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Abstrakt  

Univerzita Obrany v Brně 

Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 

Katedra toxikologie a Centrum pokročilých studií 

Student: Mgr. Lucie Drtinová 

Školitel: pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph. D., DSc 

Téma disertační práce: Testování nových potenciálních látek pro léčbu Alzheimerovy 

nemoci 

 

 Alzheimerova nemoc (AD) představuje nejčastější formu demence, která se 

projevuje ztrátou zejména krátkodobé paměti, prostorovou dezorientací, progresivní 

úbytkem kognitivních funkcí a postupnému zhoršování intelektu. Odhaduje se, že 

celosvětově trpí demencí asi 36 milionů lidí (převážně AD) a toto číslo nadále roste.  

AD je nepředvídatelné, multifaktorialní onemocnění bez známé příčiny a kauzální 

terapie. Ve většině post mortem vyšetřených mozků byla objevena ztráta nervové tkáně, 

oxidativní poškození vyvolané zánětem a rozpadem neuronů, extracelulárně agregovaný 

amyloid beta v amyloidní plak a smotky hyperfosforylovaného tau proteinu. Ve všech 

případech toto onemocnění končí letálně, a to po 2-10 letech od stanovení diagnózy. 

V současnosti je dostupná pouze symptomatická farmakoterapie pro AD a většina léčených 

pacientů si vůči ní vybuduje po čase toleranci. Účinek léčiv používaných při léčbě AD je 

založen na inhibici acetylcholinesterasy (AChE) (donepezil, galantamin, rivastigmin) nebo 

na inhibici N-methyl-D-aspatátových  (NMDA) receptorů (memantin). 

V této práci byly testovány stávající inhibitory AChE používané v léčbě AD, 

prekurzory pro syntézu nebo obnovu stávajících inhibitorů a nové potenciální inhibitory 

AChE syntetizované na Fakultě vojenského zdravotnictví Katedře toxikologie (Univerzita 

Obrany). Pro experiment byly vybrány standardní metody pro měření inhibice AChE a pro 

stanovení antioxidačních vlastností látky. Tyto používané metodiky byly obohaceny o 

nové metody na měření inhibice BACE a inhibici agregace amyloidu beta, které dosud na 

Fakultě vojenského zdravotnictví zavedeny nebyly. Na základě výsledků experimentu bylo 

vybráno několik nových látek s účinkem zacíleným na více molekulárních struktur 
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(inhibice AChE, inhibice BACE a inhibice agregace amyloidního plaku) spojených 

s pravděpodobným vznikem AD a doporučeny k dalšímu in vivo testování.  
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Abstract 

University of Defence in Brno 

Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové 

Department of Toxikology and Centre of Advanced Studies 

Student: Mgr. Lucie Drtinová 

Supervisor: pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph. D., DSc 

Title of Disertation: Testing of new potencial substances for the treatment of Alzheimer´s 

Disease  

 

 Alzheimer´s disease (AD) is the most common form of dementia which  is 

manifested especially by loss of short-term memory, spatial disorientation, progressive loss 

of cognitive function and progressive deterioration of intellect. It is estimated about 36 

million (mostly AD) people worldwide suffer from dementia and this number continues to 

grow. 

 AD is unpredictable, multifactorial disease of unknown origin and casual therapy. 

In most post-mortem investigated brains, loss of nerve tissue, oxidative damage induced by 

inflammation and neuronal decay, extracellular aggregated amyloid beta in amyloid plaque 

and hyperphosphorylated tau protein tangles were discovered. This disease always ends 

lethally after 2-10 years from diagnosis. At present, the only available drugs for AD are for 

symptomatic treatment and most treated patients build a tolerance to them over time. The 

effect of drugs used in the treatment of AD is based on inhibition of acetylcholinesterase 

(AChE) (donepezil, galantamine, rivastigmine) or on inhibition of N-methyl-D-aspatate 

(NMDA) receptors (memantine). 

 In this work, existing AChE inhibitors used in the treatment of AD, precursors for 

the synthesis or renewal of existing AChE inhibitors and new potential inhibitors of AChE 

inhibitors synthesized at the Faculty of Military Health Sciences, the Department of 

Toxicology (University of Defense) were tested. Standard methods for measuring 

inhibition of AChE and for determining antioxidant properties of the tested substances 

were selected for the experiment. These used methodologies have been enriched by a new 

method for measuring inhibition betasecretase (BACE) and inhibition aggregation of 

amyloid beta, which have not been yet established at the Faculty of Military Health 
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Sciences. Based on the results of the experiment, a number of new substances with a multi-

target effect (inhibition of AChE, inhibition of BACE and inhibition of the aggregation of 

amyloid beta) associated with a probable incidence of AD was selected and recommended 

for further in vivo testing. 
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1 Zkratky 

 

7-MEOTA – 7-methoxytakrin 

ABAD - alkoholdehydrogenasa 

Abeta – amyloid beta 

AD – Alzheimerova nemoc 

ADAM10 – alfasekretasa 

ACh - acetylcholin 

AChE - acetylcholinesterasa 

AMPA/KA   

ApoE – apolipoprotein E 

APP – prekurzor amyloidního proteinu 

s-APPα/β – rozpustná část uvolněná extracelulárně po rozštěpení APP 

BACE - betasekretasa 

BChE- butyrylcholinesterasa 

cmAbeta – konformačně modifikovaný Abeta 

CNS – centrální nervová soustava 

DPPH - 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazin 

EDTA - ethylendiamintetraoctová kyselina 

ERT – léčba deplecí estrogeny 

FDA – americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin 

FRAP – stanovení nízkomolekulárních antioxidantů 

GR – glutathion reduktasa 

GSH - glutathion 

GSK-3 – glykogen synthasa kinasa 3 

GSSG – oxidovaný glutathion 

hAChE – lidská acetylcholinesterasa 

hBChE – lidská butyrylcholinesterasa 

HFIP - 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propanol   

ChAT - cholinacetyltransferasa 

mAChR – muskarinový receptor 

MAPT – mikrotubuly asociovaný tau protein 

MMSE – zkrácený test na diagnostiku AD 

NAC – N-acetyl-L-cystein 
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NADPH- nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NMA – nízkomolekulární antioxidanty 

nAChR – nikotinový receptor 

NMDA – N-methyl-D-aspartát 

NPL – nervově paralytická látka 

TBARS – látky reagující s kyselinou thiobarbiturovou 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Alzheimerova nemoc (AD) 

 

AD je neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje progresivním úbytkem 

kognitivních funkcí, jako je ztráta paměti (zejména krátkodobé), poruchy prostorové 

orientace a celkovým zhoršováním intelektu. Odhaduje se, že celosvětově trpí demencí asi 

36 milionů lidí (převážně AD). K roku 2009 bylo v České republice postiženo demencí 

zhruba 123 200 pacientů a počet nemocných i nadále roste. Epidemiologické studie 

ukazují, že pacientů s demencí je v současné době zhruba 25 milionů, v roce 2030 

odhaduje, že jejich počet se zdvojnásobí a v roce 2050 to bude již 115 milionů osob s 

demencí (1; 2). V celosvětovém měřítku jsou v incidenci AD predisponovanějším 

pohlavím ženy. Tomu odpovídá i studie ADAMS (The Aging, Demographics And 

Memory Study), která udává, že přes 70 % pacientů s AD je ženského pohlaví. Studie 

ADAMS však ještě zmiňuje fakt, že se ženy dožívají vyššího věku než muži, proto tedy 

může být procento výskytu AD u žen vyšší (3).  

Incidence AD výrazně koreluje s věkem. To přímo dokazuje studie vedená týmem 

Dr. Gurlanda, zaměřená na tři etnické skupiny (europoidní, afroamerická a hispánská rasa) 

a incidenci AD u těchto etnik v závislosti na věku (65-74, 75-84 a 85+) (4). V nejmladší 

věkové skupině byl výskyt AD poměrně nízký, a to u všech tří etnik. U druhé skupiny byl 

zaznamenán trojnásobný nárůst výskytu oproti první skupině. Bylo také prokázáno, že 

hispánská populace je náchylnější k rozvoji AD až o 27,9 % než ostatní etnika (4). U 

nejstarší věkové kategorie (85 let a výše) byl prokázán několikanásobný nárůst výskytu 

AD a to ve všech třech sledovaných etnických skupinách (europoidní 30,2 %, afroamerická 

58,6 % a hispánská 62,9 %) (4). 

AD je idiopatický onemocnění, které se projevuje řadou patologických změn v 

mozku pacienta. Ve většině post mortem vyšetřených mozků byla potvrzena atrofie 

nervové tkáně, oxidativní poškození vyvolané zánětem a rozpadem neuronů, extracelulární 

amyloid beta (Abeta) agregovaný v amyloidní plaky a spletence hyperfosforylovaného tau 

proteinu. Toto onemocnění má letální konec, a to obvykle po 2-10 letech od stanovení 

diagnózy (5).  
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V současné době neexistuje kauzální léčba, všechny doposud v praxi užívané 

léčebné postupy jsou pouze symptomatické. Dostupná farmakoterapie pro AD není 

dlouhodobě efektivní a většina léčených pacientů si vůči ní vybuduje toleranci. Účinek 

léčiv používaných při léčbě AD je založen na inhibici AChE a na antagonismu N-methyl-

D-aspatátových (NMDA) receptorů.  

 

Symptomy AD 

Projevy AD se v počátečních stádiích hodně různí a neexistuje jednoznačný znak, 

podle kterého by se dalo toto onemocnění ihned rozpoznat. Pacienti v počátečních fázích 

AD nemusí ještě nutně trpět ztrátou paměti, ale mají již měřitelné histopatologické změny 

v nervové tkáni, v mozkomíšním moku a prokazatelnou změnu biochemických markerů 

v krvi (6). Tyto změny se mohou objevovat mnoho let před prvními příznaky ztráty paměti 

a stanovením diagnózy AD.  

U pacientů se středně těžkou demencí se objevuje rapidní zhoršení schopnosti 

zapamatování si nově získaných informací. To je zapříčiněno degenerací nervových buněk, 

která obvykle začíná v oblasti pro tvorbu nových vzpomínek v hippokampu. Nejčastějšími 

symptomatickými projevy AD je narušení kognitivních funkcí, mezi něž patří: afázie 

(porucha tvorby a porozumění řeči), apraxie (neschopnost vykonávat složitější a účelné 

pohyby např. obout se, odemknout dveře, přičemž vlastní hybnost porušena není), agnózie 

(neschopnost poznávat a interpretovat smyslové vjemy, přičemž opět není poškozené 

smyslové ústrojí s příslušnými nervy) (7; 8). U pacientů s AD se také mění schopnost 

rozhodování o sobě samém, mění se osobnost; pacient je neschopný orientovat se v čase a 

místě, bývá často nedůtklivý a nedůvěřivý i vůči svým příbuzným. Tato fáze trvá od 2 do 

10 let (8).  

Pacient s těžkou formou AD je značně omezen v běžných denních aktivitách, 

přestává být schopen se o sebe postarat, má větší sklony k podvýživě a sekundárním 

infekcím (např. zápal plic). Toto pokročilé stádium trvá řádově až 5 let a končí smrtí (8). 

 

Diagnostika AD 

Diagnostika demence je složitá a je při ní potřeba zohlednit více faktorů. 

V současnosti došlo v diagnostice AD k přehodnocení testovacích metod, které vycházejí 

z McKhannových kritérií NINCDS-ADRDA (9). Diagnostika AD je 4 stupňový proces 
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založený na stanovení přítomnosti demence, určení demence běžnými klinickými 

metodami, určení eventuální zvýšené pravděpodobnosti přítomnosti AD a určení 

pravděpodobnosti přítomnosti AD patologie v mozku na základě zhodnocení biomarkerů 

pro ukládání Abeta a pro markery neuronálního poškození. Existují však i některé 

jednodušší testy, které mohou na poruchu kognitivních funkcí upozornit.   

MMSE je zkratka pro Mini-Mental State Examination a je současným standardem 

k hodnocení kognitivního postižení (10). Test obsahuje 10 úkolů s maximem 30 bodů 

(orientace, zapamatování, pozornost a počítání, vybavování, pojmenovávání předmětů, 

opakování, stupňovaný příkaz, čtení a plnění úkolu, psaní a obkreslování). Hodnotící škála 

je dána bodovým rozmezím, přičemž 30-27 bodů značí normální stav, 26-25 bodů hraniční 

nález, 24-10 bodů patologický nález mírné až středně těžké demence, 10-6 bodů střední až 

těžká demence a skóre 6 a méně bodů svědčí o těžké demenci (10). Součástí tohoto testu je 

i tzv. hodinový test (Clock Drawing Test, CDT). V CDT pacient nakreslí ciferník se všemi 

náležitostmi včetně udaného času. Někteří pacienti s výsledky s rozmezím 25-30 (normální 

nález) v testu MMSE v testu CDT úplně selhávají. Na CDT se testují dysfunkce zrakovo-

prostorové orientace, které mohou být prvním kognitivním nedostatkem u počínající AD. 

Mezi další testy kognitivních funkcí, prováděné v psychiatrické ambulanci patří Rey-

Osterriethova komplexní figura, Brief Cognitive rating Scale (BCRS) a Global 

Deterioration Scale (GDS). 

K diagnostickým metodám patří i test určující samostatnost pacienta v běžných 

denních činnostech, test Disability Assessment for Dementia (DAD) (11). Z dalších může 

být použit např. dotazník Functional Assessment Staging (FAST) nebo Bristol Acivities of 

Living Scale (B-ADL).  

Všechny výše zmíněné testy se používají v ambulancích psychiatrů, neurologů a 

geriatrů. V praxi nejpoužívanějším testem je test MMSE. Prvenství má pro svou časovou 

nenáročnost. Namísto MMSE někteří lékaři upřednostňují Addenbrookský kognitivní test, 

který je obsáhlejší (zahrnuje i test MMSE) a daleko přesněji určuje diagnózu (12). Skládá 

se z 18 otázek zaměřených na pozornost a orientaci, pozornost při počítání, paměť, slovní 

produkci, jazyk (psaní, porozumění, pojmenování) a zrakovo-prostorovou orientaci (12).  

Na závěr může být diagnóza upřesněna podrobnějšími neuropsychiatrickými testy, 

rozborem vzorku mozkomíšního moku, pozitronovou emisní tomografií k vyloučení 



16 
 

dalších příčin vzniku demence, genetickými testy, magnetickou rezonanční volumometrií a 

dalšími instrumentálními diagnostickými metodami. 

 

2.1.1 Cholinergní hypotéza 

V roce 1936 získali Henry Dale a Otto Loewi Nobelovu cenu za objev chemické 

neurotransmise u žab a za pojmenování prvního neurotransmiteru acetylcholinu (ACh) 

(13). Až 15 let po té bylo prokázáno, že je ACh přítomen i savčím organismu a od této 

doby probíhá intenzivní výzkum v oblasti lidské neurotransmise, neurotransmiterů, 

mozkových funkcí a dysfunkcí, jako jsou afektivní poruchy, deprese, schizofrenie a 

traumatická poškození mozku (14). Prvotní studie ukázaly, že existuje silná vazba mezi 

ACh zprostředkovanou neurotransmisí a kognitivními funkcemi. Role cholinergního 

systému v souvislosti s kognicí byla potvrzena po řadě experimentů s laboratorními zvířaty 

a následně se zdravými dobrovolníky, kterým byla podávána anticholinergika (14). Tyto 

látky navozovaly amnesii a opakované výpadky paměti, které známe u pacientů s AD. 

Dnes už není pochyb o tom, že dysfunkce cholinergního systému vede ke zhoršení 

kognitivních funkcí. 

 Od poloviny 60. do poloviny 80. let probíhal tzv. zlatý věk výzkumu a vývoje 

nových zobrazovacích metodik jako např. používání radioaktivně značených látek, 

biochemických metod a imunohistochemických metod. S tímto pokrokem je spojen i 

výzkum neurotransmiterů, jejich receptorů a specifický výzkum nervových spojení a 

funkcí mozku (14). V polovině 70. let se objevovaly experimenty prokazující podstatný 

nedostatek enzymu odpovědného za syntézu ACh v nervových synapsích neokortikální 

oblasti, později nazvaném cholinacetyltransferasa (ChAT; EC 2.3.1.6.) (14). Následně bylo 

zjištěno, že v závislosti na snížené aktivitě ChAT je sníženo zpětné vychytávání ACh ze 

synapsí, které následně ovlivňuje i napěťově indukované uvolňování ACh ze synapse. Tyto 

patobiochemické změny vedou k poruše až ke ztrátě inervace z nucleus basalis Meynerti 

koncového mozku do mozkové kůry a potvrzují teorii o deficitu presynaptické cholinergní 

transmise (14; 15). Všechny zkoumané hodnoty cholinergního systému jsou významně 

změněny u AD; dochází k patologickým jevům v mozku a cholinergní progresi choroby.  
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2.1.2 Amyloidní hypotéza 

Navzdory tomu, že se cholinergní deficit považuje za jednu z příčin AD, její hlavní 

spouštěč doposud nebyl nalezen. V roce 1991 se řada vědců přiklonila k nové hypotéze, 

kterou má na svědomí objev pouze 4,2 kDa peptidu v mozcích pacientů s AD (16). Tento 

peptid je nazýván Abeta. V nervové tkáni se samovolně agreguje a ukládá v podobě 

amyloidního plaku a bývá označován za hlavního spouštěče kaskády patologických 

procesů vedoucích k neurodegeneraci (16). Abeta je peptid přítomný v mozku v 

metabolicky rovnovážném stavu a je syntetizován nejen zdravými nervovými buňkami, ale 

v menší míře i buňkami v kůži a střevech. V tělesných tekutinách se vyskytuje volně a 

přechází z mozku mozkomíšním mokem nebo z krve přes hematoencefalickou bariéru 

oběma směry (16; 17). Abeta hraje důležitou roli v biologických procesech neuronu a 

v udržení funkční plasticity, které jsou důležité pro učení a paměť. Způsob regulace těchto 

drah ještě není zcela objasněn, ale je možné, že je ovlivňuje hladina hormonů nebo 

neurotransmiterů.  

Amyloidní peptid je produktem proteolytického štěpení transmembránového 

glykoproteinu (prekurzor amyloidního protein – APP) o velikosti okolo 120 kDa (17). Má 

extracelulární N-koncovou doménu a krátkou intracelulární C-doménu. Proteolytické 

štěpení APP je možné dvěma konkurenčními drahami. První cesta je štěpení pomocí 

ADAM10, která z APP odštěpuje rozpustnou formu αAPP a v membráně zůstává 

zakotvená s-APPα, která tak brání vzniku Abeta (17). Následné štěpení s-APPα gamma-

sekretasou uvolňuje z povrchu neuronu malé molekuly P3 a zbytek APP domény putuje 

směrem do buňky, kde působí jako transkripční aktivátor nebo zasahuje do jiných 

signálních drah (18).  

