitivní antagonista NMDA receptorů s nízkou až střední afinitou 

a kinetikou rychlého blokování a odblokování. Afinita s nízkým až středním stupněm je 

důležitá, protože další antagonisté NMDA receptorů jako ketamin nebo amantadin, jsou 

sloučeniny s vysokou afinitou a mají neuropsychiatrické nežádoucí účinky. Kinetika rychlého 
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zablokování a odblokování je důležitá pro to, aby memantin zablokoval receptor tak dlouho, 

aby se zabránilo patologické aktivaci glutamátových receptorů, ale poté rychle odblokuje 

receptor, když je potřebná fyziologická aktivace glutamátových receptorů. Memantin blokuje 

účinky abnormální glutamátové aktivity, která vede k poškození nervových buněk 

a kognitivním dysfunkcím. Fyziologická aktivace NMDA receptorů je důležitá pro učení 

a paměť.
43 

Memantin je schválen pro léčbu středně závažné až závažné formy Alzheimerovy 

choroby. Počáteční podávaná dávka je 5 mg denně a postupně se zvyšuje až na 10 mg 

dvakrát denně. Vylučuje se především ledvinami, proto je nutné znát clearence kreatininu 

a případně upravit dávkování. Nedoporučuje se pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin. 

Mezi nejběžnější nežádoucí účinky patří závratě, zácpa, zmatenost a bolest hlavy. Méně 

časté nežádoucí účinky vyskytující se u méně než 5 % pacientů jsou hypertenze, spavost 

a zrakové halucinace. Neobjevují se další aditivní vedlejší účinky při současném podávání 

s inhibitory cholinesteráz. U většiny pacientů, kteří užívají inhibitory cholinesteráz a jejichž 

stav postupuje do těžší fáze nemoci, je léčba inhibitory přerušena a zároveň započata léčba 

memantinem. Z důvodu předcházení syndromu z vysazení jsou inhibitory cholinesteráz 

postupně vysazovány a jeden měsíc probíhá léčba duální.
44,45 

 

Výsledky studií prokazují, že memantin zlepšuje kognitivní funkce, poruchy chování 

spojené s Alzheimerovou chorobou, provádění běžných denních činností a fáze demence 

v porovnání s placebem. Účinek byl ale malý, což naznačuje omezený klinický přínos. I přes 

nízký účinek memantin příznaky Alzheimerovy choroby nezhoršuje, je dobře tolerovaný a tím 

vykazuje prospěšnou úlohu v léčbě symptomů Alzheimerovy choroby.
46 

Obr. 5 – Vzorec memantinu 



24 

 

3.1.3.3 Další možnosti terapie 

Huperzin A 

Huperzin A je klinicky testován pro léčbu Alzheimerovy choroby, schizofrenie 

a závislostí na návykových látkách v USA a v Číně je již schválen pro použití na léčbu 

Alzheimerovy choroby. Je to alkaloid izolovaný z plavuně Huperzia serrata, čeleď 

Lycopodiaceae. Je to silný reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, který vykazuje 

neuroprotektivní vlastnosti, zlepšuje paměť, proces učení a snižuje úzkost. Mezi vedlejší 

účinky patří nevolnost, pocení a rozmazané vidění. Má delší působení než donepezil 

či rivastigmin, rychle prostupuje přes hematoencefalickou bariéru a má dobrou biologickou 

dostupnost při orálním podání. Zajímavá je také velmi nízká terapeutická dávka v řádech 

setin miligramu za den.
47 

Obr. 6 – Vzorec huperzinu A 

Estrogen 

Skutečnost, že riziko vzniku Alzheimerovy choroby dramaticky vzrůstá po dosažení 

věku 65 let a ženy jsou náchylnější k této nemoci, vedla k výzkumu možných kognitivních 

účinků pohlavních hormonů, které klesají u žen po menopauze. Některé studie ukazují, 

že postmenopauzální ženy, které užívají estrogen, mají nižší výskyt Alzheimerovy choroby. 

I když estrogen může mít neuroprotektivní účinky, nezlepšuje kognitivní funkce u pacientů 

s Alzheimerovou chorobou a v kombinaci s progestinem může i zvyšovat riziko demence.
48,49 

Antioxidanty 

Při Alzheimerově chorobě se vyskytuje zvýšená tvorba volných radikálů, což 

způsobuje přímé toxické účinky. Mozek je citlivý na škodlivé účinky oxidačního stresu, navíc 
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se v mozku nachází nízká koncentrace antioxidačních enzymů. Antioxidačně působící 

vitamin E a selegilin snižují počet volných radikálů tím, že působí jako jejich lapače. Studie 

ukazují, že oba zpožďují nutnost domácí ošetřovatelské péče a ztrátu schopnosti provozovat 

běžné denní činnosti, ale nezlepšují kognitivní funkce. Neprojevuje se ani aditivní účinek 

při užívání obou antioxidantů současně.
49,50 

Ginkgo biloba 

Extrakty z Ginkgo biloby obsahují značné množství účinných látek jako flavonoidy, 

terpeny, organické kyseliny, polyfenoly. Z nich nejdůležitější jsou flavonoglykosidy –

quercetin, kampferol, isorhamnetin a terpenické laktony, které se dělí na diterpeny 

(ginkgolidy) a seskviterpeny (bilobalid).
51

 Tyto látky mají řadu farmakologických účinků jako 

zmírnění mitochondriálních dysfunkcí, blokáda NMDA receptorů, vychytávání volných 

radikálů, snížení oxidačního stresu, snížení neuronových poškození, snížení shlukování 

krevních destiček, protizánětlivé působení, působení proti agregaci β-amyloidu, modulaci 

fosforylace tau proteinu. Různé studie podporují představu, že standardizovaný extrakt 

Ginkgo biloby může být účinný při léčbě a prevenci Alzheimerovy choroby a jiných 

neurodegenerativních poruch, nicméně klinická účinnost stále zůstává nejasná.
52,53 

 

3.2 Čeleď Apocynaceae 

Čeleď Apocynaceae patří do řádu Gentianales společně s čeleděmi Gelseminaceae, 

Gentianaceae, Loganiaceae a Rubiaceae. Patří k největším čeledím krytosemenných rostlin 

s obsahem přibližně 5000 druhů.
1
 Skládá se z 424 rodů, které jsou rozděleny do pěti 

podčeledí – Rauvolfioideae, Apocynoideae, Periplocoideae, Secamonoideae 

a Asclepiadoideae.
54

 První dvě podčeledi jsou parafyletické zatímco poslední tři podčeledi 

jsou monofyletické.
1
 

Distribuce je globální, ale druhy se vyskytují hlavně v tropických a subtropických 

oblastech. Zástupci této skupiny jsou liány, byliny, keře, malé i velké stromy nebo rheofyty. 

Květy jsou obvykle oboupohlavní a aktinomorfní. Listy jsou nejčastěji jednoduché, vstřícné 

a celokrajné. Plody jsou různorodé, často ve dvojicích. Rostliny této čeledi produkují latex, 

různé iridoidy, kardioglykosidy a různé alkaloidy, zejména indolové a steroidní. Některé rody 
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mají hospodářský význam, například jako zdroj kaučuku, latexu nebo léčiv – kardioglykosidy, 

ouabin, cymarin, reserpin.
54, 55 

3.2.1 Vinca minor 

Vinca minor patří do rodu Vinca, který zahrnuje asi 7 druhů na světě, například Vinca 

major a Vinca Herbacea. Je to stálezelený vytrvalý polokeř, pocházející ze střední a jižní  

Obr. 7 – Vinca minor
56

 

Evropy a na východ zasahuje až do Malé Asie a Kavkazu. Není to jen okrasná rostlina 

s fialovo-modrými květy, ale také léčivá rostlina, produkující důležité alkaloidy.
3 

Vinca minor je 10 – 20 cm vysoká rostlina, s plazivým tence válcovitým oddenkem, 

který je dlouhý a na uzlech vyhání trsy výhonků. Listy jsou neopadavé, vstřícné, kožovité, 

vejčité až eliptické, tupé nebo krátce špičaté dlouhé asi 2 – 5 cm a široké asi 1 – 2,5 cm. 

Na líci jsou tmavě zelené a lesklé, na rubu světlejší.
57,58

 

Obr. 8 – Vinca minor – list
59
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Vinca minor je rostlina vyvíjející jednotlivé květy v paždí listů od časného jara až 

do poloviny léta, kvetení se však může prodloužit až do pozdního podzimu. První květní 

přeslen se skládá z kalichu s pěti vzpřímenými kališními lístky. Ve druhém přeslenu je 

nejčastěji modrá koruna s válcovitou korunní trubkou, nad ní je pět laloků, které se 

horizontálně rozšiřují. Společně představují pět základních okvětních lístků. Tyčinek je pět 

a jsou přirostlé v polovině korunní trubky, skládají se z krátkých nitek, které se náhle ohýbají 

a prašníků, které jsou zakončeny chlupy.
60

 Za plodu se tvoří ze semeníku dva jen na spodu 

srostlé, podlouhlé, válcovité měchýřky, které obsahují válcovitá, bradavčitá až 9 mm dlouhá 

hnědá semena.
57

 

Obr. 9 – Vinca minor – květ
56 

3.2.1.1 Alkaloidy Vinca minor 

Alkaloidy jsou sekundární metabolity rostlin, jsou to dusíkaté báze, vycházející 

z různých heterocyklů. Alkaloidy Vinca minor jsou nejčastěji monoterpenické indolové 

alkaloidy, pocházející z metabolismu tryptofanu.
61

 

Více než 50 alkaloidů indolového typu bylo izolováno z nadzemních částí a kořenu 

Vinca minor. Některé mají i kvartérní struktury jako například: 4-methylraucubaunium 

chlorid, 4-methylstrictaminium chlorid a 4-methylakuammicinium chlorid. Dominantním 
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alkaloidem této rostliny je vinkamin. Přehled alkaloidů, které byly zatím izolovány 

a identifikovány v různých studiích je uveden v tabulce I.
3
 

Tabulka I. Alkaloidy izolované z Vinca minor
3, 5, 62, 63, 64

 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Vinkamin  

Vinkaminorin  

Vinkaminorein  
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Tabulka I. Alkaloidy izolované z Vinca minor
3, 5, 62, 63, 64 

(pokračování) 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Minovin  

Minovincin  

Vinkarubin 

 

1,2-

dehydroaspidospermidin 
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Tabulka I. Alkaloidy izolované z Vinca minor
3, 5, 62, 63, 64 

(pokračování) 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Vinkamon  

Apovinkamin  

Vinkaminol  

Desoxyvinkaminol  
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Tabulka I. Alkaloidy izolované z Vinca minor
3, 5, 62, 63, 64 

(pokračování) 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Vinkadifformin  

Vinpocetin 

(semisyntetický) 

 

3.2.1.2 Biologická aktivita alkaloidů Vinca minor 

Z izolovaných alkaloidů z Vinca minor jsou zatím zkoumány účinky alkaloidu 

vinkaminu a zejména semisyntetického alkaloidu vinpocetinu.
5
  

Vinpocetin je syntetizován z vinkaminu a má několik farmakologických 

a biochemických účinků. Inhibuje napěťově řízené sodné kanály, což je důležité zejména 

v mozku, kde toto působení má neuroprotektivní a antikonvulzivní efekt. Inhibicí účinně 

snižuje hromadění sodíku v neuronech, snižuje poškození reperfuzí a může být prospěšný 

při snižování toxických účinků oxidačního stresu. Na druhé straně zabraňuje vzniku 

nadměrných koncentrací intracelulárních vápenatých iontů. Těmito účinky zmírňuje 

excitotoxicitu neurotransmiterů, jako je glutamát, které se uvolňují v důsledku hypoxie nebo 

ischemie. Vinpocetin tak může zabránit zahájení molekulových kaskád, které může mít 

za následek nevratné poškození neuronů.
5,65 
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Vinpocetin selektivně inhibuje Ca/kalmodulin dependentní cGMP fosfodiesterázy, 