Naopak druhá dráha štěpení je vysoce amyloidogenní a podílí se na ní zejména 

enzym beta-sekretasa (BACE), která odštěpuje z APP βAPP, který je taktéž rozpustný, ale 

zanechává po sobě v membráně s-APPβ, čekající na další štěpení gamma-sekretasou (17; 

19; 20; 21). Po štěpení s-APPβ gamma-sekretasou se uvolňují peptidy o délce 40-42 

aminokyselin (Abeta1-40, Abeta1-42). Tyto dvě formy Abeta jsou vysoce amyloidogenní, 

agregují tedy v amyloidní fibrily a následně v plak, který je toxický pro nervové buňky. 

Tyto dva proteiny jsou od sebe odlišitelné elektroforeticky a vyskytují se v poměru 9:1 

(Abeta1-40, Abeta1-42) (16). I když je Abeta1-42 uvolňováno méně polymerizuje snadněji a 

rychleji než Abeta1-40.  



18 
 

 

Obr. 1 – amyloidogenní a neamyloidogenní štěpení APP (AICD, C83, C99 – intracelulární 

domény APP; P3 modulátor intracelulárních signálních drah;  S-APPα/β – rozpustná část 

uvolňovaní do extracelulárního prostoru po rozštěpená APP enzymy) 

 

Hlavním eliminačním systémem fyziologického Abeta je tzv. chaperon systém, 

který je schopen jej rozkládat a odstraňovat z nervové tkáně. Situace je ovšem jiná při 

patologických změnách, kdy dochází k nadměrné produkci Abeta. V takových případech 

se nestíhá metabolický systém přestavět ve správnou konformaci a na místo rozkladu 

Abeta, dochází k jeho částečné nebo úplné denaturaci a mohou se objevit konformačně 

modifikované Abeta (cmAbeta). CmAbeta nemohou přecházet hematoencefalickou 

bariérou a nemohou tedy podstoupit hydrolytickou jaterní metabolizaci a hromadí se v 

mozku. Mnoho experimentů prokázalo, že právě takto konformovaný Abeta aktivně váže 

dvojmocné ionty, což urychluje agregaci amyloidních fibril (18). Dále také existují důkazy, 

že se cmAbeta z netoxických amyloidních proteinů shlukují v menší útvary než Abeta1-40 

nebo Abeta1-42 a mohou tedy spíše než velké shluky blokovat buněčnou signalizaci a 

aktivovat imunitní systém, který následně vyvolá zánět v nervové tkáni (18; 22).  

Jedním z dalších systémů, který může reagovat na zvýšenou expresi Abeta jsou 

mitochondrie. Abeta se po prostupu cytoplazmatickou membránou naváže na specifický 

nosič Abeta-vázající-alkoholdehydrogenasa (ABAD) a je přenášen specifickými 

transportéry do mitochondrie (23). Navázaný Abeta na ABAD v mitochondriálním 
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cytosolu mění propustnost mitochondriální membrány a způsobuje tak dysfunkci 

mitochondrie. V důsledku inhibice elektronového transportu a mitochondriální respirace 

dochází k apoptóze (23). Pokles mitochondriální respirační aktivity může vést ke zvýšené  

tvorbě reaktivních forem kyslíku a stejně tak i interakce Abeta se Zn
2+

 ionty zvyšuje tuto 

produkci (24). Volné reaktivní formy kyslíku následně způsobují lipidovou peroxidaci a 

proteinovou oxidaci, které signalizují průběh oxidačního stresu v buňce. Oxidační stres má 

na svědomí mnoho patologických změn zasahujících všechny systémy v organismu. 

V neposlední řadě mohou být součástí amyloidní teorie i zánětlivé procesy, které mají 

velký vliv na rozvoj postižení mozku a AD. 

 

2.1.3 Betasekretasa (BACE - beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme) 

BACE (EC 3.4.23.46) je specifická transmembránová aspartylová proteasa (patří do 

skupiny endopeptidas jako např. pepsin) nacházející se v myelinové pochvě neuronů a je 

tvořena řetězcem o délce 501 aminokyselin (25). K syntéze BACE dochází v 

endoplazmatickém retikulu (v malém množství též v lysozomech a plazmatické 

membráně). Je produkována jako proenzym o molekulové hmotnosti 60 kDa a dozrává v 

Golgiho aparátu do velikosti okolo 70 kDa (21). Na povrch molekuly je transportována 

endosomy. Orgánově je syntéza lokalizována především v mozku a v menší míře i ve 

slinivce. Pankreatická BACE má v porovnání s mozkovou BACE malou aktivitu (19). V 

mozku existuje BACE ve dvou formách, a to jako monomer nebo jako dimer. Uvádí se, že 

v lidském mozku dominují homodimery  s aktivním místem v Asp 93 a Asp 289, které 

mají vyšší enzymatickou aktivitu než monomerní (26). 

 BACE štěpí prekurzor amyloidního proteinu (APP) a iniciuje tak první krok 

k produkci Abeta v organismu, ten se pak hromadí v depozitech v mozku a tvoří amyloidní 

plak. APP je BACE štěpen na dva fragmenty v místě Met 671 a Asp 672: rozpustný N-

konec označovaný s-APP uvolňovaný do cytosolu a C-konec, který zůstává ukotvený 

v membráně (20). Řada farmaceutických firem a vědeckých pracovišť hledá vhodný 

inhibitor pro BACE. V nedávné době bylo do testování zařazeno několik látek jako P10-

P4´StatVal, OMG-99, KMI-429 a 570 a 5d (25; 20; 27; 28; 29). Všechny tyto látky měly 

výborné výsledky in vitro, ale při in vivo testech se ukázalo, že nedostatečně prochází přes 

hematoencefalickou bariéru. Dalším problémem je jejich nízký poločas v plazmě a nízká 

biologická dostupnost po perorálním podání. Tyto látky se tedy ukázaly jako nevhodné pro 
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klinické testování. Slibnými kandidáty a látkami v první fázi klinického testování jsou 

látky Comentis (CTS-21166) a LY2811376. Comentis i LY2811376 vykazující vhodné 

vlastnosti jako jsou průchod před hematoencefalickou bariéru, selektivita vůči BACE a 

dobrá dostupnost po perorálním podání. Comentis redukoval výskyt Abeta o 35 % a 

amyloidního plaku až o 40 %, po injekčním podání APP transgenním myším (30). 

LY2811376 snižoval koncentraci produktů po štěpení APP BACE, nicméně fáze 1 

klinického testování musela být ukončena, neboť po dlouhodobém podávání docházelo u 

pokusných zvířat k poškození sítnice (31). 

 

2.1.4 Gamma-sekretasa 

Gamma-sekretasa (EC 3.4.23.46) je transmembránový enzym odpovědný za 

konečnou podobu Abeta40, 42 a 43, které jsou daleko toxičtější a více amyloidogenní než 

ostatní Abety. Gamma-sekretasa se také podílí na snížení aktivity Notch signální 

mezibuněčné kaskády, která má reparační vliv na poškozené nervové buňky (32). Abeta 

vzniká po sekvenčním štěpení z APP zprostředkovaného beta-sekretasou a následně tedy 

gamma-sekretasou (33).  Gamma-sekretasa patří mezi aspartylové proteasy a skládá se ze 

čtyř proteinových podjednotek: presenilin, nicastrin, Aph-1 a Pen-2 (33). Všechny 

podjednotky jsou silně ovlivněny proteolýzou během spojování a dozrávání v komplex a 

jsou nezbytné pro správnou funkci enzymu. Nicastrin je zodpovědný za udržování stability 

gamma-sekretasy; Pen-2 sdružuje vazby mezi podjednotkami, přispívá ke stabilizaci 

presenilinu po proteolýze na APP a uvolnění odstřiženého fragmentu do cytosolu; APH-1 

zodpovídá za správné skládání podjednotek v komplexu a je jedním z aktivátorů 

proteolytické aktivity enzymu (34; 35; 36). 

V současné době probíhá 18 klinických studií s inhibitorem gamma-sekretasy a 

aktivátorem Notch signální kaskády RO4929097 s aplikací především v léčbě rakoviny 

pankreatu a prsu (37). 

 

2.1.5 Alfa-sekretasa (ADAM10; EC 3.4.23.46)  

Tento enzym patří do skupiny proteolytických transmembránových enzymů ADAM 

štěpících APP (20; 33). Ve štěpení APP je ADAM10 predominantní oproti dvěma zbylým 

sekretasam, přispívá k produkci ne-amyloidogenních zbytků APP, čímž se snižuje riziko 
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vzniku amyloidního plaku (20). Aktivita ADAM10 ovlivňuje schopnost učení a formování 

paměti. Po odštěpení APPα zůstane v membráně zakotvená ektodóména z původního APP, 

která nitrobuněčně vyvolává expresi receptoru PAC1 (hypofyzární cyklasa) a jeho 

modulátoru PACAP (hypofyzární adenylátcyklasu aktivující polypeptid) (38). Tento děj 

vyvolává neurotropní účinky, které působí proti apoptické aktivaci a podporuje tvorbu 

nových synapsí. Ztráta aktivity a exprese ADAM10 vede ke zvýšení aktivity ostatních 

sekretas a tedy i k vyššímu riziku výskytu Abeta, amyloidního plaku a AD. 

 

2.1.6 Tau proteinová hypotéza a excitotoxicita 

Před více než sto lety si Alois Alzheimer při vyšetřování mozkové tkáně poprvé 

všiml neurofibrilárních spletenců a označil je za histopatologický projev progresivní 

dementní poruchy. O osmdesát let později byl imunohistochemicky objeven s mikrotubuly 

asociovaný tau protein (MAPT – Microtubule-associated Protein Tau) kódovaný na 

chromozomu 17, a v tom samém roce bylo prokázáno, že se tento protein nachází 

v mozcích pacientů s AD a to ve značně hyperfosforylované podobě (39). V roce 1998 

byla objevena mutace MAPT, která pravděpodobně má za následek frontotemporální 

demenci u pacientů s Parkinsonovou demencí (40). Genetická anomálie v genu pro tau 

protein způsobuje nefunkčnost MAPT, snadnou fosforylaci, zvýšenou schopnost agregace 

a jedná se o možný spouštěč neurodegenerativního onemocnění bez přítomnosti Abeta 

s dřívějším klinickým nástupem onemocnění (39; 40). Neurodegenerace začíná v čichovém 

centru mozku, odkud se šíří do ostatních částí - nejdříve do hipokampu, který bývá 

zpravidla postižen jako první (41).  

U člověka se MAPT nachází převážně v neuronech. Jednou z jeho hlavních funkcí 

je modulace stability axonálních mikrotubulů. MAPT interaguje s tubuliny a vytváří s nimi 

pomocí fosforylace síť mikrotubulů, která je nosnou částí nervového cytoskeletu a slouží i 

k prodlužování vlastního neuronu (40). Mimo jiné síť tvořená mikrotubuly slouží 

k transportu látek pro celou nervovou buňku a také může chránit buňku před akutní 

apoptózou stabilizací β-katechinu.   

Za patologických podmínek se MAPT nadměrně fosforyluje, smotává se do 

abnormálních helikálních konformací a následně pak agreguje v neurofibrilární klubka. 

Tyto smotky působí v nervové tkáni toxicky. Čím je hyperfosforylace rozsáhlejší, tím 

rychleji mikrotubuly kolabují a dochází k rozrušení cytoskeletu (18). Dále pak zaniká 
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intracelulární transport, jsou přerušeny biochemické signalizační cesty, na kterých je buňka 

životně závislá. Nakonec nastane apoptický zánik neuronu, což přispívá k rapidnímu 

zhoršení projevů AD (18). Za normálního stavu je tau protein fosforylován na 2-3 místech 

aminokyselinových zbytcích serinu nebo threoninu; jinak je tomu ale u demencí 

postiženého mozku, kde je to až 9 fosforylových aminokyselin na jednu molekulu. Tau 

protein může být fosforylován několika typy serin/threoninových kinas, z nichž pro 

patologii AD je nejzajímavější GSK-3 kinasa (glykogen synthasa kinasa 3) (42). Byla 

provedena řada experimentů na zvířecích modelech a bylo zjištěno, že zvýšená aktivita 

isoformy GSK-3β výrazně koreluje s hyperfosforylací  tau proteinu, neurodegenerací 

v hippokampu, ztrátou paměti, zánětlivými odpověďmi, zvýšenou syntézou Abeta a 

sníženým uvolňováním a syntézou ACh (42). Z fyziologického hlediska může 

hyperfosforylaci zvrátit protein fosfatasa 2A, která defosforyluje postižený tau protein 

(43). U pacientů s AD má tento enzym významně sníženou aktivitu.  

Hyperfosforylace tau proteinu vyvolává kaskádu reakcí a způsobuje nadměrné 

dráždění (excitotoxicitu) neuronu. Excitotoxicita je patologický proces a může zásadně 

ovlivnit homeostázu nervových buněk. Tento proces vyvolává nadměrnou stimulaci 

nervové membrány neurotransmitery a posly nitrobuněčné signalizace. Na excitotoxicitě se 

podílejí tři základní možné mechanismy poškození: natrium-dependentní, kalcium-

dependentní a glutamátová excitotoxicita.  

Natrium-dependentní excitotoxicita je spojená s aktivací napěťově řízeného 

iontového receptoru AMPA/KA, při které dochází k influxu Na
+
 do buňky (44). To 

způsobí celkovou depolarizaci nervové buňky. Masivní vstup Na
+
 do nervové buňky je 

následován pasivním přestupem Cl
-
 k zachování rovnováhy (44). V nervové buňce vzniká 

osmotický gradient, po kterém se do nitra buňky dostává voda, dochází k zvětšení objemu 

buňky a k nevratnému poškození organel. Tato osmotická excitotoxicita je reverzibilní, 

pokud je odstraněn stimul a nedojde k cytolýze buňky (45). 

Kalcium-dependentní excitotoxicita vzniká na základě aktivace napěťově řízených 

kalciových receptorů. V rámci aktivace se dostává extracelulární Ca
2+ 

do buňky. V dalším 

případě dochází k aktivaci NMDA receptoru glutamátem, přerušení aktivity sodno-

kalciového výměníku a zvýšení intracelulární koncentrace Ca
2+

 (46). Excitotoxicita je tedy 

indukovaná nadměrným influxem Ca
2+

 přes NMDA receptor, aktivací proteinkinas a 



23 
 

následnou expresí nežádoucích genů (47). To vede ke zvýšené apoptóze a k zániku 

neuronů. 

 

2.1.7 Ostatní teorie vzniku Alzheimerovy nemoci 

AD je multifaktoriální onemocnění s dosud nejasnou etiologií. Jedním z dalších v 

současné době nejdiskutovanějších faktorů, které mohou přispívat k rozvoji 

neurodegenerativních onemocnění je hypertenze, diabetes a hypercholesterolemie. 

Všechny tyto faktory se mohou významně podílet na rozvoji AD.  Dále se ukazuje, že 

existuje vztah mezi metabolismem cholesterolu a ukládáním Abeta do amyloidního plaku 

(48). Apolipoprotein E (apoE) se nachází v chylomikronech a lipoproteinech střední 

hustoty (IDL) a je esenciální pro normální katabolismus lipoproteinu bohatých na 

triglyceridy. V organismu existuje v několika isoformách, z nichž isoforma apoE4 bývá 

spojována právě s AD. Na zhodnocení vlivu této isoformy proběhlo mnoho studií, z nichž 

některé ukázaly protichůdné výsledky. Nicméně se prozatím o apoE4 mluví jako o 

možném genetickém faktoru v patogenezi AD. Vliv na genetickou četnost mají i regionální 

a etnické rozdíly, kde se jako více postižené etnikum jeví Hispánci (49). V souvislosti s tím 

se mnoho vědeckých skupin zabývá otázkou, zda právě apoE4 nezpůsobuje progresi AD 

v dřívějším věku (50).  

Jak již bylo zmíněno výše, ženy trpí AD celosvětově více než muži, a proto je další 

široce diskutovanou možností v patologii AD úbytek estrogenů. Estrogeny jsou skupina 

ženských hormonů, které se v menší míře vyskytují i u mužů (51). Syntéza estrogenů 

probíhá nejen v reproduktivních orgánech u žen, ale i v nereproduktivních tkáních jako 

jsou játra, srdce, svaly, kosti a v mozku (52). U žen hladina estrogenů prudce stoupá 

v dospívání a v menopauze dramaticky klesá. V poslední době se dává do souvislosti 

pokles estrogenů se zvýšeným rizikem výskytu AD u žen (52; 53; 54; 55). Ve vztahu 

k nervovému systému estrogen ovlivňuje neurogenezi plodu; podporuje tvorbu dendritů; 

experimentálně bylo dokázáno, že obnovuje synapse u dospělých myší; ovlivňuje 

serotoninový, noradrenalinový a cholinergní systém; podporuje expresi neurotrofických 

faktorů a cholinergních receptorů; zvyšuje průtok krve mozkem; zvyšuje přísun glukózy do 

mozku; snižuje produkci a zvyšuje rozklad ApoE4; podporuje štěpení APP netoxickou 

cestou; má antioxidační a protizánětlivé vlastnosti; a nakonec zlepšuje kognitivní 

schopnosti a paměť (53; 54). Oblíbeným trendem v léčbě deplece estrogenů je ERT 
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(Estrogen Replacement Therapy) (53). První studie byla provedena v roce 1994 Paganini-

Hillem a Hendersonem, kde byla ERT podávaná ženám důchodového věku (53; 55). Každá 

z dalších provedených studií potvrdila, že ERT snížuje riziko rozvoje AD u 35 % 

sledovaných žen (53; 56). Naproti tomuto experimentu data ukázala, že u žen s vážnou 

formou AD nemá léčba ERT téměř žádný efekt. Z tohoto důvodu jsou v této době 

prováděny studie s ERT použitou pouze jako profylaxe (57). Dál bylo také prokázáno, že 

se estrogeny uvolňují z adipózní tkáně a to i po menopauze (52; 53). Riziko progrese AD u 

lehce obézních žen bez kardiovaskulárního onemocnění je nižší než u žen s minimální 

vrstvou podkožního tuku.  

Z celé řady dalších rizikových faktorů je možné zmínit také vliv dědičnosti, 

vzdělání, kouření spojené s progresí aterosklerózy, abusu alkoholu, deprese či složení 

potravy; dále to může být i poranění hlavy (udává se až 2× vyšší výskyt AD ve spojení s 

hypoxií), vysoký krevní tlak, cholesterol a lipidy. Oxidační stres vyvolaný chronickými 

záněty a infekcemi může mít vliv na rozvoj AD, stejně jako snížená imunita, autoimunitní 

onemocnění, sklon k metabolickým poruchám, sklon k hormonálním výkyvům a nízké 

hladiny antioxidantů v krvi. 

 

2.2 Cholinesterasy 

 

2.2.1 Cholinergní přenos a cholinesterasy 

 Cholinergní přenos se odehrává mezi dvěma těly neuronů v tzv. synaptické 

štěrbině.  Mediátorem přenosu je ACh. Ten se uvolňuje přes membránu z axonálního 

zakončení těla neuronu. Synaptická štěrbina je vymezena zakončeními dvou cholinergních 

neuronů – presynaptickou a postsynaptickou částí nervového spojení. Postsynaptickou 

částí může být nervová buňka, svalová buňka nebo žláza. Cholinergní přenos se uplatňuje 

především v parasympatickém nervovém systému v gangliích i na svalech a žlázách. Proto 

se někdy pojmy parasympatický a cholinergní přenos zaměňují. Cholinergní přenos je však 

širší, zahrnuje i přenos nervového vzruchu na kosterní svalstvo, přenos v některých 

oblastech centrálního nervového systému (CNS) a v koncových úsecích sympatického 

nervového systému.  
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 Cholinesterasy patří do skupiny hydrolas, které štěpí esterovou vazbu. V organismu 

obratlovců se nacházejí dvě různé hydrolasy ACh, a to AChE (EC 3.1.1.7) a BChE (EC 

3.1.1.8). Všechny cholinesterasy jsou citlivé na přítomnost inhibitorů ze skupiny 

organofosforových inhibitorů a přírodních inhibitorů, např. fyzostigmin (indolový alkaloid 

ze semen Physostigma venenosum) a huperzin A (seskviterpenový alkaloid mechovité 

rostliny Huperzia serrata). Cholinesterasy katalyzují reakci ve vodném prostředí (Obr. 2):                

                                                                                                  

                                           R-COO-R´ + H2O  esterasa  
 
R-COOH + R´-OH 

 

Obr. 2 – Katalytická reakce esteru ve vodě 

 

Geneticky se jedná o homology, které jsou lokalizovány na chromozomu 7q22 

(AChE) a 3q26 (BChE). Oba enzymy se řadí do skupiny α/β složeného proteinu, který je 

centrální pletení struktury β-skládaného listu obklopené α-helixy (58; 59). Nicméně je 

znám značný polymorfismus kvarterní struktury cholinesteras, který je dán různým 

sestřihem, transkripčními a post-translačními modifikacemi. Tyto různé formy 

cholinesteras jsou specifické pro jednotlivé živočišné druhy, buňky a buněčné struktury 

(60). 

 

2.2.2 Acetylcholinesterasa (AChE) 

 AChE je substrátově specifická serinová proteasa. V organismu obratlovců se 

vyskytuje především v nervové tkáni, svalech a červených krvinkách. AChE je 

syntetizována převážně v játrech a krevním séru a obnovována přibližně jednou za 3 týdny.  

 Enzym lidské AChE existuje v několika molekulárních formách. Vyskytuje se 

v globulární formě G1, G2 (dimer 131 kDa - dva monomery spojené disulfidickou vazbou 

Cys-Cys) a G4 (tetramer 275 kDa – dvě G2 spojené hydrofobickými interakcemi), které se 

skládají z jedné, dvou nebo čtyř podjednotek AChE. Dalším typem jsou formy 

s prodlouženým tvarem molekuly označované jako asymetrické formy AChE (61). 

Asymetrické formy AChE se skládají z jedné nebo tří podjednotek AChE. Nejčastější 
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formou je A12 (811 kDa) složená z 12 podjednotek. V savčím mozku se AChE nejčastěji 

vyskytuje v tetramerní globulární podobě G4, která je ukotvena glykolipidovým můstkem 

(20kDa) v membráně (62). G4 forma je doprovázena malým množstvím monomerní G1 

formou, volně se nacházející v blízkosti membrány (63). 

 Vlastní struktura vlákna se skládá z 537 aminokyselin s Asp-1 na N-konci a Cys-

537 na C-konci. Podjednotka lidské AChE má molekulovou hmotnost okolo 68 kDa (64). 

Katalytické místo lidské AChE je plochá, hydrofobní, asi 200 nm hluboká kavita, která se 

skládá ze tří částí: vazebného místa tvořeného acylovými zbytky (tzv. acylová kapsa, 

tvořená aminokyselinami Phe297 a Phe295), vazného místa pro cholin (Trp86) a 

katalytické triády pro degradaci ACh (Glu534, His447 a Ser203) (65). Další vazné místo 

AChE se nachází v ústí aktivního místa enzymu na povrchu (tvoří ho Tyr72, Tyr124, Trp2, 

Tyr341 a Asp74) (66). Toto místo se nazývá periferní anionické místo (PAS-periphetal 

anionic site). Do tohoto seskupení se váží různé efektory (např. vápník) a urychluje se tak 

hydrolýza ACh v synaptické štěrbině. 

 

 

Obr. 3 – aktivní a periferní místo AChE 

 

Hlavní funkcí tohoto enzymu je degradace neurotransmiteru ACh v synaptické 

štěrbině a regulace přenosu cholinergního vzruchu nervovou soustavou. Rychlost přeměny 

ACh pomocí AChE je přibližně 10 M
-1

s
-1

; tato enzymová přeměna je jedna z nejrychlejší 
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v organismu (67). Aktivita AChE je ovlivněna vazbou ligandů do CAS, popřípadě PAS. 

Hlavní skupinou pro vazbu ligandů do aktivního místa je hydroxylový konec 

aminokyseliny Ser203 z katalytické triády, do anionického je touto aminokyselinou Glu, 

který zde tvoří parciální záporný náboj. Ligandy, které se váží do anionického místa, 

mohou vzhledem k aktivnímu centru působit jako sterické inhibitory, anebo jako 

alosterické induktory. To znamená, že mohou enzym buď vyřadit z provozu, nebo jeho 

aktivitu zvýšit. Inhibitorem může být jakákoliv látka schopná vázat se do aktivního místa; 

mimo jiné to může být i vysoká koncentrace substrátu. 

 

 

Obr. 4 – Hydrolýza substrátu ACh po navázání na katalytickou triádu aktivního místa 

AChE 

 

2.2.3 Acetylcholin (ACh) 

 ACh je ester kvartérního amoniového alkoholu cholinu s kyselinou octovou, mající 

funkci neurotransmiteru. Tato látka se v organismu objevuje fyziologicky, patřičný účinek 

vyvolává po vazbě na acetylcholinový receptor.  Molekuly ACh jsou ve vysokých 

koncentracích skladovány ve vezikulách na synapsi neuronu. V periferní nervové soustavě 

se vyskytuje jako jeden z neurotransmiterů pro vegetativní systém a jako jediný pro 

somatický systém. ACh tedy přenáší signál mezi presynaptickými vlákny sympatiku a 

parasympatiku a postsynaptickými vlákny parasympatiku. V mozku reguluje vylučování 

dalších neurotransmiterů jako je glutamát, glycin a dopamin. Porucha uvolňování nebo 

syntézy ACh vede k poruše acetylcholinových drah a může být příčinnou duševních 
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poruch, ztráty budování dlouhodobé paměti, ztráty schopnosti učení se a konečně může 

vést i k AD.  

Molekula ACh se uplatňuje také na nervosvalové ploténce, kde řídí svalový tonus. 

Kardiovaskulární soustavu ovlivňuje tak že snižuje srdeční frekvenci, sílu kontrakce a 

rozšiřuje cévy; v trávicím ústrojí snižuje peristaltiku žaludku a amplitudu střevních 

kontrakcí; v močovém měchýři snižuje kapacitu a snižuje tlak ve stěně; dále pak snižuje 

kapacitu plicních sklípků a stimuluje sekreci žláz. 

Molekula ACh se skládá ze dvou částí cholinu a acetylu. Cholin je do těla dodáván 

exogenně potravou na rozdíl od acetylkoenzymu A, který vzniká v těle při metabolizaci 

sacharidů, lipidů a proteinů. Acetylkoenzym A je aktivovaná kyselina octová a je přes 

atom síry navázaná na koenzym A. Syntézu ACh zajišťuje enzym ChAT (EC 2.3.6.1.) 

nacházející se v těle neuronu. 

 

 

Obr. 5 - Struktura ACh 

 

 Vytvořený ACh je rozptýlen volně v buněčné tekutině neuronu a je aktivně 

přenášen do vezikul. Transport neuromediátoru do vezikulární plazmy zajišťuje 

vezikulární acetylcholinový transportér nebo ACh přechází přes membránu díky pH 

gradientu vytvořeného ATP-dependentní protonovou pumpou (65; 68). Jednotlivé vezikuly 

jsou zakotvené pomocí proteinu synapsinu v buněčné stěně nervového vlákna [citace]. 

Zakotvení vezikul naplněných ACh se nachází v blízkosti presynaptické membrány a s 

membránou splývá až po signálu, který je vyvolán influxem vápenatých iontů do nitra 

buňky (68). Synapsin uvolní vezikulu se skladovaným ACh, ten splyne s presynaptickou 

membránou a jeho obsah se vyprázdní do prostoru synapse. 
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 Takto uvolněný ACh volně difunduje synaptickou štěrbinou až na postsynaptickou 

membránu a váže se na acetylcholinový receptor. Po navázání na receptor se spouští další 

kaskáda signálů a dochází k nervovému podráždění. ACh difundovaný mezi membránami 

nebo právě uvolněný z vazby na receptor se rychle inaktivuje AChE, případně i méně 

specifickou sérovou BChE. Inaktivace je proces, kdy se ACh rozkládá AChE na kyselinu 

octovou a cholin. Cholin se díky svému pozitivnímu náboji na molekule dusíku vrací 

aktivní transportem zpět do axonu neuronu. Zde probíhá syntéza nového ACh opět za 

pomoci ChAT a acetylkoenzymu A.  

 

Obr. 6 - Syntéza ACh v neuronu 

 

2.2.4 Butyrylcholineseterasa  

Butyrylcholineseterasa (pseudocholinesterasa; nespecifická cholinesterasa; BChE; 

E.C.3.1.1.8.) je enzym ze skupiny cholinesteras. Od AChE se liší asi jen v 30 % z celé 

sekvence aminokyselin, a přesto jsou mezi nimi značné rozdíly. Řetězec BChE tvoří jedno 

polypeptidické vlákno, které kromě aminokyseliny obsahuje i 25 % sacharidů. Katalytické 

centrum enzymu stejně jako u AChE obsahuje katalytickou triádu aminokyselin (Ser198, 

Glu325 a His438) (59). Další specifické místo, jako například periferní anionické místo na 

AChE, se na povrchu BChE nevyskytuje (59). 

 V lidském organismu se nachází především v tělních tekutinách, játrech (zde 

probíhá syntéza enzymu), krevní plazmě a endotelu mozkových kapilár. Na rozdíl od 
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AChE nevede inhibice BChE k akutnímu riziku otravy. Funkce enzymu není ještě úplně 

jasná, ale v dnešní době se mu přisuzuje částečná úloha v cholinergní transmisi, buněčné 

proliferaci, udržování správné funkce myelinu, růstu neuronů a taky se mu přičítá podíl v 

patogenezi neurodegenerativních onemocnění (69). 

 BChE je z farmakologického hlediska velmi zajímavý enzym. V porovnání s AChE 

hydrolyzuje BChE ACh o něco pomaleji, ale na druhou stranu má schopnost hydrolyzovat 

i jiné estery cholinu jako například butyrylcholin a sukcinylcholin. Podílí se na 

metabolismu některých léčiv např. suxamethonia (myorelaxans), lokálních anestetik či 

kyseliny acetylsalicylové (antiagregancium) (69). Prokázanou vlastností je i metabolizace 

kokainu (lokální anestetikum) a používá se při odstraňování závislosti na něm (59). 

Mimoto má vlastnost bioskavengeru - absorbuje toxiny a nervově paralytické látky (NPL), 

dříve než irreverzibilně poškodí nervovou tkáň (69). V neposlední řadě se využívá při 

diagnostice AD a také tedy při odbourávání inhibitorů cholinesteras po otravě. 

 

2.2.5 Acetylcholinové receptory 

Po uvolnění ACh do synaptické štěrbiny může docházet k následujícím dějům: 

a) Vazba ACh na presynaptické receptory – po jejich aktivaci či inhibici nastává autoregulace 

cholinergního neuronu 

b) Degradace ACh AChE - rozklad ACh na acetyl a cholin, ukončení působení 

c) Vazba na postsynaptické receptory- činnost vedoucí ke vyvolání cholinergní odpovědi 

 

Jsou známy dva typy acetylcholinových receptorů - nikotinové (nAChR) a 

muskarinové (mAChR). Oba typy se mohou vyskytovat jak presynapticky, tak i 

postsynapticky.  Liší se strukturou a mechanismem působení.  Mechanismus účinku 

mAChR je spojený s G-proteinem a jednotlivé podtypy se dělí právě podle typu G 

proteinu, zatímco nAChR je iontový kanál.  

 

Muskarinový receptor (mAChR) 

Název mAChR pochází od muskarinu, alkaloidu s vysokou afinitou k mAChR, 

který byl poprvé izolován z houby Amanita muscaria. mAChR patří mezi 

transmembránové receptory rozšířené v periferní nervové soustavě i CNS. Existuje 5 
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podtypů mAChR, které se dělí podle přenosu signálu do dvou skupin (M1, M3, M5, M2 a 

M4). Podtypy M1, M3 a M5 využívají stimulační cestu zvýšením hladiny inositoltrifosfátu, 

spojenou s aktivací fosfolipasy C a následným zvýšením intracelulárního vápníku (70). 

Aktivací podtypů M2 a M4 dochází k inhibici adenylátcyklasy, což zapříčiní pokles 

vnitrobuněčného cAMP (cyklický adenosinmonofosfát) (70). Receptor ovlivňuje širokou 

škálu fyziologických funkcí, která je dána jeho lokalizací a jednotlivým podtypem.  

M1, M4 a M5 se převážně vyskytují v CNS, kde se vzájemně ovlivňují a hrají tak 

důležitou roli při učení, pozornosti, paměti či analgezii (70). M1 receptory se navíc objevují 

i v parietálních buňkách žaludku a autonomních gangliích. M2 receptory ovlivňují činnost 

srdce, především snižují frekvenci srdečního tepu. M3 receptory nacházíme v hladké 

svalovině mnohých orgánů např. v močovém měchýři, v bronchiální tkáni a v exokrinních 

žlázách. 

V současnosti převládající léčiva při terapii AD jsou inhibitory AChE, která zvyšují 

množství ACh v synapsích. Z toho vyplývá, že tyto inhibitory nepřímo ovlivňují funkci 

mAChR. M1 receptory jsou v CNS lokalizovány postsynapticky na rozdíl od M2 receptorů, 

které se nacházejí na presynaptické membráně. Aktivace M2 receptorů inhibuje uvolňování 

ACh do štěrbiny. Jako jedna z  možností terapie AD jsou agonisté M1 receptoru a 

antagonisté M2 receptoru - tyto látky jsou ve fázi klinického testování (71). Stimulací M1 

nedochází jen k lepšímu přenosu signálu, ale i k zvýšení produkce rozpustné formy α-APP 

(amyloid prekurzor protein) a snížení tvorby amyloidního plaku. Stimulace M1 receptorů 

zasahuje do hyperfosforylace tau proteinu, tím že snižuje aktivitu GSK-3beta (glykogen 

syntasa kinasa-3beta) a snižuje se tak množství hyperfosforylovaného tau proteinu (70). 

  

Nikotinový receptor (nAChR) 

Tvar nAChR si lze představit jako soudek, jenž tvoří 5 transmembránových 

podjednotek. Receptorový kanál se otevírá po navázání dvou molekul ACh. V závislosti na 

osmotickém tlaku a skupině aminokyselin v podjednotkách tvořících iontový kanál, 

dochází k různě dlouhé době otevření kanálu (72). Do buňky pak proudí sodíkové a 

vápenaté ionty, nebo draselné ionty z buňky. Tyto změny se odráží na membránovém 

potenciálu, který vyvolává buněčnou odpověď.  
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Na rozdíl od mAChR rozlišujeme pouze dva různé podtypy nAChR: muskulární 

nAChR skládající se z podjednotek α, β, δ, ε nebo γ (neuromuskulární ploténka) a 

neuronální nAChR, který tvoří podjednotky α2-9, β24 (CNS, převládá α7 a α4β2) (73).  

Ve spojení nAChR a AD se mluví především o poruše učení či ztrátě paměti. Ztráta 

paměti u pacientů s AD může souviset se změnou počtu nAChR v oblasti hippokampu. 

Druhou možností může být i nadměrná a dlouhodobá potenciace nAChR, která je 

následkem interakce nAChR s Abeta. Tento fakt je navíc ovlivněn koncentrací Abeta na 

receptoru, který v této závislosti působí aktivačně či inhibičně na daný podtyp nAChR 

(74). V testování jsou látky, které působí jako pozitivní alosterické modulátory např. LY- 

2087101 a mohou tak pozitivně ovlivnit paměť u pacientů s AD (75). 

 

2.3 Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci 

 

Terapie pomocí inhibitorů AChE je pouze symptomatická a s postupem času 

dochází ke snížení účinnosti této léčby. Proto jsou vyvíjena a testována nová potencionální 

léčiva, která by působila jak inhibicí AChE, tak dalšími vhodnými mechanismy, např. 

regulací ukládání amyloidních plaků či působením na jiné molekulární systémy.   

 

2.3.1 V současnosti schválená farmakoterapie AD 

V závislosti na cholinergní hypotéze vzniku AD je celosvětově používaná 

farmakoterapie, založena na inhibitorech AChE (donepezil, galantamin a rivastigmin). 

Léčebný postup pro AD je v současné době pouze symptomatický a byl schválen 

americkým úřadem US Food and Drug Administration (FDA) pro léčbu mírné a středně 

těžkého rozvoje této choroby.  Léčba AD těmito látkami je zavedena již přes 10 let. Jedná 

se o léčiva, která prokazatelně zpomalují průběh choroby a zlepšují kognitivní vlastnosti 

pacienta s AD (76). Jejich užití je tedy racionální, založené na důkazech získaných z 

dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií. 

Inhibitory cholinesteras užívané u AD musí dobře pronikat hematoencefalickou 

bariérou. Při inhibici AChE je důležitá selektivita pro CNS – v opačném případě (v srdci, 

střevě nebo neuromuskulární ploténce) léčbu doprovází velké množství vedlejších účinků 
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mozku. Pomalejší odbourávání ACh zvyšuje jeho koncentraci v synaptické štěrbině, a tím 

zlepšuje cholinergní přenos na nervových synapsích v CNS.  