čímž se zvyšuje intracelulární koncentrace cGMP v hladké svalovině cév a tím se snižuje 

odpor v mozkových cévách a zvyšuje průtok krve mozkem.
65

 

Vinpocetin také inhibuje uptake adenosinu. Adenosin je inhibiční neurotransmiter, 

který redukuje aktivitu vápenatých kanálů a inhibuje nadměrné uvolňování glutamátu a tím 

působí proti excitotoxickému poškození.
5
 

Má také potenciál k protizánětlivému působení, které je způsobeno přímou inhibicí 

kinázového komplexu IκB.
65

 Je to inhibitor fosfodiesterázy, zabraňuje up-regulaci 

nukleárního faktoru kappa B například v buňkách hladkého svalstva cév. Vinpocetin také 

redukuje TNF-α indukovanou expresi mRNA prozánětlivých molekul jako je interleukin-1β, 

monocytární chemotaktický protein-1 (MCP-1) a vaskulární buněčná adhezivní molekula-1 

(VCAM-1).
66

 Protizánětlivé vlastnosti lze využít u cerebrovaskulárních chorob způsobených 

chronickými zánětlivými procesy, které vedou k dysfunkcím endotelu a ateroskleróze.
65

 

Vinpocetin je také efektivní scavenger hydroxylových radikálů. Chrání neurony 

před toxicitou glutamátu a N-methyl-D-aspartátu. Snižuje viskozitu krve u pacientů 

s cerebrovaskulárními chorobami. Snižuje hladiny fibrinogenu, a zlepšuje kinematickou 

viskozitu a rigiditu erytrocytů.
67 

Má významné vasodilatační účinky, snižuje agregaci krevních 

destiček a zrychluje metabolismus mozku – zvýšená spotřeba glukózy a kyslíku v mozku, 

zvýšená produkce ATP v mozkových buňkách. Zvyšuje hladiny neurotransmiterů zapojených 

do paměťových funkcí – noradrenalinu, dopaminu a acetylcholinu.
5,65 

Aktivuje periferní 

benzodiazepinové receptory, které jsou zapojeny do neuroprotekce. Moduluje 

mitochondriální přechod póry, což vede k ochraně kardiovaskulárního systému.
67  

Další účinky vinpocetinu jsou zkoumány, například antimikrobiální působení 

proti Streptococcus pneumoniae.
68

 Zkoumány jsou také účinky ostatních alkaloidů 

izolovaných z Vinca minor, nebo jejich derivátů. Bisindolový alkaloid vinkarubin je například 

zkoumán pro cytotoxické účinky proti leukemickým buňkám.
3 

3.2.1.3 Použití alkaloidů Vinca minor v terapii 

Jediným zatím využívaným alkaloidem z Vinca minor je semisyntetický vinpocetin. 

Ten je od své syntézy široce používán k léčbě cerebrovaskulárních chorob. Působí 

neuroprotektivně a zlepšuje proudění krve v mozku. Vinpocetin byl také na trh uváděn jako 
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nootropikum na zlepšení paměti. Další potenciální indikace existují v oblastech geriatrie, 

neuropsychiatrie, oftalmologie a otolaryngologie.
65

 

Hlavní indikací jsou tedy cerebrovaskulární choroby jako různé formy ischemických 

hypoperfuzních stavů, vaskulární demence a snížení následků poruch prokrvení mozku. 

Studie prokazují, že může mít efekt i u reverzibilních cévních onemocnění jako je hypertenzní 

encefalopatie a intermitentní cévní mozková nedostatečnost. Vysoký efekt byl také sledován 

u pacientů se senilními cerebrálními dysfunkcemi. Vinpocetin byl také zkoumán pro léčbu 

epilepsie, kdy ve studii zjistili, že dochází ke snížení frekvence záchvatů nebo k jejich 

vymizení. Největší efekt byl pozorován u tonicko-klonických záchvatů v kombinaci 

s absencemi. Zkoumán byl také efekt při léčbě traumat sluchového ústrojí s následnou 

poruchou sluchu a tinnitu. U pacientů docházelo ke zlepšení sluchu a k významnému poklesu 

závažnosti tinnitu. Účinek byl sledován také u Menierovy choroby. Vinpocetin se také 

používá u poruch zraku a to ke zmírnění makulární degenerace, některých problémů 

spojených s glaukomem a dalších poruch zraku vaskulárního původu.
5,65

 

3.2.2 Ostatní vinca alkaloidy čeledi Apocynaceae 

Dalšími významnými alkaloidy čeledi Apocynaceae jsou indolové alkaloidy izolované 

z rostliny Catharanthus roseus, která obsahuje asi 130 terpenických indolových alkaloidů. 

Rostlina pochází z Madagaskaru a z ní izolované vinca alkaloidy jsou známým zdrojem léčiv. 

Hlavními klinicky používanými alkaloidy jsou vinblastin, vinkristin, vinorelbin a vindesin. 

Jejich monomerními prekurzory jsou katarantin a vindolin. Význam získávají i polosyntetické 

deriváty jako vinflunin, které mohou mít zlepšené biologické vlastnosti.
69,70

 Jejich vzorce jsou 

uvedeny v tabulce II.  
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Tabulka II. Alkaloidy izolované z Catharanthus roseus 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Katarantin  

Vindolin  

Vinblastin 
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Tabulka II. Alkaloidy izolované z Catharanthus roseus (pokračování) 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Vinkristin 

 

Vinorelbin 

 

Vindesin 
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Tabulka II. Alkaloidy izolované z Catharanthus roseus (pokračování) 

Název alkaloidu Vzorec alkaloidu 

Vinflunin 

 

 

3.2.2.1 Biologická aktivita vinca alkaloidů Cantharanthus roseus  

Tyto protirakovinné alkaloidy inhibují proliferaci buněk vazbou na mikrotubuly, což 

vede k zablokování mitózy a apoptóze.
71

 Mikrotubuly jsou součástí cytoskeletu a mají velký 

význam ve velkém počtu buněčných procesů. Podílejí se na separaci chromozomů během 

mitózy a meiózy a tvoří hlavní část mitotického vřeténka. Podílejí se také na udržování 

buněčných struktur, buněčném transportu a dalších buněčných funkcích. Mikrotubuly jsou 

syntetizovány z heterodimerů α,β-tubulinu, které polymerují až na lineární protofilamenta. 

Sestavování a rozdělování polymerů mikrotubul je regulováno vazbou tubulinu 

a guanosin trifosfátu. Jakýkoliv zásah do této mikrotubulární dynamiky může vyvolat 

přerušení buněčného cyklu a vést k apoptóze. Formování mikrotubul a tedy i dělení buněk 

může být také přerušeno malými molekulami. Jejich působení je obvykle děleno do dvou 

skupin: a) molekuly stabilizující mikrotubuly, které brání depolymerizaci, b) molekuly 

depolymerizující mikrotubuly, které brání jejich formování. Vinca alkaloidy patří do druhé 

skupiny a zastavují tvorbu nádorových buněk během mitózy vazbou mezi dva tubulinové 

heterodimery a depolymerizací mikrotubul.
72
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Vinca alkaloidy mohou mít mnoho dalších biochemických účinků, které mohou, ale 

nemusí mít souvislost s jejich působením na mikrotubuly. K mnohým z těchto účinků, které 

nesouvisejí s poškozením mikrotubulů, dochází po léčbě klinicky irelevantními dávkami vinca 

alkaloidů. Nicméně vinca alkaloidy mají také vliv na nezhoubné i zhoubné buňky v buněčných 

dějích nesouvisejících s mitózou, protože mikrotubuly mají i mnoho jiných funkcí.
2
 

3.2.2.2 Použití vinca alkaloidů Catharanthus roseus v terapii 

Alkaloidy vinca izolované z Catharanthus roseus jsou díky jejich cytotoxicitě užívány 

zejména jako chemoterapeutika pro léčbu různých typů rakoviny. Bývají také součástí 

kombinovaných chemoterapeutických léčebných režimů. Nemají zkříženou rezistenci s léky, 

které alkylují DNA a mají odlišný mechanismus účinku.
2
 

Vinblastin se používá pro léčbu Hodgkinovy choroby, lymfosarkomu, 

choriokarcinomu, neuroblastomu, karcinomu plic a prsu a také lymfatické leukemie. Je také 

součástí léčebných režimů testikulárního karcinomu, non-Hodgkinova lymfomu a nádorů 

pocházejících ze zárodečných buněk. Studie prokazují také cytotoxický efekt 

proti nemalobuněčnému karcinomu plic a karcinomu děložního čípku.  

Vinkristin je účinný při léčbě akutní lymfoblastické leukemie dětí i dospělých. Používá 

se také na léčbu Hodgkinovy choroby, neuroblastomu, rabdomyosarkomu, Wilmsova tumoru 

a jiných lymfomů. Vinkristin je mimo jiné používán i pro léčbu řady nemaligních 

hematologických onemocnění jako například autoimunitní a trombotické trombocytopenie a 

hemolyticko-uremického syndromu.
2, 72, 73

 

Vindesin se užívá k terapii akutních leukemií, maligních lymfomů, Hodgkinovy 

choroby, akutní erythraemie a akutní panmyelózy. Protinádorová účinnost byla pozorována 

také u blastické krize při chronické myeloidní leukemii, maligního melanomu, solidních 

nádorů u dětí a metastáz karcinomu ledvin, jícnu, prsu a kolorektálního karcinomu.  

Vinorelbin je méně neurotoxický alkaloid a ukazuje léčebné účinky u karcinomu prsu, 

prostaty a osteosarkomu. Byl také schválen pro léčbu pokročilého karcinomu plic a vzhledem 

k dobré bezpečnosti se také často užívá pro kombinační chemoterapeutickou léčbu různých 

nádorových onemocnění. 

Vinflunin je fluorovaný inhibitor mikrotubul, který vykazuje také nižší neurotoxicitu. 

Mimo účinku cytostatického také inhibuje angiogenezi. Je používán pro léčbu druhé linie 
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karcinomu z přechodných buněk urotelu. Je studován pro léčbu karcinomu prsu, 

nemalobuněčného karcinomu plic a jiných malignit.
2, 72 

3.2.3 Biosyntéza vinca alkaloidů 

Alkaloidy jsou sekundární metabolity produkované asi 20 % rostlinných druhů a jsou 

většinou odvozeny od aminokyselin. Vinca alkaloidy patří mezi monoterpenické indolové 

alkaloidy, které jsou odvozené od tryptofanu.
74

 

Za biosyntézou konečných bisindolových alkaloidů stojí přibližně 35 meziproduktů 

a více než 30 enzymů. Biosyntéza striktosidinu, který slouží jako centrální prekurzor pro další 

kroky vedoucí k monoterpenickým indolovým alkaloidům, zahrnuje vytvoření tryptaminu 

a sekologaninu. Tryptamin je biosyntetizován z šikimátové dráhy a vytváří indolovou část 

a sekologanin z terpenické dráhy. Biosyntéza sekologaninu začíná geranyl difosfátem, který 

vzniká kondenzací dimetylallyl difosfátu a isopentenyl difosfátu. V dalších krocích 

se geranyl difosfát přemění na geraniol, 10-hydroxygeraniol, loganin a v konečné fázi 

na sekologanin.
69, 74

 Tryptamin vzniká z aminokyseliny tryptofanu pomocí 

tryptofan dekarboxylázy. Striktosidin vzniká z tryptaminu a sekologaninu prostřednictvím 

striktosidin syntázy.
76

 

Striktosidin je prekurzor, od kterého jsou odvozeny všechny monoterpenické 

indolové alkaloidy.
76

 Pro biosyntézu bisindolových alkaloidů je důležitý vznik monomerních 

alkaloidů vindolinu a katarantinu, které jsou jejich prekurzory. Kompletní biosyntéza 

katarantinu a vindolinu není ještě známa. Důležitou roli hraje nejspíš striktosidin glukosidáza, 

která odstraní ze striktosidinu část molekuly glukózy, což vede ke vzniku reaktivního 

nestabilního aglykonu, který je přeměněn na 4,21-dehydrogeissoschizin. Ten je poté 

přeměněn na katenamin, ze kterého vzniká tabersonin a ten je prostřednictvím šesti kroků 

transformován do vindolinu. Všechny kroky a enzymy této biosyntézy nejsou ještě známy. 