Od podávání inhibitorů cholinesteras nelze očekávat vyléčení demence ani 

dlouhodobé podstatné zlepšení. Hlavní účinek této skupiny léčiv spočívá ve zpomalení 

progrese nemoci a v oddálení těžkých stádií (a to až o 2 roky). U některých nemocných byl 

pozorován delší účinek (77). Inhibitory cholinesteras prodlužují především období 

soběstačnosti, běžných denních aktivit a snižují tím zátěž rodiny v péči o takto postiženého 

pacienta. 

V ČR indikaci inhibitorů cholinesteras určuje psychiatr, neurolog a nebo geriatr. Z 

prostředků zdravotního pojištění je v současnosti hrazena léčba inhibitorů cholinesteras u 

pacientů majících hodnoty testu MMSE (Mini-mental State Examination) v rozmezí 

13-20 bodů. V počátku dávkovacího schématu dochází k přechodnému zlepšení 

kognitivních funkcí pacienta, které trvá obvykle od 6 do 12 měsíců a pak dojde k poklesu 

na původní hodnotu před podáváním inhibitorů cholinesteras. V léčbě se pokračuje, pokud 

skóre MMSE v čtvrtletních intervalech setrvává nebo poklesne nejvýše o 2 body, anebo 

celkově nepoklesne pod 13 bodů. Pokud však dojde ke zlepšení testu nad 20 bodů, musí 

být léčba vysazena nebo pak hrazena samotným pacientem.  

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, nechutenství a závratě 

způsobené mírně zvýšenou cholinergní aktivitou v zažívacím ústrojí. Dávkovací schéma se 

obvykle zahajuje nízkými dávkami, které jsou velmi pomalu titrovány, a doporučuje se 

užívat je po jídle ke zmírnění zažívacích obtíží.  

 

Donepezil (Aricept®) 

Donepezil (Obr.7) je synteticky připravený specifický reverzibilní inhibitor AChE 

na bázi piperidinu. Byl vyvinut pro překonání nevýhod, které vyplývaly z používání 

fyzostigminu a takrinu (78). V roce 1996 byl uveden na trh farmaceutickou firmou Eisai a 

Pfizer pod obchodním názvem Aricept (79).  

Hlavním mechanismem účinku donepezilu je snižovat degradaci ACh v mozku, tím 

že s ním soupeří o vazebné místo v aktivním místě enzymu AChE. Testy in vitro ukázaly, 

že je donepezil smíšeně kompetitivní a nekompetitivní inhibitor s preferencí pro AChE 
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(poměř inhibice AChE:BChE je 1250:1 u potkana a u člověka 405:1) (80; 81). V mnoha 

provedených klinických studiích byl zjištěn prospěšný efekt donepezilu na kognitivní 

funkce, aktivity denního života, chování a omezení neuropsychických příznaků jako jsou 

halucinace, nesoustředěnost, dezorientace v prostoru a apatie u pacientů se středně těžkou 

formou AD (82). 

 

 

Obr. 7. Struktura donepezilu 

 

Donepezil je po perorálním podání rychle absorbován a maximální plazmatické 

koncentrace je dosaženo za 3 až 4 hodiny. Doporučená dávka je 5-10 mg denně. Potrava 

absorpci neovlivňuje a už po třech týdnech léčby se dosahuje ustálených plazmatických 

hodnot. Po absorbci se 95% donepezilu váže na plazmatické bílkoviny (83). Donepezil je 

metabolizován v játrech cytochromem P450 (na izoenzymech 3A4 a 2D6), což dává 

možnost vzniku nejrůznějších lékových interakcí. Interaguje především s léčivy jako jsou 

cimetidin, ketokonazol, paroxetin, fluoxetin a další, které inhibují tyto izoenzymy a zvyšují 

tak koncentraci donepezilu v plazmě. Donepezil silně podléhá first-pass efektu v játrech.  

Poločas eliminace je 70-80 hodin. Většina metabolitů (5-O-desmethyl donepezil, 6-O-

desmethyl donepezil a donepezil-cis-N-oxid) a cca 11-17 % nezmetabolizovaného 

donepezilu opouští organismus močí (81; 82). V hmotnostně bilančních studiích na 

zdravých mužských dobrovolnících, bylo po podání 5 mg C14 značeného donepezilu 28 % 

zbývající dávky vyloučeno po 240 hodinách. To znamená, že donepezil a jeho metabolity 

mohou v těle přetrvávat více než 10 dní. 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří tak jako u ostatních inhibitorů cholinesteras 

nevolnost, zvracení nebo průjem vyvolané cholinergním efektem na gastrointestinální 

trakt. Výskyt těchto nežádoucích účinků bývá na počátku léčby donepezilem poměrně 
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výrazný (až 6 týdnů). Tomuto jevu se dá předejít nasazením nižších počátečních dávek 

účinné látky a pozvolným zvyšováním dávky až do požadovaného množství. 

 

Rivastigmin (Exelon®, Exelon® náplasti)  

Rivastigmin (Obr.8) je  karbamátový derivát strukturně příbuzný fyzostigminu, 

alkaloidu z plodů rostliny Physostigmina venenosum. Byl objeven Martou Weinstock-

Rosinovou na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému a následně postoupen farmaceutické 

firmě Noventis, která ho uvedla na trh pod obchodním názvem Exelon. V Evropské unii 

byl registrován v roce 1998 a pro FDA byl schválen v roce 2000.  

Rivastigmin je pseudoirreverzibilní inhibitor AChE i BChE s orgánovou 

selektivitou pro mozek a dlouhou dobou účinku. Cholinesterasy inhibuje vazbou do CAS. 

Karbamátová vazba může inhibovat enzymy až na 10 hodin (84). Po uvolnění se 

z estratického místa jsou fenolické deriváty rivastigminu rychle vylučovány z těla. Od roku 

2006 se začal používat k léčbě střední a těžké demence spojené s Parkinsonovou nemocí a 

v roce 2007 se objevil v podobě transdermálních náplastí speciálně pro léčbu demence 

alzheimerovského typu (85).  

 

Obr.8 – Struktura rivastigminu 

V mnohých preklinických a klinických studiích u zdravých dobrovolníků se 

ukázalo, že rivastigmin indukuje selektivní inhibici AChE v centrálním nervovém systému 

(CNS) oproti periferním tkáním (40% inhibice centrální AChE ve srovnání s 10% inhibicí 

BChE v plazmě u zdravých dobrovolníků) (86). To dokládá testování aktivity s pomocí 

markerů z mozkomíšní tekutiny. Pomalu reverzibilní inhibice obou enzymů vyvolaná 

rivastigminem je udržována po dobu nejméně 12 měsíců. Po podávání inhibitorů AChE 

vzniká téměř u všech pacientů tolerance. Rivastigmin je tak jedinou výjimkou i po 

opakovaném podávání pacientům s mírnou demencí (87). 
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Ve zdravém lidském mozku se vyskytuje největší množství AChE v tetramerní 

formě G4 spolu s menším množstvím monomerní formy G1. V mozku pacientů s AD 

dochází ke snížení aktivity AChE na 60 % a zvýšení aktivity BChE v poměru AChE:BChE 

0,5:11) (88). Mimo to, že se sníží aktivita AChE, změní se i poměr isoforem AChE 

(selektivní ztráta G4 formy a zvýšení formy G1 o 30-60 %) (89). Rivastigmin přednostně 

inhibuje G1 isoformu, a tím může u pacientů s AD zvýšit množství ACh pro další 

transmisi. G4 je predominantní isoformou v presynaptické membráně na neuromuskulární 

ploténce v kosterním svalstvu. Tato selektivita je výhodná při podávání rivastigminu 

pacientům s AD, jelikož můžeme předpokládat snížený výskyt nežádoucích účinků na 

periferii (90).  

Enzymy BChE a AChE mohou mít vliv na agregaci Abeta v počátečních stádiích 

AD a ve fázích tvorby senilních plaků (91). Uvažuje se také o roli těchto enzymů 

v počínající tvorbě zánětu a neurotoxicity (92). Oba enzymy se hromadí v amyloidním 

plaku a ve spletencích odumřelých neuronů. Některé experimenty prokázaly možné účinky 

rivastigminu na snížení APP (prekurzor amyloidního plaku), který je exprimován na 

buněčný povrch neuronů. APP je štěpen BACE na APPβ (toxický) a APPα (netoxický 

produkt štěpení enzymem ADAM10). Dle některých studií rivastigmin zvyšuje štěpení 

APP v netoxický APPα, což může být důležitý faktor rivastigminu v léčbě AD (92).  

Rivastigmin může být podáván perorálně v doporučeném dávkování 6-12 mg 

dvakrát denně nebo ve formě transdermálních náplastí 4,6 až 9,5 mg jednou denně. Po 

podání se vstřebává rychle a kompletně, plazmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně 

za jednu hodinu. Rivastigmin velice dobře interaguje s cílovým enzymem, a tudíž je 

biologická dostupnost asi 2× vyšší než se očekávalo. Při podání s jídlem se vstřebávání 

zpomaluje přibližně o 90 minut. Na bílkoviny se váže asi 40 % podané dávky. Snadno 

přechází přes hematoencefalickou bariéru. Podléhá rychlému a rozsáhlému metabolismu, 

primárně hydrolýzou prostřednictvím AChE na dekarbamoilovaný metabolit 3-[(1S)-1-

(dimetylaminoethyl)]fenol neboli NAP226-90, který má minimální inhibiční schopnosti 

(<10 %) vůči AChE měřené in vitro. Interakce s jaterním cytochromem P450 a jeho 

izoenzymy je minimální. Navíc při použití transdermálním náplasti se podaná dávka 

vyhýbá masivnímu first-pass efektu, proto může být dávka rivastigminu nižší a navíc se tak 

předchází doprovodným gastrointestinálním vedlejším účinkům. Z výše uvedeného 

vyplývá, že nezměněný rivastigmin se v moči nenachází a vylučování jeho metabolitů 

močí představuje hlavní cestu eliminace. 
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Galantamin (Reminyl®, Razadyne) 

Galantamin (Obr.9) patří do skupiny terciárních alkaloidů izolovaný z rostlin 

Galanthus caucasicus, Galanthus woronowii, Galanthus nivalis a dalších druhů z čeledi 

Amaryllidaceae (např. narcis (Narcissus). Pro léčbu lehkých a středně těžkých projevů AD 

byl FDA schválen v roce 2001 (80). 

 Galantamin je centrálně působící, selektivní, reverzibilní inhibitor AChE, který 

mimo jiné také zesiluje účinek ACh na nAChR, a to nejspíše vazbou na alosterické místo 

receptoru (93). Díky této vlastnosti dochází u pacientů s AD k zvýšení aktivity 

cholinergního přenosu a zlepšení kognitivních funkcí. Mnohé provedené studie prokázaly, 

že galantamin zvyšuje uvolňování glutamátu, serotoninu, dopaminu a GABA přes 

modulaci nAChR. Uvolňování těchto neurotransmiterů přispívá k zlepšení psychického 

stavu a chování u pacientů s AD, a to především snížením množství úzkostných atak, 

útlumu a halucinací (94). Navíc byl u galataminu objeven možný neuroprotektivní účinek, 

který je ovlivněný prostřednictvím antiapoptické cesty (93).  

 

 

Obr.9 – Struktura galantaminu 

Galantamin je podáván perorálně v podobě kapslí s prolongovaným uvolňováním 

(udržovací dávka je 24  mg denně, dostupné jsou i kapsle 8 a 16 mg) nebo tablety 

s pozvolným uvolňováním (12 mg dvakrát denně). Absolutní biologická dostupnost 

galantaminu po perorální podání je vysoká, činí kolem 88,5 %. Vazba na plazmatické 

bílkoviny je nízká. Potrava prodlužuje vstřebávání o necelých 30 minut. Galantamin je 

parciálně metabolizován různými cytochromy, zejména CYP2D6 a CYP3A4. To znamená, 

že až 75 % galantaminu je plně metabolizováno. In vitro studie uvádí, že CYP2D6 se 

podílí na tvorbě O-desmethylgalantaminu a CYP3A4 na tvorbě N-oxid-galantaminu. Tyto 

metabolity již nemají žádný inhibiční účinek na AChE. Pokud se tedy jedná o hlavní formy 
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lidského cytochromu P450, byl ve studiích in vitro prokázán velmi nízký inhibiční 

potenciál galantaminu (95). Galantamin a jeho metabolity jsou vylučovány močí 

v eliminačním poločase 6 hodin. 

Galantamin bývá velmi dobře tolerován. Známé jsou pouze lehké případy 

gastroinstestinálních příznaků (nevolnost, zvracení, průjem, břišní bolesti a dyspepsie) 

spojených s cholinergní stimulací organismu (77). Obvykle se začíná s co nejnižšími 

dávkami galantaminu, aby se co nejvíce snížily případné gastrointestinální obtíže. Tato 

dávka se postupně titruje do maximální tolerované dávky, obvykle se udává, že toto 

postupné dávkování trvá 6-8 týdnů. 

 

2.3.2 Ostatní inhibitory AChE zajímavé z hlediska farmakoterapie AD  

 

Takrin a jeho deriváty 

Takrin (Obr.10) (1,2,3,4,-tetrahydro-9-aminoakridin; THA) byl poprvé 

syntetizován v roce 1945 Adrienem Albertem a Walterem Gledhillem jako antiseptická 

látka. Tyto vlastnosti se ale při dalším testování nepotvrdily. Tato látka se z počátku 

využívala široce v kombinaci s morfiem, a to především na zvládnutí bolesti u 

onkologických pacientů nebo u těžce zraněných vojáků. O několik let později Australané 

Shaw a Bently popsali účinky takrinu na psech a kočkách v morfiové narkóze, kde došli 

k závěru, že se jedná o analeptikum tedy látku, která povzbuzuje činnost životně důležitých 

orgánů (96). V závislosti na tomto zjištění se takrin používal na léčení deliria vyvolaného 

anestezií a na zesílení efektu svalové relaxace při podávání sukcinylcholinu. Zde se poprvé 

spekuluje o jeho možném anticholinergním účinku. V roce 1961 jako první popsal účinky 

takrinu na AChE a BChE kanaďan Eric Heilbronn. Zjistil, že takrin soupeří s ACh o 

vazebné místo enzymu a že je silnější inhibitorem pro BChE než pro AChE (97). 

V osmdesátých a devadesátých letech prošel takrin několika studiemi v různých dávkách, 

délkách a počtu probandů. Důkazy ze třech stěžejních studií přinesly výsledky založené na 

jasném zvýšení kognitivních vlastností, pohodlném dávkování a zlepší standardu kvality 

života. V roce 1993 byl schválen americkou FDA pro léčbu AD. Bez ohledu na jeho skvělé 

hodnocení z předešlých let musel být záhy stažen pro jeho vážné nežádoucí účinky (98).   
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Obr.10 – Struktura takrinu a 7-MEOTA  

 

Takrin v organismu působí nejen jako inhibitor cholinesteras, ale také snižuje 

oxidativní poškození v nervové tkáni indukované Abeta, peroxidem vyvolanou apoptózu, 

vychytává reaktivní formy kyslíku (ROS) a může být modulátorem mAChR. Mimo jiné 

má účinek i na blokování monoaminooxidasy a inhibuje tak vychytávání serotoninu a 

dopaminu v mozku. V roce 2008 byla objevena schopnost takrinu inhibovat fosforylaci 

tubulinu a s mikrotubuly spojeného proteinu, který byl izolován z mozků pacientů s AD 

(98). 

Takrin je značně metabolizován izoenzymy 1A2 a 2D6 jaterního cytochromu P450 

na tři metabolity. Hlavním a aktivním metabolitem je 1-hydroxytakrin. U více než 20% 

pacientů léčených takrinem zaznamenáváme zlepšení projevů AD, nicméně takrin může 

být hepatotoxický a trvale poškozovat játra. Pro jeho potenciální hepatotoxicitu byl stažen 

z trhu. Po vysazení léčiva se všechny jaterní funkce a koncentrace alanin transferasy vrátí 

k normálu. Jiný vedlejší účinek takrinu je jeho nadměrná stimulace periferního 

cholinergního systému, což vede ke gastrointestinálnímu diskomfortu a nadměrné aktivitě 

(výsledkem je nevolnost, zvracení, bolest v horní části břicha nebo průjem). Účinkům 

takrinu bylo vystaveno přibližně 300 000 pacientů s AD (99).  

Toto omezení bylo výzvou pro vědce po celém světě k tomu, aby se pokusili 

modifikovat molekulu takrinu a zlepšili jeho farmakologický profil. To se povedlo týmu 

českých vědců pod vedením profesora Patočky, který uvedl na trh nový reverzibilní 

inhibitor cholinesteras 7-methoxytakrin (7-MEOTA) (Obr.10), selektivnější k BChE než 

k AChE (100). Tato látka má s takrinem srovnatelné inhibiční vlastnosti vůči ChE, avšak 

ani tato látka se již nadále nevyužívá ve farmakoterapii. Nový směr v syntéze takrinových 

derivátu jsou bis-takrinové analogy spojované různě dlouhými alkylenovými řetězci (101; 

102). 
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Huperzin A 

Huperzin A (Obr.11) je lykodinový alkaloid pocházející z rostlin čeledi 

Huperzinacea, Lycopodiaceae a rostlin rodu Selaginella. Největší zastoupení huperzinu A 

je ve vrancích Huperzia serrata, H. herteriana a H. ovatifolia
 
(103). Huperzin se vyskytuje 

v mnoha chemických modifikacích (104). Obsahově převažující formou je huperzin A, 

méně zastoupeným je pak huperzin B. Obě látky mohou být v rostlině obsaženy současně 

s typicky převažujícím zastoupením huperzinu A. Zatímco huperzin B má sice širší 

terapeutický index než huperzin A, ale je méně selektivní a jeho afinita k AChE je 

mnohem nižší než pro huperzin A. Samotný huperzin A se vyskytuje ve dvou optických 

izomerech (-)-huperzin A a (+)-huperzin A. Terapeuticky aktivní, s téměř 7× větší 

schopností inhibovat AChE, je enantiomer (-)-huperzin A, který se získává přímo 

z rostlinného materiálu (105). Organická syntéza (-)-izomeru není plně zvládnuta.  

 

 

Obr.11 – Struktura huperzinu A a huperzinu B 

 

Na místo účinku se huperzin A dostává pomalým prostupem přes 

hematoencefalickou bariéru. Vykazuje vysokou specifitu k AChE. V těle působí jako 

stabilní, reverzibilní inhibitor AChE, vázající se do periferního anionického místa. 