Informace o biosyntéze katarantinu jsou zatím velmi omezené, předpokládá se vznik ze 

striktosidinu přes meziprodukty geissoschizin a stemmadenin.  

Bisindolové alkaloidy vzniknou spojením katarantinu a vindolinu. Výsledkem spojení 

je produkt α-3,4-anhydrovinblastin, ze kterého poté vzniká vinblastin a ten je dále přeměněn 

na vinkristin. Spojovací proces je katalyzován enzymem anhydrovinblastin syntázou. Enzymy 

katalyzující další přeměny jsou zatím neznámé a jsou předmětem zkoumání.
69
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Obr. 10 – Biosyntéza monoterpenických indolových alkaloidů
69
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Všeobecné metody 

4.1.1 Čištění rozpouštědel 

Všechna rozpouštědla byla před použitím čištěna pomocí destilace. Destilace byla 

prováděna standardním způsobem, kdy bylo předestilováno vždy maximálně 90 % 

rozpouštědla. Hlavní frakce byla jímána podle hodnot teploty varu uvedených v tabulkách.  

4.1.2 Odpařování extraktů 

Extrakty získané ze vzorků zkoumané rostliny byly odpařovány na vakuové odparce 

při teplotě nejvýše 40 °C. Odparky extraktů určené pro zjišťování biologické aktivity byly 

následně rychle odpařovány v injekčních ampulkách o objemu 5 ml. Odpařování probíhalo 

na vodní lázni při teplotě maximálně 60 C° v proudu filtrovaného vzduchu. Po odpaření 

rozpouštědel byly vzorky v ampulkách dosušeny v exsikátoru ve vakuu a nad perlami 

silikagelu.  

4.1.3 Sloupcová chromatografie 

Sloupcová chromatografie byla prováděna standardním způsobem, kdy byl sloupec 

napřed připraven nalitím suspenze silikagelu v mobilní fázi. 

4.1.4 Flash chromatografie 

Flash chromatografie byla prováděna na příštroji BUCHI C-620 s pumpou C-605, 

detektorem C-640 a kolektorem frakcí C-660. Na rozdělení byla použita kolona se silikagelem 

Sepacore silica flash cartridge 120 g pro velikost částic 40 – 63 μm. Dělení probíhalo při 

průtokové rychlosti 80 ml/min a píky byly detekovány při 254 nm. 

4.1.5 Tenkovrstvá chromatografie 

Tenkovrstvá chromatografie byla prováděna klasickým způsobem 

v chromatografických komorách. Komory byly syceny zvolenou mobilní fází. Přítomnost 

alkaloidů byla detekována pomocí UV lampy při vlnové délce 254 a 366 nm. Dalším 

způsobem detekce byl postřik detekčním Dragendorffovým činidlem. 
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4.2 Potřeby pro izolaci a přípravu extraktů 

4.2.1 Rozpouštědla 

Acetonitril, p. a. (Lachner) 

Diethylamin, p. a. (LachNer) 

Diethylether, čistý destilovaný bez stabilizátoru (Penta) 

Ethanol 95%, denaturovaný metanolem (Lihovar Kolín) 

Ethylacetát, p. a. (Penta) 

Chloroform, p. a. (Penta) 

Lékařský benzín lékopisné kvality ČL 2009 (Penta) 

Methanol 1 mg/ml LC-MS CHROMASOLV® (Sigma-Aldrich) 

n-hexan, p. a. (Penta) 

Toluen, p. a. (Penta) 

4.2.2 Chemikálie 

Amoniak 25% vodný roztok p. a. (Lachema) 

Hydroxid sodný 2%, č. (Lachema) 

Křemelina Celite C 535 Jonh´s Manville (Sigma-Aldrich) 

Kyselina chlorovodíková 35% p. a. (Lachema) 

Síran sodný bezvodý č. (Penta) 

4.2.3 Detekční činidla 

Dragendorffovo činidlo : 

roztok A: naváží se 1,7 g zásaditého dusičnanu bismutitého, 20 g kyseliny vinné 

a rozpustí se v 80 ml vody  

roztok B: naváží se 16 g jodidu draselného a rozpustí se v 40 ml vody  

zásobní roztok: vznikne smísením roztoků A a B v objemu 1:1 

detekční roztok: naváží se 10g kyseliny vinné a rozpustí v 50 ml vody, k tomu se přidá 

5 ml zásobního roztoku  
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Mayerovo činidlo: 

naváží se 1,35 g chloridu rtuťnatého, 5,0 g jodidu draselného a rozpustí se ve vodě 

do celkového objemu 100 ml 

4.2.4 Adsorbenty pro chromatografie 

Komerčně vyráběné Kieselgel 60 F254 fuer TLC desky 20×20 cm (Merck) 

Nalévané desky se silikagelem (preparativní TLC) Kieselgel 60 GF254 (Merck) 

Oxid hlinitý neutrální (100 μm) desaktivovaný 6 % vody stupeň aktivity Brockmann III  

(Sigma-Aldrich) 

Silikagel L 0,04-0,08 mm, vyčištěný (Lachema) 

4.3 Příprava extraktů a GC/MS analýza 

4.3.1 Rostlinný materiál 

Nať Vinca minor pro výzkum byla dodána komerčně od firmy Megafyt s.r.o., Vrané 

nad Vltavou. Droga byla jemně řezaná. 

4.3.2 Příprava základního extraktu 

62 kg jemně řezané nati bylo postupně po částech extrahováno ethanolem. Vždy bylo 

smícháno 500 g nati s třemi litry 95% ethanolu, vařeno na vodní lázni 30 minut, poté 

zfiltrováno a vše znovu opakováno stejným způsobem. Ethanolové extrakty byly spojeny 

a zahuštěny oddestilováním ethanolu. Do zahuštěného extraktu byla za horka přidána voda 

do celkového objemu přibližně 70 litrů. Po odstátí se vyloučila šedavo-zelená sedlina 

obsahující chlorofyl a kyseliny ursolovou. Sedlina byla odfiltrována přes papírový filtr 

na Bϋchnerově nálevce. Hnědý filtrát byl alkalizován 25% amoniakem na ph 9 – 9,5. Došlo 

k vyloučení sedliny alkaloidů a jiných látek, která byla vyjmuta pomocí vytřepání. Vytřepána 

byla pětkrát 15 litry chloroformu. Vodná fáze nebyla dále zpracovávána. Chloroformový 

výtřepek byl odpařen do sucha, jeho hmotnost byla 454 g. Odparek byl velmi viskózní 

a tmavě hnědý.  
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4.3.3 Příprava předčištěného chloroformového výtřepku 

Na 1 gram vytřepaného extraktu bylo použito vždy 10 g neutrálního oxidu hlinitého 

se stupněm aktivity III a velikostí zrn 100 – 250 m. Rozpouštění bylo prováděno 

chloroformem, na 1 g chloroformového výtřepku bylo použito 20 ml chloroformu. Extrakt byl 

filtrován přes sloupec neutrálního oxidu hlinitého. Po filtraci došlo k promytí sloupce 

potřebným množstvím chloroformu – na 1 gram extraktu vždy 20 ml chloroformu a poté 

ještě 20 ml směsi chloroformu a ethanolu v poměru 9 : 1. Nakonec byly filtráty odpařeny 

do sucha.  

Tabulka III. Podmínky přípravy chloroformového výtřepku 

 Výtřepek 1 Výtřepek 2 Výtřepek 3 Výtřepek 4 

Hmotnost 95 g 132 g 115 g 111 g 

Množství Al2O3 950 g 1320 g 1150 g 1110 g 

Rozměry sloupce 75 x 190 mm 75 x 250 mm 75 x 210 mm 75 x 230 mm 

CHCl3 na rozpuštění výtřepku 1900 ml 2640 ml 2300 ml 2220 ml 

Promytí sloupce CHCl3 1900 ml 2640 ml 2300 ml 2220 ml 

Odparek CHCl3 49 g 50 g 58 g 44 g 

Promytí sl. CHCl3+ 10 % EtOH 1900 ml 2640 ml 2300 ml 2220 ml 

Odparek CHCl3 + 10 % EtOH 18 g 26 g 19g 31 g 

Celkem CHCl3 odparku 201 g tmavě hnědý, velmi viskózní 

Celkem CHCl3+10 % EtOH odp. 94 g hnědý, pěnovitý 

4.3.4 Rozdělění extraktu na frakce 

Předčištěný chloroformový výtřepek extraktu byl rozdělen na jednotlivé frakce 

pomocí sloupcové chromatografie. Z rozdělených frakcí poté byly získávány jednotlivé 

alkaloidy.  

Tabulka IV. Podmínky sloupcové chromatografie 

Množství odparku 200,0 g 

CHCl3 na rozpuštění odparku 300 ml 

Adsorbent na roztěr 500 g 
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Tabulka IV. Podmínky sloupcové chromatografie (pokračování) 

Adsorbent Aluminium oxide neutral, 150 mesh 

(100 μm) Aldrich No. 199974-5 kg 

deaktivovaný 6 % vody; 6,0 kg 

Dělicí vrstva ve sloupci  15 x 35 cm 

Vrstva s extraktem  15 x 2,9 cm 

Mrtvý objem 4,4 l 

Frakce 500 ml 

Doba toku 1 frakce cca 25 min 

 

Sloupcovou chromatografií byl extrakt rozdělen celkem na 531 frakcí. Na základě 

obsahové podobnosti jednotlivých frakcí, zjištěné pomocí TLC byly některé frakce spojeny. 

Výsledný počet získaných eluátů po pospojování byl 17 frakcí. Jako mobilní fáze byly 

pro sloupcovou chromatografii použity různé poměry lékařského benzínu a chloroformu, 

chloroformu a ethanolu a nakonec jen samotný ethanol. 

4.3.5 Izolace alkaloidů 

V mé práci se dále zpracovávala frakce číslo 2 (spojené frakce 73 –110), která vážila 

1,44 gramu a frakce číslo 5 (spojené frakce 128–146), která vážila 10,81 gramu.  

Frakce číslo 2 byla dále rozdělena preparativní chromatografií na tenké vrstvě. Jako 

mobilní fáze byla použita směs toluenu a acetonitrilu v poměru 100:15 a získaly se 

4 podfrakce (2.1–2.4). Podfrakce 2.2 vážící 0.421 g byla krystalizována ze směsi chloroformu 

a ethanolu v poměru 1:1 a získala se látka č. 1 (216 mg), která byla podrobena zkoumání 

biologické aktivity.  

Frakce číslo 5 byla dále dělena pomocí flash chromatografie na silikagelu. Mobilní fází 

byla směs chloroformu a ethanolu, byla použita gradientová eluce, kdy obsah ethanolu byl 

postupně zvyšován od 0 do 100 %. Před začátkem dělení byla kolona promyta 

chloroformem. Tímto dělením vzniklo 12 podfrakcí (5.1–5.12 ). Dále byla dělena podfrakce 

5.11 (127 mg) pomocí preparativní tenkovrstvé chromatografie za použití mobilní fáze n-

hexan/ethylacetát/diethylamin v poměru 30:5:2. Dělením vznikly dvě podfrakce, z nichž 
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podfrakce 5.11.2 (83 mg) byla krystalizována z ethanolu za vzniku látky č. 2 (28 mg), která 

byla podrobena dalšímu výzkumu.  