Huperzin A selektivně inhibuje G4 formu AChE, zatímco ostatní používaná léčiva při 

léčbě AD inhibují rovněž G1 formu AChE (106). V porovnání s ostatními inhibitory AChE 

je huperzin A 2-8× schopnější zvýšit hladinu ACh v mozku. Tento fakt je navíc podpořen 

déletrvajícím efektem inhibice AChE oproti současným léčivům pro terapii AD jako je 

rivastigmin a donepezil (107). 
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Huperzin A má také pozitivní vliv na oxidační stres a snižuje apoptické  procesy 

indukované neurotoxickým beta-amyloidem (108). V experimentu byly tyto vlastnosti 

dokazovány na buněčných liniích NG108-15 PC12 (109). V mozkové tkáni vystavené 

Abeta je zvýšena produkce reaktivních forem kyslíku. Dochází k poruše elektronového 

přenosu v mitochondriích, následné dysfunkci dýchacího řetězce a glukózového 

metabolizmu s opětným negativním efektem na hladinu reaktivních forem kyslíku. 

Experimentálně bylo prokázáno, že huperzin A působí v organismu jako silný antioxidant 

a jeho podáváním se dá předcházet trvalým změnám v mozkové tkáni. Mimo jiné 

huperzinu A působí jako antagonista NMDA receptoru. Nadměrné dráždění glutamátem 

způsobuje excitotoxicitu, rozpad neuronu, uvolnění volného tau proteinu, vzniku tau 

shluků a následnou buněčnou smrt (110). 

Huperzinu A se připisují i další příznivé účinky na organismus a převážně na 

nervovou tkáň, jako je ochrana před volnými radikály, regenerace a růst mozkových buněk 

po hypoxii nebo po mozkové ischemii (111). Testy na laboratorních zvířatech rovněž 

poukazují na prokazatelné zvýšení hladiny nízkomolekulárních antioxidantů (NMA) po 

aplikaci huperzinu A (112). Díky příznivým účinkům na nervovou soustavu se huperzin A 

stává vhodným kandidátem pro léčbu AD, schizofrenie a také jako profylaktikum při 

otravách NPL (113). 

V roce 1995 proběhla první čínská dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná 

klinická studie, která prokázala, že huperzin A je účinná a bezpečná látka pro 

symptomatickou léčbu AD (114). Dle studie bylo zlepšení kognitivních funkcí 

zaznamenáno při dávkování 0,2 a 0,4 mg/denně. Množství účinné látky bylo rozděleno do 

jedné až dvou denních dávek.  

Na trhu existuje huperzin A pod obchodní značkou Focus Fast, který obsahuje 

mimo již zmíněný huperzin A i dalších 39 podpůrných složek jako jsou aminokyseliny, ve 

vodě rozpustné vitamíny a lecitin. Tento produkt čínské tradiční medicíny je již schválený 

FDA a celosvětově dostupný. Nicméně se v tomto případě jedná pouze o doplněk stravy, 

nikoliv oficiálně schválené léčivo.  

Od roku 2004 se v USA a v Evropě začínají stále častěji objevovat klinické studie 

s huperzinem A. Jedna z prvních klinických studií fáze II probíhala v USA a testovala 

bezpečnost, tolerabilitu a účinnost huperzinu A u lehkého a středně těžkého stadia AD na 

210 pacientech (115). Huperzin A byl podáván v množství 0,2 a 0,4 mg denně, tedy stejné 
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množství jako u čínské studie. Ve studii bylo prokázáno, že po dávce 0,4 mg se kognitivní 

funkce na základě testování ADAS-Cog zvýšily až o 2,27 bodů.  

Novým směrem v léčbě huperzinem A je látka ZT-1 (proléčivo -  Schiffova báze 

huperzinu A). Dle preklinického zkoumání lze říci, že sloučenina ZT-1 má stejnou, ne-li 

vyšší biologickou dostupnost jako samotný huperzin A (116). V roce 2006 proběhla 

preklinická studie pro proléčivo ZT-1 na potkanech a psech, která měla vynikající 

výsledky a proléčivo bylo doporučeno pro klinické podání (117). Aktuálně je již uzavřená 

a vyhodnocená dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze I založená na 

testování farmakokinetiky a tolerance proléčiva ZT-1 na zdravých dobrovolnících (118). 

Výsledky této klinické studie říkají, že proléčivo ZT-1 se rychle absorbuje a konvertuje na 

huperzin A, navíc je i dobře tolerováno. Toto proléčivo bylo doporučeno do další fáze 

klinického zkoušení.  

 

2.3.3 Inhibitory N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů 

 

Memantin (Axura®, Ebixa®) 

Memantin (Obr.12) (dimethylovým derivátem amantadinu) je nekompetitivní 

antagonista NMDA receptorů. Memantin byl poprvé syntetizován firmou Eli Lily and 

Company v roce 1968 pod obchodním názvem Axura.  V Evropské unii byl zaregistrován 

v roce 2002 ve dvou lékových formách (tablety 5, 20, 15 a 20 mg; roztok 10 mg/ml). 

NMDA receptor je heteromerní, transmembránový protein, který má čtyři 

podjednotky a patří do skupiny ionotropní glutamátové receptory. Tento receptor nese 

zodpovědnost za regulaci synaptické plasticity, schopnosti učení a paměti. Kromě toho má 

jedinečnou kombinaci ovládání receptoru, dvě cesty aktivace - ligandově-vázanou a 

napěťově-závislou. K otevření iontového kanálu ligandově-vázanou aktivací vyžaduje 

spolupráci receptor dvou ligandů, a to buď glutamátu a serinu nebo glutamátu a glycinu 

(119). Glutamát je hlavním excitačním neurotransmiterem, který umožňuje aktivaci na více 

než polovině synapsích v mozku. Aktivace NMDA receptoru vede k otevření iontového 

kanálu, který je neselektivní pro kationty s rovnovážným potenciálem okolo 0 mV (120). 

Pokud je tento kanál blokován extracelulárními ionty Mg
2+

 a Zn
2+

 jedná se o napěťově 

závislou aktivaci receptoru, při níž dochází k vtoku Na
+
 iontů a malého množství Ca

2+
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iontů do buňky a K
+
 iontů z buňky do extracelulárního prostoru (46). Tento potenciál 

vyvolává membránovou depolarizaci a aktivaci dalších drah. Nebezpečná je však 

nadměrná depolarizace membrány a otevření kanálu, která může nastat po zvýšeném 

přísunu agonistů tohoto receptoru jako je např. glutamát anebo aspartát. Následně dochází 

k zvýšenému influxu Ca
2+

 iontů a k excitotoxicitě provázené možným poškozením 

neuronů. 

Memantin brání nadměrnému vstupu Ca
2+

 do nitra buněk, a tím potlačuje 

excitotoxické poškození neuronů v CNS a inhibuje tak indukci jejich apoptózy a snižuje 

koncentraci tau proteinu. Interakce léčiva s NMDA receptorem má významný vliv na 

zlepšení symptomů pacientů s AD (121). Memantin také působí jako nekompetitivní 

antagonista na 5-HT3 serotoninovém receptoru z důvodu jeho strukturní podobnosti 

s NMDA receptorem. Klinický význam toho působení není prakticky ještě znám, nicméně 

se o něm mluví jako o další možné cestě využitelnosti memantinu v léčbě AD (122). 

Memantin také působí jako antagonista na nAChR, což může přispívat k počátečnímu 

zhoršení kognitivních funkcí po zahájení léčby. Z dlouhodobého hlediska však kognitivní 

funkce a procesy učení zlepšuje, díky rychlé odpovědi (up-regulation) v reakci na 

antagonistu (123). Mimo jiné snižuje memantin hladinu sekrece APP a tvorbu Abeta (124).  

 

 

Obr.12 – Struktura memantinu 

 

Memantin je kompletně absorbován z trávicího traktu a vyznačuje se vysokou 

biologickou dostupností. Podání léku není závislé na jídle. Maximálních plazmatických 

koncentrací dosahuje za 3-8 hodin po podání. Je odhadováno, že 45 % cirkulujícího 

memantinu je vázáno na plazmatické bílkoviny (125). Rychle prostupuje 

hematoencefalickou bariérou, a to většinou do 30 minut od podání. Tato látka se téměř 

nemetabolizuje a vylučuje v nezměněné podobě močí (téměř 80 %). Eliminační poločas je 
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udáván mezi 60 až 100 hodinami. Zvýšení alkalizace moči snižuje vylučování memantinu 

až devítinásobně (126). Memantin neinhibuje žádný z jaterních CYP isoenzymů.  

Memantin je podle dosud provedených studií indikován pro léčbu středně těžkých a 

těžkých forem AD. V dnešní době se však široce diskutuje teorie, že pokud lze pozastavit 

poškození mozku inhibicí excitotoxicity v začátku nemoci, lze zmírnit celkové následky 

AD. A tak aplikace memantinu u pacientů s lehkou demencí, může celkově oddálit stav, 

kdy se pacient o sebe již nedokáže sám postarat.  

Výše úhrady memantinu pro léčení AD je regulována testem MMSE. V současnosti 

je od zdravotních pojišťoven požadováno rozmezí MMSE od 6-17 bodů. I přes zjištěný 

fakt, že ve veliké míře prospívá memantin pacientům s diagnostikovanou lehkou demencí, 

není pro tuto skupinu nemocných lék hrazen. Pokud si pacient přeje být léčen 

memantinem, musí si všechny náklady na léčbu s ním spojenou hradit z vlastních 

prostředků.  

Memantin se podává jednou denně, nezávisle na jídle a pokud možno ve stejnou 

denní dobu. Pro snížení nežádoucích účinků je důležitá pomalá titrace až na dávku 20 mg. 

V případě ledvinového onemocnění je třeba podávanou dávku snížit na polovinu. 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří nespavost, nebo časté usínání v krátkých 

periodách, netečnost, závratě, hypertenze. Méně často se objevují potíže s dechem, zácpa a 

bolesti hlavy.  

 

2.3.4 Podpůrná farmakoterapie při AD 

Nootropika (EGb 761, piracetam, pyritinol, lecitin) 

Nootropika jsou látky, které zlepšují činnost mozku a jeho metabolismus. Příznivě 

působí také na metabolismus neuronů, na metabolismus kyslíku, zlepšují rheologické 

vlastnosti krve, působí vazodilatačně a mají schopnost likvidovat volné kyslíkové radikály. 

Dají se použít jako podpůrná léčba u pacientů s poruchami vědomí, se stavy větší únavy a 

vyčerpání, při mozkové arterioskleróze, po úrazech hlavy, při otravách, demencích a 

lehkých mozkových dysfunkcí u dětí. Z nežádoucích účinků se může vyskytnout zejména 

nespavost a agitovanost. 

Doplňková léčba  

Do této skupiny patří léčiva, která snižují nepříjemné projevy nemoci. Jde 

především o stavy, které jsou pro pacienta stresující a vůlí neovlivnitelné. Jedná se o 
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případy, kdy si je pacient schopen uvědomovat vlastní neschopnost, ztrátu paměti někdy 

dokonce ani nechápe, co se s ním vlastně děje. Často bývají i hlavní léčbou u osob, které 

pečují o nemocného s AD. Je to pro ošetřujícího zátěž vyžadující velkou fyzickou a 

psychickou sílu. K těmto doplňkovým léčivům řadíme: antidepresiva (látky potlačující 

příznaky deprese a někdy i neurologických bolestí), neuroleptika (látky zmírňující a 

odstraňující agresivitu, neklid, agitovanost), anxiolytika (tlumí úzkostné stavy) a hypnotika 

(látky, které se používají při poruchách spánku a na zklidnění před usnutím). 
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3 Metodická část 

 

3.1 Chemikálie pro in vitro experimenty 

 

V in vitro experimentech byly použity tyto chemikálie zakoupené u firmy Sigma-

Aldrich, Saint Louis, Missouri, USA: 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazin (DPPH), methanol, 

Trolox, N-acetylcystein (NAC), lidská AChE (hAChE), lidská BChE (hBChE), hydroxid 

sodný, chlorid sodný, acetylthiocholin chlorid, thioflavit T, donepezil, galantamin, takrin, 

tryptamin, indol, pyridoxin, akridin, pyridin, piperidin, chinolin, isochinolin, L-tryptofan, 

1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propanol  (HFIP), sodný fosfátový pufr pH 8,0 a fosfátový pufr. 

BACE Inhibitor Screening Assay Kit číslo 600070 byl zakoupen od firmy CaymanChem 

(Cayman Chemical Company, 1180 E. Ellsworth Rd, Ann Arbor, MI, USA). Abeta délky 

1-4%0 byl zakoupen u firmy Alpha Diagnostic International, Woodlake Center Drive, San 

Antonio, TX, USA. Látky skupiny 1-KS-x (7-methoxytakrin-adamantylaminové 

heterodimery spojené různě dlouhými alkylovými řetězci s thiomočovinovou a 

močovinovou skupinou) byly nově připraveny na KTOX, Univerzita obrany, Hradec 

Králové (127). Všechny testované látky byly pořízeny v analytické čistotě. Všechny výše 

uvedené látky byly rozpuštěny v deionizované vodě, která byla připravována pomocí 

přístroje MilliQ Ultrapure Water Purification system (Millipore, Billerica, Massachusetts, 

USA), isopropanolu nebo DMSO dle jejich rozpustností. Koncentrační řada testovaných 

látek byla připravována od 1 mmol/l do 0,1 pmol/l koncentrace. 

 

3.2 Chemikálie a příprava vzorků pro in vivo experimenty 

 

Použité chemikálie (2,4,6-tris(2-pyridyl)-S-triazin, kyselina chlorovodíková, 

chlorid železitý, oxidovaný glutathion (GSSG), NADPH, ethylendiamintetraoctová 

kyselina (EDTA), fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS), kyselina thiobarbiturová, 

dimethylsulfoxid, kyselina trichloroctová, obidoxim, HI-6, octanový pufr a fyziologický 

roztok) byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, USA. Deionizovaná 

voda byla připravena s použitím přístroje MilliQ Ultrapure Water Purification system. 

Všechny použité látky byly v čistotě v p.a. a vyšší. 
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V experimentu byla použita tři měsíce stará morčata (Cavia porcellus) vážící 

260±20 g. Zvířata byla chována ve standardní místnosti s pokojovou teplotou 22±2 °C, 

vlhkostí 50±10 % a denní světelnou periodou 12 hodin. Jídlo a voda byla podávána ad 

libitum. Experiment byl schválen a proveden pod dohledem Etické komise Fakulty 

vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany, Hradec Králové. Obidoxim a HI-6 (obě 

původem ze Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, USA) byly podávány intramuskulárně 

v množství 100 µl do stehenního svalu zvířete. Zvířata byla rozdělena do pěti skupin po 5 

jedincích a zbylých 8 zvířat bylo použito jako kontrolní skupina, která byla stejná pro oba 

reaktivátory. Kontrolní skupině byl injikován fyziologický roztok o stejném objemu: 100 

µl. Zvířata v pěti skupinách byla intramuskulárně vystavena účinkům  obidoximu (4,15 

mg/kg) nebo HI-6 (45,1 mg/kg) v dávce 5 % z LD50. Zvířata byla usmrcena CO2 narkózou 

v časovém intervalu 15, 30, 60, 120 a 240 minut od podání látky. 

Po eutanázii zvířat byl odebírán přední mozkový lalok, mozeček, slezina, játra a 

ledviny. Vzorek pro stanovení antioxidačních markerů byl připravován ze 100 mg čerstvě 

odebrané tkáně. Tkáň byla ponořena do 1 ml fyziologického roztoku (0,9 W/v NaCl 

v deionizované vodě) a hned zpracována. Každý vzorek tkáně byl minutu homogenizován 

za použití T10basic ULTRA-TURRAX (IKA-Werke GmbH&Co.KG, Staufen, Germany).  

 

3.3 Metodické postupy  

 

3.3.1 Antioxidační vlastnosti látek 

DPPH test je metoda vhodná k testování oxidačních vlastností látek in vitro. DPPH 

test je založen na redukci DPPH antioxidanty. Celá molekula látky DPPH je stabilním 

volným radikálem. Vazebné elektrony v molekule jsou rozloženy mezi jednotlivými 

atomy. Delokalizace elektronů je příčinou černo-fialového zbarvení s absorbancí při 517 

nm. Absorbance byla měřena na spektrofotometru Evolution201 od firmy ThermoFisher 

Scientific (Verona Rd, Madison, WI, USA). V experiment byl použit methanolový roztok 

DPPH 0,2 mM (radikálová forma), který se smísí se vzorkem látky v poměru 1:1 (500 µl). 

Pokud tato testovaná látka obsahuje donorový atom vodíku, vytvoří se stabilní 

neradikálová forma DPPH.  Tento přechod je doprovázen změnou zbarvení z černo-fialové 

na sytě žlutou a svědčí o přítomnosti látky s antioxidačními vlastnostmi. Všechny 
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testované látky byly porovnány se standardními antioxidanty Trolox, NAC a měřeny oproti 

slepému vzorku (500 µl fyziologického roztoku).  

 

Výpočet pro aktivit DPPH radikálu se udává v % a vzorec pro výpočet je:  

     
                   

                
      

 

3.3.2  Ellmanova metoda: Inhibice hAChE a hBChE 

Inhibiční schopnost látek byla stanovena standardní Ellmanovou metodou ve shodě 

s optimalizovaným protokolem (128). Pro meření inhibičních schopností byl zvolena 

multikanálová absorbanční čtečka destiček (Sunrise Absorbance Reader, Tecan, Salzburg, 

Austria) s použitím 96-kanálových mikrotitračních destiček (Microtiter Microplates, Nunc 

AS, Part of ThermoFisher Scientific, Roskilde, Denmark).  

Do jedné jamky bylo napipetováno 10 µl roztoku hAChE nebo hBChE, 10 µL 

roztoku DTNB 10 mg/ml, 50 µl fosfátového pufru a nakonec inhibitor v různých 

koncentracích v množství 10 µl. Vzorek byl lehce protřepán a následně inkubován 5 minut. 

Po inkubaci bylo přidáno 20 µl 5 mM acetylthiocholin chloridu a následně inkubováno 

dalších 5 minut. Po této inkubaci byl vzorek změřen při 412 nm. V tomto experimentu se 

samostatně přeměřovala aktivita enzymu (bez přítomnosti inhibitoru) a jednotlivá měření 

byla porovnávána oproti slepému vzorku.  