4.3.6 GC/MS analýza a identifikace alkaloidů 

Struktura jednotlivých izolovaných alkaloidů byla zjišťována pomocí plynového 

chromatografu Agilent Technologies 7890A s Triple-Axis hmotnostním detektorem Agilent 

Technologies 5975C. Nastřikování vzorků bylo prováděno při 280 °C v objemu 1 µl a split 

v poměru 15:1. Směs byla dělena na koloně Agilent Technologies HP-5MS, 30m x 0,250 mm 

při nastavení teplotního programu 15°C/min ze 100°C na 180°C, 1 min na 180 °C, 5°C/min 

ze 180°C na 300°C, 40 min na 300°C. Při identifikaci bylo jako nosný plyn použito helium 5.0 

(Linde) a průtok byl nastaven na 0,8 ml/min. K ionizaci došlo při 230 °C elektrony 70 eV. 

Detekovány byly fragmenty v rozmezí 40 – 600 m/z. Získaná spektra izolovaných alkaloidů 

byla srovnávána se spektry nalezenými v komerční knihovně spekter NIST 11 (National 

Institute of Standards and Technology Library, USA), dále byla porovnávána s daty 

dostupnými v literatuře. Pomocí porovnávání došlo k identifikaci alkaloidů.  

4.4 Stanovení inhibiční aktivity extraktů vůči erytrocytární AChE 

a sérové BuChE 

4.4.1 Materiál pro stanovení cholinesterasové aktivity 

4.4.1.1 Chemikálie 

10mM roztok Acetylthiocholin jodidu (Sigma-Adrich) 

10mM roztok Butyrylthiocholin jodidu (Sigma-Adrich) 

Dimethylsulfoxid p. a. (Sigma-Adrich) 

5mM roztok 5,5'-Dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny ≥ 98% (Sigma-Aldrich) 

Galanthamin hydrobromid (Changsha Organic Haerb Inc., China) 

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

4.4.1.2 Pufry 

5mM Fosfátový pufr, pH 7,4  

5mM Fosfátový pufr obsahující 150 mM chloridu sodného, pH 7,4 

100mM Fosfátový pufr, pH 7,4 
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4.4.1.3 Biologický materiál 

Zdroj acetylcholinesterázy - hemolyzát lidských erytrocytů 

Zdroj butyrylcholinesterázy – lidská plazma 

4.4.1.4 Přístroj pro stanovení cholinesterázové aktivity 

Reader SynergyTM HT Multi-Detection Microplate Reader (BioTek, USA) 

4.4.2 Příprava erytrocytární AChE a BuChE z plazmy 

Čerstvě odebraná krev zdravých dobrovolníků se smíchala s citranen sodným 

v poměru 1:9 a rovnoměrně se rozdělila do zkumavek. V centrifuze Boeco U-32R s rotorem 

Hettich 1611 se provedla centrifugace rychlostí 4000 rpm při 4°C a probíhala 10 minut. Poté 

se plazma odsála bez erytrocytů a uchovávala se v chladničce do stanovení aktivity. 

Pro stanovení absorbance se odebralo 500 µl plazmy zvlášť, po změření se zfiltrovala přes 

vrstvu buničité vaty a rozplnila do mikrozkumavek. 

Zbytek plazmy se opatrně odsál a odečetl se objem erytrocytů. Získaný sediment se 

zředil 5mM fosfátovým pufrem pH 7,4, který obsahoval 150 mM chloridu sodného. Vzniklá 

suspenze se převracením zkumavky dobře promíchala a provedla se centrifugace za stejných 

podmínek jako při oddělování plazmy. Toto promytí se provedlo třikrát, promývací kapalina 

byla poté odpipetována. Přidal se 5mM fosfátový pufr pH 7,4 bez chloridu sodného 

a překlápěním zkumavek se směs zhomogenizovala. Poté se erytrocyty nechaly spontánně 

hemolyzovat za míchání na magnetické míchačce při 300 rpm po dobu 10 minut. 

Po ukončení se u suspenze stanovila aktivita.  

4.4.3 Stanovení cholinesterázové inhibiční aktivity (IC50) 

Hodnoty IC50 byly stanoveny pomocí Ellmanovy spektrofotometrické metody 

za použití 5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DTNB). Substrátem byly estery 

thiocholinu, které cholinesterázy štěpí na thiocholin a danou kyselinu. Spektrofotometricky 

se poté stanovil při vlnové délce 436 nm žlutě zbarvený produkt, který vznikl po navázání 

SH skupiny thiocholinu na DTNB a sledoval se nárůst absorbance po 1 minutě. Měření 

probíhalo při teplotě 37°C, vlnové délce 436 nm v kinetickém módu 1 minutu. 
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Při přípravě slepého vzorku se napipetovalo 8,3 μl plazmy nebo pouzder lidských 

erytrocytů, k tomu se přidalo 67 μl DTNB, 8.3 μl rozpouštědla použitého pro ředění vzorku, 

215 μl 100mM fosfátového pufru a nakonec 33.5 μl roztoku substrátu. Při přípravě měřených 

extraktů se použily stejné objemy činidel i roztoku substrátu. Rozpouštědlo bylo nahrazeno 

roztoky měřené látky o různé koncentraci (40,0; 10,0; 4,0; 1,0; 0,4, v DMSO, případně nižší) 

nebo roztoky extraktů o různé koncentraci (20,0; 10,0; 2,0; 1,0; 0,2 mg/ml, případně nižší). 

Inhibice v procentech se počítala podle vzorce % I = 100-(ΔABL/ΔASA)*100, kde ΔABL je 

nárůst absorbance slepého vzorku za 1 minutu a ΔASA je nárůst absorbance měřeného 

vzorku. Hodnoty IC50 byly z naměřených hodnot poklesu aktivity acetylcholinesterázy nebo 

butyrylcholinesterázy vypočítány nelineární regresí pomocí programu GraphPaD Prism. 