 

3.3.3 Inhibice BACE 

U všech testovaných látek byla stanovována možná inhibice enzymu beta-

sekretasy, metodou fluorescenční změny po rozštěpení substrátu. Všechny látky spolu 

s BACE inhibitorem byli stanoveny třikrát v nezávislém měření. Změny fluorescence byly 

proměřovány v excitačním pásu o rozmezí 335-345 nm a emisním při 485-510 nm na 

fluorescenční multikanálové čtečce destiček (BioTek Synergy2, Vermount, USA). BACE 

je enzym, který štěpí amyloidní prekurzor (APP) a způsobuje tak nadměrnou produkci 

Abeta. Abeta se pak stáčí do klubek a tvoří tak amyloidní plak. Pro měření samotné 

inhibice BACE byl použit BACE Inhibitor Screening Assay Kit číslo 600070 od firmy 

CaymanChem. V kit obsahuje lidskou rekombinantní BACE, která štěpí syntetický 
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mutantní APP švédského typu (sekvence EVNLDAEF). Ten navíc obsahuje fluorofor H-

RE(EDANS) na jednom konci a sloučeninu (Dabcyl)R-OH na konci druhém (129). Po 

rozštěpení APP beta-sekretasou zbyde krátký peptid s fluoroforem, který se dá lehce 

analyzovat ve vzorku díky jeho fluorescenčnímu záření.  

Pro dosažení hodnot inhibice BACE jednotlivými inhibitory v celé koncentrační 

řadě použijeme pro výpočet vzorec (viz níže). 

 

 

Vzorec pro výpočet:   (
                         

                       
)       

 

3.3.4  Inhibice agregace amyloidu beta indukovaného AChE 

Abeta je konformačně nestabilní peptid, se kterým se musí zacházet opatrně. Velmi 

často agreguje spontánně do amyloidogenní konformace. Tomu to jevu lze předejít 

správným skladováním: 2 mg Abeta 1-40 se rozpustí v 1 ml rozpouštědla HFIP (130). 

Tento roztok je lyofilizován v množství 2 µl roztoku. Vzniklé alikvoty jsou dále 

skladovány při -8 až -20 °C. 

Indukce agregace amyloidu beta lidskou AChE 

 Poměrná část (alikvóta) Abeta délky 1-40 aminokyselin byla rozpuštěna v 0,2 ml 

dimethylsulfoxidu s 0,8 ml 0,215 M sodno-fosforečným pufrem o pH 8,0 a nechá se 

inkubovat s 16 µl hAChE v sodno-fosforečném pufru o aktivitě 0,450-0,500 AU min
-1

 (to 

odpovídá asi 0,150 AU min
-1

 ve finálním vzorku). Pro zjištění kinetiky agregace jsme 

zvolili 4 časové intervaly (8,12,24 a 48 hodin), sledována byla míra agregace Abeta 

v přítomnosti hAChE. Pro zjištění míry agregace se ke vzorku přidá 100 µl fluorescenční 

činidlo thioflavin T (20 µM), který se váže do sekundárních struktur agregovaného 

proteinu a měříme fluorescenčně v excitačním spektru při 440-450 nm a v emisním spektru 

při 490 nm. 

Inhibice agregace amyloidu beta indukovaného hAChE 

Metodika tohoto experimentu je totožná s předešlou, jen byl přidáno k inkubaci 

Abeta a hAChE potenciální inhibitor v koncentraci 50 µM. Koncentrace přidaného 

inhibitoru byla konfrontována s literaturou a použita v experimentu (130). Interval 

inkubace jsme z předešlého experimentu stanovili na 24 hodin. Po 24 hodinách se změří 
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s fluorescenčním činidlem thioflavin T při výše zmíněných spektrech a koncentracích. 

Kontrolním vzorkem je Abeta v přítomnosti hAChE a standardním vzorkem je Abeta, 

hAChE a propidium jodid měřený po inkubačním intervalu 24 hodin při stejných 

hodnotách spektra. 

 

Výpočet:                                       (
   

   
    ) 

(IFi - intenzita fluorescence s inhibitorem, IFo - intenzita fluorescence bez inhibitoru) 

 

3.3.5  Ex vivo testy vybraných antioxidačních markerů 

V tomto experimentu bylo použito jako modelové zvíře morče domácí (Cavia 

aperea porcellus). Morčata domácí si sama neumějí vytvářet vitamin C a jsou na závislá na 

jeho příjmu z potravy. Z tohoto  důvodu bylo vybráno do experimentu, kde bude 

hodnocena hladina antioxidantů a poškození membrán peroxidací. Pro tento experiment 

byly vybrané tři základní metody: stanovení NMA metodou FRAP (ferric reducing 

antioxidant power assay), stanovení malondialdehydu metodou TBARS (thiobarbituric 

acid reactive substances) a stanovení glutathionreduktasy (GR). Pro stanovení 

antioxidačních markerů v biologickém materiálu byly použity standardní protokoly 

používané na Fakultě vojenského zdravotnictví (131). Všechny ty metody byly měřeny na 

spektrofotometru Evolution201 od firmy ThermoFisher Scientific (Verona Rd, Madison, 

WI, USA) 

 

3.4 Statistické hodnocení výsledků a vynášení hodnot IC50 

 

Experimentální data byla vynášena programem Origin 8.0 SR2 (OriginLab 

Corporation, Northampton, MA, USA). Výsledky byly testovány pro jejich IC50 a 

signifikanci. Inhibiční konstanta byla vyhodnocována sigmoidální Boltzmanovou křivkou, 

ze které byla následně odečítána hodnota IC50. Změny signifikance mezi jednotlivými 

skupinami byly vyjádřeny metodou jednosměrné ANOVA s Bonferroniho testem 

s ohledem na pravděpodobnost p=0,05 (0,01<p≤0,05) a p=0,01 (p≤0,01) pro každou 

skupinu. 
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4 Výsledková část 

 

4.1 In vitro experimenty 

 

4.1.1 DPPH test 

Antioxidační aktivita standardů byla vyjádřena hodnotou střední efektivní 

koncentrace testované látky (EC50): 1.54x10
-8

 mol/l pro NAC a 1.17x10
-6

 mol/l pro Trolox. 

Po provedení testu DPPH bylo zjištěno, že dva známé inhibitory AChE (huperzin A a 7-

MEOTA) mají blízko k hodnotám standardního antioxidantu NACL (Tab. 1).  Z hodnot 

DPPH testu můžeme dále říci, že antioxidační schopnosti huperzinu A jsou až 3,25× vyšší 

než antioxidační schopnosti 7-MEOTA. I další testované látky, mají sice o něco slabší 

antioxidační vlastnosti než huperzin A a 7-MEOTA , ale byly dostatečně silné na to, aby 

byly prokazatelné při DPPH testu. Tyto látky dosahovaly hodnot blízkých nebo téměř 

shodných s druhým standardním antioxidantem Troloxem. Mezi tyto molekuly patří 

především donepezil. Galantamin, pyridin, pyridoxin a takrin měly hodnoty antioxidačních 

vlastností až o dva řády nižší než Trolox, nicméně změna barevného přechodu byla jasně 

patrná (Tab. 1 a 2). Jen slabé antioxidační vlastnosti byly prokázány u tryptaminu, 

piperidinu, isochinolinu a chinolinu. U L-tryptofanu, indolu a akridinu nebyly nalezeny 

žádné antioxidační vlastnosti. Žádná z nově syntetizovaných látek série KS neprokázala 

větší antioxidační vlastnosti než použité standardy nebo standardní látky pro inhibici 

AChE (Tab. 3).  

Tab. 1: DPPH test - hodnoty antioxidační aktivity vyjádřené EC50 pro inhibitory AChE 

Standardní antio×idant/Inhibitor AChE EC50 antioxidační aktivita 

(mol/l) ± SEM 

Trolo× (1,17±0,10) × 10
-6

 

NAC (1,54±0,34) × 10
-8

 

Donepezil (4,70±0,31) × 10
-5

 

Galantamin (1,94±0,14) × 10
-4

 

Huperzin A (3,25±0,17) × 10
-7

 

Takrin (1,43±0,29) × 10
-4

 

7-MEOTA (1,00±0,26) × 10
-6
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Tab. 2: DPPH test - hodnoty antioxidační aktivity vyjádřené EC50 pro prekurzory 

využívané při přípravě inhibitorů cholinesteras 

Standardní antio×idant/Prekurzor EC50 antioxidační aktivita 

(mol/l) ± SEM 

Trolo× (1,17±0,10) × 10
-6

 

NAC (1,54±0,34) × 10
-8

 

Tryptamin (3,56±0,57) × 10
-3

 

Indol - 

Pyrido×in (1,56±0,98) × 10
-4

 

Akridin - 

Pyridin (2,53±0,45) × 10
-4

 

Piperidin (8,64±0,47) × 10
-3

 

Chinolin (5,36±0,18) × 10
-3

 

Isochinolin (2,11±0,62) × 10
-3

 

L-tryptophan - 
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Tab. 3: DPPH test - hodnoty antioxidační aktivity vyjádřené EC50 pro nově připravené 

látky série KS 

Standardní antio×idant/Látka série KS EC50 antioxidační aktivita 

(mol/l) ± SEM 

Trolo× (1,17±0,10) × 10
-6

 

NAC (1,54±0,34) × 10
-8

 

1-KS-18 (2,45±0,65) × 10
-3

 

1-KS-21 (6,77±0,41) × 10
-3

 

1-KS-22 (4,84±0,21) × 10
-3

 

1-KS-30 (2, 20±0,87) × 10
-3

 

1-KS-31 (2,69±0,83) × 10
-3

 

1-KS-33 (3,16±0,32) × 10
-3

 

1-KS-35 (1,35±0,58) × 10
-3

 

1-KS-40 (8,73±0,61) × 10
-4

 

1-KS-42 (2,68±0,42) × 10
-4

 

1-KS-45 (1,38±0,24) × 10
-4

 

1-KS-46 (1,27±0,39) × 10
-4

 

1-KS-47 (6,25±0,26) × 10
-3

 

1-KS-50 (4,45±0,79) × 10
-4

 

1-KS-51 (2,84±0,61) × 10
-4

 

 

 

4.1.2 Ellmanova metoda: Inhibice hAChE a hBChE  

Hodnoty IC50 byly stanoveny pro oba enzymy hAChE i hBChE. V souladu 

s očekáváním vybrané látky známé pro své inhibiční vlastnosti vůči hAChE inhibovaly 

enzym v 1,0-0,01 mikromolárních koncentrací IC50. Galantamin a 7-MEOTA vykazovaly 

slabší inhibiční vlastnosti oproti ostatním. Všechny sloučeniny vykazovaly vůči hBChE 

slabší inhibiční vlastnosti než vůči hAChE. Takrin byl výjimkou, kde se objevila stejně 

silná inhibice ro oba enzymy (viz Tab. 4). Některé z vybraných prekurzorů měly téměř 

stejnou schopnost inhibovat hAChE jako např. inhibitory z tabulky 4: indol, akridin a 

tryptamin (Tab. 5). Pyridin a L-tryptofan neprokázal výraznější inhibiční schopnosti vůči 

hAChE a žádné vůči hBChE. U zbytku testovaných prekurzorů (pyridoxin, piperidin, 
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chinolin a isochinolin) nebyly nalezeny žádné inhibiční vlastnosti ani proti jedné 

z cholinesteras. Nově připravené látky série KS vykazovaly vysoké inhibiční schopnosti 

pro obě cholinesterasy srovnatelné se známými inhibitory jako je takrin a huperzin A (Tab. 

6). Žádná z nově testovaných látek nedosáhla IC50 vyšší schopnosti inhibovat než má 

standard donepezil. Selektivita pro jednotlivé enzymy je vlastnost látek, kdy se každá 

molekula váže jinou silou a schopností do aktivního místa jednoho nebo obou cholinesteras  

a zablokovat ho pro substrát (Tab. 4, 5 a 6).  

Tab. 4: Inhibice hAChE /hBChE známými inhibitory cholinesteras vyjádřená v hodnotách 

IC50 

Inhibitory  IC50 pro hAChE 

(mol/l) ±SEM 

IC50 pro hBChE 

(mol/l) ± SEM 

Selektivita 

(hAChE/hBChE) 

Donepezil (9,88±0,67) × 10
-8

 (1,59±0,23) × 10
-3

 6,22 × 10
-5

 

Galantamin (1,78±0,26) × 10
-5

 (5,11±0,24) × 10
-4

 3,48 × 10
-2

 

Huperzin A (1,22±0,54) × 10
-7

 (6,52±0,24) × 10
-6

 0,18 × 10
-2

 

Takrin (2,00±0,23) × 10
-6

 (2,27±0,17) × 10
-6

 8,83 × 10
-1

 

7-MEOTA (2,19±0,37) × 10
-5

 

 

(3,15±0,26) × 10
-3

 

 

6,95 × 10
-2 

 

 

Tab. 5: Inhibice hAChE/hBChE prekurzory používanými pro syntézu inhibitorů 

cholinesteras vyjádřená v hodnotách IC50 

Prekurzor IC50 pro hAChE 

(mol/l) ± SEM 

IC50 pro hBChE 

(mol/l) ±SEM 

Selektivita 

(hAChE/hBChE) 

Tryptamin (7,11±0,34) × 10
-7

 (9,58±0,62) × 10
-3

 0,74 × 10
-4

 

Indol (7,19±0,28) × 10
-6

 (6,84±0,73) × 10
-4

 1,05 × 10
-2

 

Pyrido×in - - - 

Akridin (2,12±0,21) × 10
-7

 (3,25±0,46) × 10
-4

 6,89 × 10
-3

 

Pyridin (1,50±0,97) × 10
-1

 - AChE 

Piperidin - - - 

Chinolin - - - 

Isochinolin - - - 

L-tryptophan (9,65±0,48) × 10
-3

 - Selektivní pro AChE 
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Tab. 6: Inhibice hAChE/hBChE nově připravenými sloučeninami série KS vyjádřená 

v hodnotách IC50 

Látky série KS IC50 pro hAChE 

(mol/l) ± SEM 

IC50 pro hBChE 

(mol/l) ± SEM 

Selektivita 

(hAChE/hBChE) 

1-KS-18 (1,63±0,32) × 10
-6

 (2,61±0,04) × 10
-7

 6,25 

1-KS-21 (5,02±0,98) × 10
-6

 (6,02±1,01) × 10
-6

 8,34 × 10
-1

 

1-KS-22 (5,28±0,13) × 10
-7

 (1,39±0,23) × 10
-6

 3,81 × 10
-1

 

1-KS-30 (2,04±0,39) × 10
-6

 (9,82±0,16) × 10
-7

 2,08 

1-KS-31 (4,75±0,09) × 10
-7

 (1,11±0,02) × 10
-7

 4,28 

1-KS-33 (2,09±0,41) × 10
-6

 (3,35±0,06) × 10
-7

 6,24 

1-KS-35 (3,47±0,68) × 10
-6

 (1,51±0,03) × 10
-7

 2,31 × 10
1
 

1-KS-40 (5,21±0,11) × 10
-7

 (2,18±0,36) × 10
-6

 2,39 × 10
-1

 

1-KS-42 (1,94±0,38) × 10
-6

 (1,79±0,29) × 10
-6

 1,08 

1-KS-45 (6,88±0,13) × 10
-7

 (2,22±0,04) × 10
-7

 3,10 

1-KS-46 (4,98±0,97) × 10
-6

 (2,82±0,47) × 10
-6

 1,77 

1-KS-47 (8,52±0,16) × 10
-7

 (1,01±0,17) × 10
-6

 8,44 × 10
-1

 

1-KS-50 (6,91±0,13) × 10
-7

 (4,43±0,07) × 10
-7

 1,56 

1-KS-51 (2,03±0,39) × 10
-6

 (1,88±0,31) × 10
-5

 1,08 × 10
-1

 

 

 

4.1.3 BACE inhibice 

Touto metodikou byla měřena schopnost látek inhibovat enzym BACE. Pro každou 

z testovaných látek byla stanovena hodnota IC50. Výsledky byly porovnány se standardním 

inhibitorem, který je dodáván firmou CaymanChem. Chemicky se jedná o N-((1S,2R)-1-

benzyl-3-cyclopropylamino-2-hydroxy-propyl)-5-(methansulfonyl-methyl-amino)-N´-((R)-

1-phenyl-ethyl)-isophtalamid). Donepezil prokázal nejlepší inhibiční vlastnosti vůči BACE 

z testované skupiny známých inhibitorů cholinesteras. I přesto že IC50 byla nejvyšší 

z dosažených hodnot, dosahovala koncentrací o řád nižší než u BACE standardu (Tab. 7). 

U prekurzoru pyridinu byla taktéž stanovena vyšší inhibiční schopnost vůči enzymu 

BACE, a to v mikromolárních hodnotách IC50 (Tab. 8). O něco nižší inhibiční vlastnosti 

byly nalezeny u huperzinu A a galantaminu. Jen slabá inhibice byla zjištěna u 7-MEOTA 

laktátu, takrinu, piperidinu a L-tryptofanu. Zbytek testovaných sloučenin z řad 
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standardních inhibitorů cholinesteras a prekurzorů neměly žádnou schopnosti inhibovat 

BACE. Dále byly testovány dvě řady 7-MEOTA-adamantylaminových heterodimerů látky 

ze série KS. Ve srovnání se standardním inhibitorem od firmy CaymanChem neměla žádná 

z testovaných sloučenin stejné inhibiční schopnosti. Nejblíže ke standardu byla látka 1-KS-

50, která prokázala inhibiční schopnosti v mikromolárním měřítku (Tab. 9). Látky 1-KS-

18, 1-KS-30, 1-KS-33, 1-KS-46 a 1-KS-47 dosahovaly o řád nižších koncentrací než látka 

1-KS-50 ze stejné série. Zbytek nových látek nevykazoval vůbec žádný nebo jen velmi 

slabý inhibiční profil a to v mikromolárních hodnotách IC50. 