Získané hodnoty cholinesterázové inhibiční aktivity se poté porovnávaly s hodnotami 

IC50 referenčních látek – galantaminu a huperzinu A.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1 GC/MS analýza získaných látek 

5.1.1 Stanovení struktury látky číslo 1 

Látka číslo jedna byla podrobena plynové chromatografii a dle srovnávání se spektry 

v knihovně spekter NIST 11 byla identifikována jako (+)-vincaminorein. Procentuální shoda se 

spektrem vincaminoreinu byla 91,8 %. Retenční čas píku vincaminoreinu byl 23,617 minut. 

CAS: 2411-51-0 

EI-MS m/z [M+]: 354 (34), 229 (100), 210 (56), 124 (40), 110 (19) 

Obr. 11 – Chromatogram vincaminoreinu 

 

Obr. 12 – EI-MS spektrum vincaminoreinu 
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Obr. 13 – Strukturní vzorec vincaminoreinu 

5.1.2 Stanovení struktury látky číslo 2 

Struktura látky číslo dvě byla zkoumána pomocí plynové chromatografie, 

porovnáváním se spektry v knihovně spekter NIST 11. Identifikována byla jako 

(+)-eburnamonin. Procentuální shoda s referenčním spektrem byla 56,2 %. Retenční čas píku 

eburnamoninu je 25,022. 

CAS: 474-00-0 

EI-MS m/z [M+]: 294 (100), 265 (28), 237 (32), 224 (23), 167 (16) 

 

Obr. 14 – Chromatogram eburnamoninu 
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Obr. 15 – EI-MS spektrum eburnamoninu 

Obr. 16 – Strukturní vzorec eburnamoninu 

5.2 Stanovení cholinesterázové inhibiční aktivity 

U obou získaných látek – vincaminoreinu a eburnamoninu byla také zjišťována 

inhibiční aktivita proti cholinesterázám a byla porovnávána se standardními látkami. 

Vincaminorein nevykazoval inhibiční aktivitu proti acetylcholinesteráze, ale jeho inhibiční 

aktivita vůči butyrylcholinesteráze byla velmi zajímavá – 8,71 µM. Eburnamonin vykazoval 

oproti vincaminoreinu lepší inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesteráze, ale přesto nebyla 

příliš zajímavá – 304,31 µM. Jeho aktivita vůči butyrylcholinesteráze byla o něco významnější 

– 97,25 µM, ale přesto byla nižší než inhibiční aktivita galantaminu. Nejvýznamější získanou 
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hodnotou byla inhibiční aktivita vincaminoreinu proti butyrylcholinsteráze, která byla vyšší 

než inhibiční aktivity obou standardů.  

Tabulka V. Cholinesterázová inhibiční aktivita získaných látek a standardů 

Název látky AChE (µM) BuChE (µM) 

(+)-vincaminorein > 1000 8,71 ± 0,49 

(+)-eburnamonin 304,32 ± 49,18 97,25 ± 8,70 

galantamin 1,710 ± 0,065 42,30 ± 1,30 

huperzin A 0,033 ± 0,001 ˃ 1000 
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6 ZÁVĚR 
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V této práci byla zkoumána inhibiční aktivita izolovaných látek vůči 

acetylcholinesteráze a butyrylcholinesteráze a tím jejich potenciální použití při léčbě 

Alzheimerovy choroby. Získané alkaloidy byly izolovány z extraktu Vinca minor a byly 

podrobeny GC/MS analýze, aby byla zjištěna jejich struktura.  

Předmětem mé diplomové práce byly frakce číslo 2 a 5, získané rozdělením 

základního extraktu pomocí sloupcové chromatografie. Z frakce 2 byla preparativní 

tenkovrstvou chromatografií a krystalizací získána látka číslo 1. Frakce 5 byla podrobena flash 

chromatografii, preparativní tenkovrstvé chromatografii a krystalizací byla získána látka 

číslo 2. 

Obě izolované látky byly identifikovány na základě GC/MS analýzy a srovnávání jejich 

spekter se spektry nalezenými v komerční knihovně NIST 11. Látka číslo jedna byla 

vyhodnocena jako (+)-vincaminorein a látka číslo 2 jako (+)-eburnamonin. 

Poté byla u vincaminoreinu a eburnamoninu zkoumána inhibiční aktivita vůči 

cholinesterázám a byla srovnávána se standardy – galantaminem a huperzinem A. 

Vincaminorein nevykazoval inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesteráze, ale jeho inhibiční 

aktivita vůči butyrylcholinesteráze byla velmi vysoká (8,71 µM). Inhibiční aktivita 

eburnamoninu vůči acetylcholinesteráze byla nízká (304,32 µM). Vůči butyrycholinesteráze 

vykazoval vyšší inhibiční aktivitu (97,25 µM), přesto je poměrně nízká a nevýznamná.  

Ve srovnání se standardy byla nejvýznamnější získanou hodnotou inhibiční aktivita 

vincaminoreinu vůči bytyrylcholinesteráze, která byla dokonce vyšší než u obou standardů. 

Z těchto výsledků vyplývá, že eburnamonin není příliš významný inhibitor cholinesteráz. 

Vincaminorein by byl vhodný pro použití na inhibici butyrylcholinesterázy, ale 

acetylcholinesterázu neinhibuje vůbec. Při současných poznatcích se nejvíce vyžadují látky 

s duálním mechanismem, což není ani jeden z izolovaných alkaloidů. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
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AChE Acetylcholinesteráza 

ApoE Apolipoprotein E 

APP Amyloidový prekurzorový protein 

ATP Adenosintrifosfát 

BuChE Butyrylcholinesteráza 

cGMP Cyklický guanosinmonofosfát 

CNS Centrální nervový systém 

DNA Kyselina deoxyribonukleová 

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

FDA Food and drug administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) 

GC/MS Plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

H2S Sulfan 

MCI Mírná kognitivní porucha 

mRNA Mediátorová ribonukleová kyselina 

NMDA N-methyl-D-aspartát 

NO Oxid dusnatý 

PSEN 1 Presenilin 1 

PSEN 2 Presenilin 2 

RNA Ribonukleová kyselina 

TLC  Tenkovrstvá chromatografie 

TNFα Tumor necrosis factor α (Faktor nádorové nekrózy α) 
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