 

Tab. 7: Inhibice enzymu BACE známými inhibitory cholinesteras a standardním 

inhibitorem pro BACE 

Inhibitory AChE/BACE Standard IC50 (mol/l) pro BACE ± SEM 

Standard (CaymanChem) (2,50±0,20) × 10
-8 

Donepezil (0,17±0,12) × 10
-7 

Galantamin (5,52±0,27) × 10
-6 

Huperzin A (1,06±0,16) × 10
-6 

Takrin (5,78±0,43) × 10-
5 

7-MEOTA (7,52±0,38) × 10
-4 
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Tab. 8: Inhibice enzymu BACE prekurzory pro přípravu inhibitorů cholinesteras a 

standardním inhibitorem pro BACE 

Prekurzory/BACE Standard IC50 (mol/l) pro BACE ± SEM
 

Standard (CaymanChem) (2,50±0,20) × 10
-8 

Tryptamin -
 

Indol -
 

Pyrido×in -
 

Akridin -
 

Pyridin (3,09±0,62) × 10
-6

 

Piperidin (8,23±0,11) × 10
-4

 

Chinolin -
 

Isochinolin - 

L-tryptophan (8,86±0.22) × 10
-5
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Tab. 9: Inhibice enzymu BACE nově připravenými inhibitory cholinesteras a standardním 

inhibitorem pro BACE 

Nově syntetizované látky/ 

BACE Standard 
IC50 (mol/l) pro BACE ± SEM 

Standard (CaymanChem) (2,50±0,02) × 10
-8

 

1-KS-18 (1,84±5,41) × 10
-5

 

1-KS-21 (7,25±0,97) × 10
-4

 

1-KS-22 (2,55±0,37) × 10
-4

 

1-KS-30 (3,69±0,42) × 10
-5

 

1-KS-31 (2,24±0,57) × 10
-4

 

1-KS-33 (4,86±0,12) × 10
-5

 

1-KS-35 (2,12±0,44) × 10
-4

 

1-KS-40 (3,21±0,39) × 10
-4

 

1-KS-42 (3,84±0,26) × 10
-4

 

1-KS-45 - 

1-KS-46 (3,28±0,45) × 10
-5

 

1-KS-47 (3,23±0,46) × 10
-5

 

1-KS-50 (2,01± 0.32) × 10
-6

 

1-KS-51 - 

 

 

4.1.4 Inhibice hAChE-indukované agregace amyloidu beta 1-40 

Abeta je znám svou sice pomalou, ale spontánní agregací (Abeta 1-42 rychlejší), 

avšak tato agregace neprobíhá dostatečně rychle. K urychlení agregace Abeta byl použit 

enzym hAChE, který indukuje agregaci a značně ji urychluje (129; 130). Proto byl 

proveden experiment, kde byla měřena závislost agregace amyloidu Abeta indukovaná 

hAChE v čase. Z výsledků vyplývá, že agregace Abeta dosahuje plató fáze přibližně v 17-

19 hodině, a následně již nedochází k dalšímu zvýšení fluorescenční odpovědi. Na základě 

této křivky byla stanovena doba inkubace Abeta s lidskou hAChE na 24 hodin z důvodu 

načasování experimentu (Graf 1). 

 



59 
 

Graf 1: Agregace Abeta 1-40 indukovaný hAChE v závislosti na čase 

 

 

Všechny testované látky byly měřeny v nezávislém triplikátu po 24 hodinové 

inkubaci s enzymem (viz výše), které byly porovnány se standardní látkou propidium 

jodidem, jejíž schopnost inhibovat tvorbu spletenců je až 85 % (130; 129). Ze skupiny 

látek známých svou inhibicí vůči hAChE neměla žádná vlastnosti inhibovat fibrilogenezi 

jako má propidium jodid (Tab. 10). Z těchto testovaných látek měly nejvyšší schopnost 

(12-18 %) donepezil, huperzin A a 7-MEOTA. Galantamin a takrin nedosahovaly ani 

deseti procentní inhibice agregace Abeta.  

Ve skupině látek používaných k přípravě inhibitorů AChE nebyla pozorována 

žádná vyšší schopnosti inhibovat fibrilogenezi Abeta (Tab. 11). Látky tryptamin a L-

tryptofan dosahují stejných nebo podobných hodnot jako donepezil, huperzin A a 7-

MEOTA. Ostatní sloučeniny dosahovaly minimální nebo žádné hodnoty.  

Jinak tomu bylo u nově připravených látek série KS, které téměř všechny vykazovaly 

daleko vyšší inhibiční schopnosti než výše zmíněné testované sloučeniny (Tab. 12). 

Skupina látek 1-KS-21, 1-KS-30, 1-KS-31, 1-KS-33, 1-KS-35 a 1-KS-46 prokázala slabší 

schopnosti inhibovat indukovanou agregaci Abeta v rozmezí 23-29 %. Slibnější skupinou 

látek je 1-KS-22, 1-KS-40, 1-KS-42, 1-KS-45, 1-KS-47 a 1-KS-51, které dosahovaly 

hodnot okolo 32-39 % inhibice fibrilogeneze Abeta indukovaného hAChE. Nejlepší látkou 

ze skupiny je 1-KS-50, která dosáhla 41 % inhibice hAChE-indukované agregace Abeta. Je 

však nutné podotknout, že ani posledně zmíněná látka nedosahuje ani polovičních hodnot 
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oproti standardu propidium jodid. Nicméně v porovnání se standardními inhibitory hAChE 

se jeví perspektivně. 

 

Tab. 10: Inhibice hAChE-indukované agregace amyloidu beta 1-40 známými inhibitory 

AChE 

Inhibitory AChE/Propidium jodid % inhibice fibrilogeneze 

Propidium jodid 85 

Donepezil 18 

Galantamin 5 

Huperzin A 16 

Takrin 8 

7-MEOTA 12 

 

Tab. 11: Inhibice hAChE-indukované agregace amyloidu beta 1-40 prekurzory 

používaných pro přípravu inhibitorů cholinesteras 

Prekurzory/ Propidium jodid % inhibice fibrilogeneze
 

Propidium jodid 85 

Tryptamin 13 

Indol 5 

Pyridoxin - 

Akridin 6 

Pyridin - 

Piperidin - 

Chinolin - 

Isochinolin - 

L-tryptophan 12 
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Tab. 12: Inhibice hAChE-indukované agregace amyloidu beta 1-40 nově připravenými 

inhibitory cholinesteras série KS 

Nově připravené látky/ 

Propidium jodid 
% inhibice fibrilogeneze 

Propidium jodid 85 

1-KS-18 34 

1-KS-21 23 

1-KS-22 35 

1-KS-30 25 

1-KS-31 28 

1-KS-33 23 

1-KS-35 26 

1-KS-40 32 

1-KS-42 35 

1-KS-45 38 

1-KS-46 29 

1-KS-47 37 

1-KS-50 41 

1-KS-51 39 

 

 

4.2 In vivo experiment 

 

In vivo experiment byl zaměřen na sledování změn NMA o podání reaktivátorů 

obidoximu a HI-6. K rozdílným hodnotám nízkomolárních antioxidantů dochází 

v závislosti na reakci po podání látky do organismu a případně na vyvolání oxidačního 

stresu v organismu. Metoda FRAP byla použita pro hodnocení obsahu NMA (Tab. 13 a 

14), hodnocení peroxidace lipidů v organismu bylo testováno TBARS metodikou (Tab. 15 

a 16) a enzymatické markery byly zjišťovány testem pro GR (Tab. 17 a 18). Všechny 

experimenty byly prováděny na játrech, slezině, ledvinách, mozečku a frontálním laloku 

pro oba testované reaktivátory. Během celého experimentu byla zvířata v dobrém stavu a 
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nevykazovala žádné příznaky otravy. Mimo to nebyly pozorovány žádné svalové záškuby 

nebo celotělové křeče. 

Hodnoty FRAP testu byly značně odlišné pro obidoxim a HI-6. Kromě rozdílů u 

zvířecích skupin s obidoximem v čase, byly patrné rozdíly i v hodnotách hladiny 

antioxidantů mezi jednotlivými orgány. Obidoxim významně snižuje koncentraci NMA 

(p=0,01) ve frontálním laloku po 15 minutách a ve slezině po 60 minutách od aplikace 

(významnost změny p=0,05). Signifikantní pokles (p=0,01) byl pozorován v játrech a 

slezině v 15 minutě po expozici reaktivátoru HI-6. Druhé snížení hladiny antioxidantů bylo 

patrné v ledvinách odebíraných po 30 minutové expozici, a to téměř až o polovinu oproti 

hodnotám kontrolní skupiny. 

 

Tab. 13: Stanovení NMA metodou FRAP po podání obidoximu 

 

 

kontrola 15 minut 30 minut 60 minut 120 minut 240 minut 

Játra 

(µmol/g) 

1,46±0,28 1,09±0,14 1,21±0,27 1,09±0,16 1,11±0,18 1,29±0,18 

Slezina 

(µmol/g) 

1,78±0,17 1,38±0,25 1,44±0,34 1,30±0,18 

(*) 

1,27±0,08 

(*) 

1,48±0,34 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,885±0,215 0,863±0,253 0,885±0,311 0,829±0,223 0,843±0,202 0,862±0,098 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,800±0,280 0,614±0,222 1,33±0,05 

(*) 

0,476±0,045 0,548±0,197 0,493±0,051 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,655±0,188 0,411±0,031 

(**) 

0,384±0,025 

(**) 

0,411±0,024 

(**) 

0,374±0,022 

(**) 

0,408±0,020 

(**) 

*=p<0,05 **=<0,01 
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Tab. 14: Stanovení NMA metodou FRAP po podání HI-6 

 

 

kontrola 15 minut 30 minut 60 minut 120 minut 240 minut 

Játra 

(µmol/g) 

1,46±0,28 1,02±0,206 

(**) 

0,790±0,050 

(**) 

1,03±0,060 

(**) 

0,925±0,123 

(**) 

0,999±0,20

3 (**) 

Slezina 

(µmol/g) 

1,78±0,17 0,889±0,111 

(**) 

0,934±0,344 

(**) 

1,05±0,18 

(**) 

0,968±0,170 

(**) 

0,932±0,27

2 (**) 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,885±0,211 0,562±0,133 0,436±0,120 

(*) 

0,456±0,050 

(*) 

0,339±0,020 

(*) 

0,591±0,33

3 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,800±0,282 0,432±0,181 0,504±0,165 0,342±0,323 0,418±0,275 0,672±0,24

3 (*) 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,655±0,180 0,499±0,221 0,481±0,244 0,346±0,162 0,364±0,160 0,362±0,20

1 

*=p<0,05 **=<0,01 

Hladiny malondialdehydu byly detekovány u obou reaktivátorů ve stejných 

orgánech.  Významnost změny hladin malondialdehydu byla stejná (p=0,01) pro obě 

skupiny reaktivátorů a to v mozečku a čelním laloku po 15 minutové expozici. Úroveň 

peroxidace lipidů v ostatních orgánech po podání obidoximu klesá, ale po podání HI-6 se 

zvyšuje v porovnání s kontrolní skupinou. Ve skupině zvířat, kterým byl podáván 

obidoxim, se objevil ještě jeden pokles malondialdehydu v ledvinách po 30 minutách 

(významnost na p=0,05), respektive i po 60 minutovém podání (významnost na p=0,01). 

Tab. 15: Stanovení malondialdehydu metodou TBARS po podání obidoximu  

 

 

kontrola 15 minut 30 minut 60 minut 120 minut 240 minut 

Játra 

(µmol/g) 

0,567±0,101 0,600±0,039 0,717±0,147 0,722±0,088 0,569±0,043 0,509±0,03

0 

Slezina 

(µmol/g) 

0,491±0,066 0,409±0,051 0,389±0,059 0,559±0,079 0,510±0,076 0,499±0,04

5 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,800±0,113 0,679±0,032 0,654±0,043 

(*) 

0,586±0,040 

(**) 

0,597±0,111 

(**) 

0,495±0,04

1 (**) 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,873±0,135 0,575±0,066 

(**) 

0,577±0,023 

(**) 

0,639±0,030 

(**) 

0,571±0,026 

(**) 

0,630±0,03

2 (**) 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,816±0,084 0,643±0,052 

(**) 

0,611±0,049 

(**) 

0,660±0,070 

(**) 

0,642±0,060 

(**) 

0,667±0,06

6 (**) 

*=p<0,05 **=<0,01 
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Tab. 16: Stanovení malondialdehydu metodou TBARS po podání HI-6 

 

 

kontrola 15 minut 30 minut 60 minut 120 minut 240 minut 

Játra 

(µmol/g) 

0,567±0,101 0,687±0,062 0,651±0,107 

(*) 

0,647±0,084 0,680±0,061 0,682±0,035 

Slezina 

(µmol/g) 

0,491±0,066 0,471±0,015 0,561±0,054 0,584±0,057 0,584±0,049 0,548±0,042 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,800±0,114 0,888±0,033 0,911±0,059 0,979±0,091 0,937±0,039 0,916±0,118 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,873±0,135 1,13±0,05 

(**) 

1,29±0,13 

(**) 

1,36±0,06 

(**) 

1,22±0,15 

(**) 

1,25±0,08 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,946±0,081 0,816±0,084 1,04±0,06 

(**) 

1,16±0,10 

(**) 

1,00±0,10 

(**) 

1,12±0,03 

(**) 

*=p<0,05 **=<0,01 

 Enzym GR významně (p=0,01) zvýšil svoji aktivitu po podání obidoximu ve 

srovnání s kontrolní skupinou, a to v játrech již po 15 minutové expozici. U zvířat 

vystavených reaktivátoru HI-6 byla prokázána snížená aktivita GR v ledvinách (hladina 

pravděpodobnosti je p=0,05) po 30 minutách od podání a na p=0,01 po 60 minutách od 

podání. Kromě ledvin způsobila HI-6 i významné změny aktivity GR ve slezině a to po 30 

minutách od podání (p=0,05). 

Tab. 17: Stanovení aktivity GR po podání obidoximu 

 

 

kontrola 15 minut 30 minut 60 minut 120 minut 240 minut 

Játra  

(µmol/g) 

0,128±0,052 0,253±0,021 

(**) 

0,265±0,025 

(**) 

0,221±0,017 

(**) 

0,225±0,041 

(**) 

0,219±0,059 

(**) 

Slezina 

(µmol/g) 

0,146±0,059 0,196±0,017 0,177±0,090 0,218±0,075 0,186±0,100 0,259±0,017 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,129±0,031 0,217±0,105 0,250±0,029 0,227±0,092 0,312±0,134 

(*) 

0,247±0,017 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,164±0,046 0,114±0,018 0,140±0,058 0,145±0,024 0,168±0,047 0,184±0,029 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,114±0,114 0,239±0,059 0,166±0,059 0,238±0,086 0,215±0,028 0,282±0,068 

(*) 

*=p<0,05 **=<0,01 
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Tab. 18: Stanovení aktivity GR po podání HI-6 

 

 

kontrola 15 minut 30 minut  60 minut 120 minut 240 minut 

Játra 

(µmol/g) 

0,128±0,052 0,169±0,036 0,120±0,023 0,156±0,038 0,155±0,028 0,162±0,031 

Slezina 

(µmol/g) 

0,16±0,059 0,247±0,053 0,266±0,060 

(*) 

0,284±0,036 

(*) 

0,203±0,033 0,284±0,080 

(*) 

Ledviny 

(µmol/g) 

0,129±0,031 0,156±0,026 0,199±0,034 

(*) 

0,254±0,036 

(**) 

0,258±0,034 

(**) 

0,324±0,030 

(**) 

Mozeček 

(µmol/g) 

0,164±0,046 0,142±0,035 0,108±0,054 0,125±0,058 0,152±0,055 0,145±0,022 

Čelní lalok 

(µmol/g) 

0,114±0,114 0,153±0,026 0,183±0,060 0,142±0,047 0,134±0,051 0,164±0,096 

*=p<0,05 **=<0,01 
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5 Diskuze 

 

AD je stále častěji diagnostikované neurodegenerativní onemocnění. Zrádnost tohoto 

onemocnění se skrývá v nejasném původu a v prozatím jen symptomatické léčbě, která se 

již několik let neznamenala žádný větší posun. Z tohoto důvodu je nutné klást důraz na 

vývoj potenciálních látek ovlivňující nové biologické systémy spojené s AD, které jsou 

buď úplně novými strukturami, stávajícími látkami obměněnými o některou z její části 

nebo spojení dvou různých molekul pro tzv. duální efekt (např. inhibitor AChE 7-MEOTA 

a inhibitor NMDA receptoru).  

Cílem této práce bylo prozkoumat a stanovit nové vlastnosti látek vůči novým 

možným mechanismům rozvoje AD u sloučenin používaných v léčbě AD, molekul 

používaných k přípravě inhibitorů cholinesteras a látek nově syntetizových. Mezi 

farmakologicky využívané sloučeniny patří donepezil, galantamin, huperzin A (používaný 

v Číně jako registrované léčivo, celosvětově jako doplněk stravy), takrin (stažen pro jeho 

nežádoucí hepatotoxický účinek) a 7-MEOTA (nikdy nezavedený, nicméně stále častěji 

spojovaný s možnou terapií AD). Jedná se o strukturně odlišné látky, pro které je společný 

mechanismus účinku - inhibice cholinesteras. 

Do experimentu byly dále vybrány látky, které se používají k přípravě inhibitorů 

cholinesteras nebo se do jejich molekuly zavádí jako farmakofor, který by mohl vylepšit 

jejich schopnost inhibice AChE a BChE nebo pomáhají s vazbou na některý z 

molekulárních cílů v organismu související s AD. Vybrány byly látky se strukturní 

specifikací: prostý dusíkatý heterocyklus (pyridin, piperidin, chinolin, isochinolin, indol a 

akridin) a látky, které ve své struktuře obsahují dominantní dusíkatý heterocyklus, mají 

účinek na nervovou soustavu nebo se objevují v některé ze syntetických kaskád probíhající 

v lidském mozku (tryptamin, pyridoxin a L-tryptofan). V neposlední řadě byly testovány 

nově syntetizované látky, které byly poskytnuty Katedrou toxikologie, Fakulty vojenského 

zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové. 
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5.1 In vitro experimenty 

 

5.1.1 DPPH test 

Oxidační stres je komplexní proces probíhající v těle všech organismů a podle 

všeho se podílí na stárnutí organismu a také na mnoha závažných chorobách. V souvislosti 

s oxidačním stresem se hovoří i o možném rychlejším rozvoji AD. 

Antioxidační vlastnosti byly stanovovány podle standardizovaného DPPH testu pro 

všechny vybrané sloučeniny. Nejlepší hodnoty byly získány pro huperzin A, 7-MEOTA a 

donepezil. Huperzin A je přírodní alkaloid z rostliny Huperzia serrata a již z literatury 

bylo známo, že v čínské medicíně je výtažek z Huperzie rozsáhle zkoumaný a pro jeho 

silné antioxidační vlastnosti. Do čínské farmakoterapie byl zaveden jako léčivo používané 

při léčbě polytraumat mozku, při různých poškozeních paměti a AD (63; 107; 108). Na 

druhé straně byly slabší antioxidační vlastnosti naměřeny i pro donepezil a 7-MEOTA 

laktát, je možné, že v roztoku dochází k částečné delokalizaci π-elektronů ve struktuře 

molekul. V tomto případě by mohlo dojít k dostupnosti volných elektronových páru 

molekuly pro interakci s přidaným radikálem DPPH. Slabé antioxidační vlastnosti v řádech 

desetin mikromolů byly zjištěny u látek pyridoxin, pyridin, 1-KS-40, 1-KS-42, 1-KS-45, 1-

KS-46, 1-KS-50 a 1-KS-51. Látky série KS nejsou nositelem žádné redukční skupiny 

poskytující proton neutralizující produkty oxidačního stresu. Výsledné hodnoty nejsou ani 

zdaleka srovnatelné se standardy Trolox a NAC nebo s huperzinem A, nicméně i slabé 

antioxidační vlastnosti jsou pozitivním atributem pro látky se zacílením na více buněčných 

struktur najednou.  

 

5.1.2 Ellmanova metoda – inhibice hAChE a hBChE 

Schopnosti vybraných látek inhibovat cholinesterasy (hAChE a hBChE) byly 

stanoveny spektrofotometricky za použití Ellmanovy metody. V tomto pokusu byly taktéž 

použity všechny tři skupiny vybraných látek. Do první skupiny patří standardní 

farmakoterapeuticky využívané inhibitory jako donepezil (nekompetitivní reverzibilní 

inhibitor selektivní pro AChE) a inhibitory AChE a BChE galantamin, takrin, 7-MEOTA a 

huperzin A. Všechny tyto látky jsou známé pro svoje výborné inhibiční vlastnosti vůči 

hAChE, hBChE a nebo oběma cholinesterasam (1; 103; 83; 60). V našem experimentu se 
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toto tvrzení potvrdilo. Skupina farmakologicky používaných inhibitorů cholinesteras dále 

posloužily jako standardy pro porovnání inhibičních vlastností ostatních testovaných látek. 

Další testovanou skupinou látek jsou prekurzory pro syntézu nových látek. 

V porovnání se standardy prokázal tryptamin srovnatelné inhibiční schopnosti vůči hAChE 

i hBChE se zvolenými standardy (132). Výsledky IC50 pro indol a akridin byly slabší, 

nicméně schopné inhibovat cholinesterasy. Jedná se o látky hojně využívané jako základní 

struktury pro syntézu nových inhibitorů cholinesteras nebo pro obnovu již stávajících 

struktur (127; 133). Pro naměřené hodnoty IC50 byl stanoven index selektivity 

cholinesteras. Všechny měřené prekurzory s inhibičním potenciálem vykazovaly vyšší 

selektivitu vůči enzymu AChE (132; 134).  

Poslední skupinou látek testovaných Ellmanovou metodou pro hAChE i hBChE 

byla skupina nově syntetizovaných látek s hlavním zaměřením na inhibici cholinesteras.  

Jedná se o 1-KS-x (7-methoxytakrin-adamantylaminové heterodimery spojené různě 

dlouhými alkylovými řetězci s thiomočovinovou a močovinovou skupinou), které byly 

primárně syntetizované za účelem rozšíření spektra látek s víceúrovňovým zacílením na 

molekulární struktury v souvislosti s AD. V předchozím testování měl 7-MEOTA 

prokazatelné schopnosti inhibovat hAChE i hBChE. Jednou částí molekul série KS 

je adamantylaminová skupina, tento fakt by mohl mít příznivý vliv na rozšiření spektra 

mechanismů účinku v organismu. U všech těchto nových látek byly zjištěny velmi dobré 

inhibiční schopnosti vůči oběma cholinesterasam a to v 0,1-1,0 mikromolárních 

koncentracích. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami IC50 v porovnání se zvolenými 

standardy. Selektivita pro oba enzymy byla téměř shodná. Výsledky hodnot IC50 nově 

syntetizovaných inhibitorů cholinesteras byly již publikovány (127). 

 

5.1.3 Inhibice BACE 

Enzym BACE je součástí amyloidní kaskády a je široce diskutován v rámci 

amyloidní hypotézy vzniku AD. Aktivně se podílí na tvorbě Abeta v lidském mozku a jeho 

zvýšená aktivita je tedy potenciální hrozbou pro rozvoj AD. Cílem experimentu bylo 

stanovit potenciál látek inhibovat enzym BACE. Inhibice BACE by mohla vést ke snížení 

nebo zablokovaní aktivity enzymu, a tím  snížit expresi vlastního Abeta (92). Informace o 

struktuře enzymu a interakci aktivního místa BACE se substrátem je hlavní předpoklad pro 

racionální design nebo výběr látky schopné inhibice tohoto enzymu. Krystalografická 
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struktura BACE je známá, ale katalytické místo enzymu není ještě dostatečně dobře 

prozkoumáno (25). V současné době není ve farmakoterapii AD zaveden žádný inhibitor 

BACE a není známa žádná právě probíhající studie, ve které by byla testována potenciální 

inhibiční vlastnost nějaké nové látky vůči BACE (135). U všech výše zmíněných sloučenin 

byla změřena inhibiční schopnost vůči BACE a porovnána se standardním inhibitorem 

(Beta-sekretasový inhibitor IV; N-((1S,2R)-1-benzyl-3-cyclopropylamino-2-hydroxy-

propyl)-5-(methansulfonyl-methyl-amino)-N´-((R)-1-phenyl-ethyl)-isophtalamid), který je 

dodávaný firmou CaymanChem a slouží k porovnání výsledků. V tomto experimentu 

nedosáhla žádná z testovaných látek podobných výsledků jako je tomu u používaného 

inhibitoru. 

První  skupinou látek v experimentu použitých pro inhibici BACE byla skupina 

standardních inhibitorů AChE používaných ve farmakoterapii AD (donepezil, galantamin, 

huperzin A, takrin) a 7-MEOTA. U této skupiny inhibitorů AChE bylo zvažováno, jestli by 

nemohla mít možný předpoklad k inhibici tohoto enzymu. BACE se stejně jako 

AChE/BChE hromadí v amyloidním plaku a na povrchu poškozených nervových buněk. 

Aktivita enzymů je v blízkosti amyloidního plaku mnohem vyšší oproti normálnímu stavu 

v nervové tkáni (obvykle je vyšší o více než 80 % pro AChE a až o 87 % pro BChE) (136). 

Z výsledků pokusu bylo zjištěno, že některé látky (především 7-MEOTA) vykazovaly po 

změření vysoké hodnoty schopnosti inhibice. Vzniklo zde podezření na možnou 

samovolnou fluorescenci látky, která byla později potvrzena. Tato chyba byla odstraněna 

odečítáním pozadí jednotlivých látek bez přidaného enzymu u všech použitých molekul v 

pokusu. Pro zjištění možné závislosti přítomnosti cholinesteras a BACE v amyloidním 

plaku byly statisticky porovnány výsledky obou inhibic. Nebyla nalezena žádná statisticky 

významná závislost mezi výskytem enzymů v jedné buněčné struktuře (137). Nicméně 

všechny testované známé inhibitory cholinesteras prokázaly inhibiční schopnosti vůči 

BACE řádově v 1-10 mikromolárních koncentracích. Výjimkou je donepezil, který má 

ještě o řád nižší hodnotu IC50. Tato skutečnost již byla popsána v literatuře a proto se 

donepezil začal využívat k syntéze duálních inhibitorů AChE a BACE (138; 139).  

Dalšími testovanými látkami byla skupina prekurzorů používaných k syntéze 

nových inhibitorů cholinesteras (tryptamin, L-tryptofan, indol, pyridoxin, akridin, pyridin, 

piperidin, chinolin a isochinolin). Stejně jako v předešlé skupině látek byla nalezena 

souvislost mezi testovanými prekurzory pro syntézu nových inhibitorů cholinesterasy a 

inhibicí BACE. Pyridin a piperidin spolu s L-tryptofanem prokázaly o něco slabší 
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schopnost inhibovat BACE. I v této skupině se objevila neočekávaná schopnost inhibovat 

BACE u látek, kde tato schopnost nebyla předpokládána (pyridin, piperidin). Hodnota 

pozadí byla samozřejmě odečítána jako u předchozího testování. Možná předpokládaná   

fluorescence pyridinu byla vyloučena (vlastní měření neprokázala v tomto směru 

měřitelnou interferenci) a podložena literaturou (140). Piperidin s pyridinem je hojně 

využíván k syntéze nových duálních inhibitorů AChE A BACE, kdy se právě těmito 

strukturami obměňují (pro možný vznik silnější vazby látky do aktivního místa enzymu) 

již známé nebo zavedené struktury (141).  

V neposlední řadě byly do tohoto experimentu zařazeny nové sloučeniny, které 

však nebyly primárně syntetizovány jako inhibitory BACE, ale jako duálně působící 

inhibitory AChE (7-methoxytakrinová část molekuly) s potenciálním účinkem jako 

antagonisté NMDA receptoru (adamantylaminová část molekuly) (127). Téměř všechny 

nově syntetizované látky prokázaly schopnosti v menší či větší míře (řádově v 0,1 

mikromolárních – 1 mikromolárních koncentracích) inhibovat BACE. Tato vlastnost řadí 

KS série k látkám s předpokladem pro doporučení k testování in vivo. V literatuře již byly 

popsány podobné deriváty takrinu s několika mechanismy účinku (inhibice AChE a BACE 

zároveň) (142; 143; 144).  

 

5.1.4 Amyloid beta (Abeta) 

Abeta je další z hlavních možných příčin vzniku amyloidního plaku a následně i 

rozvoje AD. V blízkosti vzniku Abeta a shluku amyloidního plaku se hojně vyskytuje 

AChE, která se senilním plakem vytváří stabilní komplex přes anionické místo enzymu. 

Anionické místo je lokalizováno v blízkosti okraje vstupu do aktivního místa. Komplex 

AChE a amyloidního plaku může být příčinnou stáčení vláken Abeta v další amyloidní 

plak. Abeta v organismu agreguje samovolně, nicméně AChE stáčení Abeta urychluje a to 

nejspíše v závislosti na interakci s anionickým místem enzymu. Šancí na zpomalení 

agregace Abeta je inhibovat anionické místo AChE selektivními inhibitory a zpomalit tak 

agregaci amyloidního ve vlákna až spletence (145).  

Za standardní inhibitor fibrilogeneze Abeta je považován propidium jodid. Jedná se 

o nekompetitivní inhibitor AChE, který se váže do periferního místa a je pro hAChE téměř 

netoxický (↓hodnoty IC50) (146). Propidium jodid velmi dobře inhibuje fibrilogenezi Abeta 

(z 82-88 %), toto tvrzení se shoduje s dostupnou literaturou (146; 147). Žádný zdroj však 



71 
 

neudává jak velké procento inhibice fibrilogeneze je považováno za uspokojující, nicméně 

čím větší procento inhibice fibrilogeneze látka dosáhne, tím by měla mít lepší potenciál pro 

zablokování agregace Abeta v nervové tkáni. V porovnání se standardně udávaným 

inhibitorem fibrilogeneze Abeta propidium jodidem není porovnatelná ani jedna z námi 

vybraných látek. Nicméně některé testované sloučeniny prokazovaly schopnost inhibice 

fibrilogeneze okolo 25-40 %. Ze skupiny známých inhibitorů AChE měl dobré schopnosti 

sniživat agregaci donepezil a huperzin A. Tyto výsledky sloužily i jako možná kontrola 

měření, jelikož byly ve shodě s dostupnou literaturou (148; 130). Skupina prekurzorů 

nevykazovala buď žádné inhibiční schopnosti, nebo v případě tryptaminu, L-tryptofanu, 

akridinu a indolu dosahovaly jen velmi slabých inhibičních vlastností k potlačení 

fibrilogeneze Abeta.  

Překvapující výsledky ukázala skupina nově syntetizovaných 1-KS-x látek, kde šest 

látek inhibovalo fibrilogenezi Abeta v rozmezí 23-29 % a dalších osm testovaných látek 

přesahuje hranici 30 %.  Nejlepších hodnot v inhibici agregace Abeta dosahují sloučeniny 

KS-47, KS-45 a KS-50. Nově syntetizované látky nelze podrobněji srovnat s literaturou, 

která se zabývá stejnou metodikou, protože struktura těchto látek je ojedinělá (nově 

připravěné na FVZ KTOX). O skuině látek série KS lze říci, že by se mohlo jednat o 

perspektivní látky, které by měli být doporučeny pro další testování v experimentech 

zabývající se farmakoterapií AD.  

 

 

5.2 In vivo experiment 

 

Obidoxim a HI-6 jsou bis-pyridiniové oximy, které se váží do aktivního místa 

cholinesterasových enzymů (AChE a BChE). Používají se především ve vojenství nebo 

chemických nehodách k léčbě akutních otrav způsobených NPL.  Tyto látky s oximovou 

skupinou mohou být nazývány reaktivátory, jelikož jsou známé pro svou schopnost 

vyvázat organofosforovou sloučeninu (též NPL) z enzymu AChE a plně tak obnovit jeho 

činnost. V současné době víme, že účinnost oximů je při akutních otravách některými 

látkami nízká, především po otravě tabunem (po navázání do aktivního místa AChE velmi 

rychlé stárnutí a nemožná reaktivace) (149). Hlavním cílem tohoto experimentu bylo zjistit 

možné nepříznivé vlivy reaktivátorů cholinesteras na změnu rovnováhy antioxidačních 
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markerů nebo rozvoj oxidačního stresu v organismu po jejich podání. Možné nepříznivé 

vlivy byly studovány na morčecím modelu po intramuskulárním podání různých 

koncentrací obidoximu a látky HI-6. 

Metodika zvolených testů byla optimalizována pomocí reaktivátorů AChE. 

Oxidační stres vyvolává poškození buněčných struktur a je jedním z vedlejších možných 

urychlovačů rozvoje AD. Z tohoto důvodu byly zvoleny metody na ověření objemu NMA 

a míry poškození molekulárních struktur působením cizích látek v organismu. Všechny 

testy (FRAP, TBARS a GR) jsou vhodné pro navázání na předešlé in vitro testování 

vybraných nově syntetizovaných látek pro léčbu AD a zjistit, tak případný rozvoj 

oxidačního stresu po jejich podání do živého organismu. 

5.2.1 Test FRAP  

První metodou, kterou byla stanovována hladina NMA, bylo testování metodikou 

FRAP. Hladina těchto NMA byla po podání obidoximu ve všech orgánech snížena 

s výjimkou ledvin. Z výsledků lze usoudit, že se obidoxim po podání do organismu morčat 

intenzivně metabolizuje a dochází tak k vyčerpání volných NMA. Porovnání hodnot NMA 

v játrech oproti mozkové tkáni odhalí, že jsou játra z hlediska hodnot FRAP daleko 

citlivější na přítomnost oximových reaktivátorů (150). Nicméně v oblasti čelního laloku 

byl nalezen významný pokles NMA. Tento pokles značí nerovnováhu nebo vyčerpanost 

antioxidantů v mozku nebo dokonce rozvrat homeostázy. 

Test FRAP byl proveden se všemi odebranými orgány z druhé skupiny zvířat po 

podání reaktivátoru HI-6. Na první pohled bylo patrné, že se hodnoty NMA pro reaktivátor 

HI-6 se zásadně liší od hodnot pro obidoxim. U obou reaktivátorů byl nalezen signifikantní 

pokles NMA ve všech testovaných orgánech. Po podání HI-6 byl tento pokles až 

dvojnásobný oproti kontrolnímu měření. Je však nutné poznamenat, že vyčerpání NMA 

ještě nutně nemusí znamenat prudký rozvoj oxidačního stresu a vést k patologickým 

procesům v organismu, ale zvyšuje se tak náchylnost na poškození tkání při další např. 

chemické nebo stresové zátěži (151). 

 

5.2.2 Test TBARS 

Hodnota měření metodou TBARS udává poškození membrán reaktivními 

formami kyslíku a jejich odpověď prostřednictvím uvolněného malondialdehydu (fragment 
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uvolněný po oxidaci lipidové vrstvy v membráně) (152). Pokud není hladina NMA nijak 

vysoká, nedokáže odolávat dlouhodobé zátěži cizích látek v organismu. Působení např. 

léčivých látek by mohlo vyvolávat oxidační stres a v organismu by mohlo docházet 

k nárůstu uvolněného malondialdehydu z membrán (153).  

Z výsledku TBARS testu peroxidace lipidové vrstvy je na vzorcích vystavených 

působení obidoximu zřejmé, že se hodnoty malondialdehydu významně snižují 

v ledvinách, mozečku a frontálním laloku. Na druhé straně je patrný malý nárůst v játrech 

a slezině po 30, 60 a 120 minutách od podání reaktivátoru.  Tato orgánová specifikace a 

nepatrná změna může být považována za zvýšenou produkci antioxidantů v játrech a 

slezině. Tyto dva orgány jsou hlavními metabolizátory všech cizích látek podaných do 

organismu (játry a slezinou protéká veškerá krev), proto je zde možné nalézt vyšší hladiny 

antioxidantů a produkty metabolizace  oproti celému organismu (154).  

V orgánech exprimovaných reaktivátorem HI-6 byl zjištěn zvýšený výskyt 

malondialdehydu. Po podání HI-6 byla mozková tkáň významně citlivější než po 

podání obidoximu. V mozkové tkáni po podání obidoximu byly hodnoty malondialdehydu 

sníženy (viz výše). Po porovnání obidoximu a HI-6 bylo patrné, že HI-6 způsobuje 

oxidační změny v organismu. Podávání reaktivátorů v tomto experimentu se různí jen 

v závislosti na podaném množství 5 % LD50 (4,15 mg/kg pro obidoxim a 45,1 mg/kg pro 

HI-6). Velikost dávky v miligramech pravděpodobně souvisí s rozvojem oxidačního stresu.   

 

5.2.3 Glutathion reduktasa  

GR (EC 1.8.1.7, GR) je všudypřítomný flavonový enzym. Tento enzym katalyzuje 

redukci GSSG na glutathion (GSH) pomocí koenzymu NADPH. GSH je důležitý 

molekulární antioxidant, který se podílí zejména na ničení volných reaktivních forem 

kyslíku a metabolismu jak exogenních, tak endogenních látek (155). GR je nezbytná pro 

redoxní cyklus GSH obecně. Jeho hlavním úkolem je udržet dostatečně vysokou hladinu 

GSH v buňkách. Z toho vyplývá, že vysoký podíl GSH oproti GSSG je nezbytný pro 

ochranu organismu před působením oxidačního stresu. Nesprávná funkce enzymu může 

vést k poškození antioxidačního systému a možnému vzniku oxidačního stresu (↓ NADPH 

u diabetiků nebo při poškození jater) (156). 



74 
 

Z experimentálních dat bylo usouzeno, že k významnému zvýšení GSSG došlo u 

obou reaktivátorů v játrech a po podání HI-6 v ledvinách. V ostatních testovaných 

orgánech ve všech orgánových skupinách došlo jen k méně významnému k zvýšení 

hladiny GSSG. To by mohlo znamenat, že podání reaktivátorů může být spuštěn oxidační 

stres v organismu testovaného zvířete. Vezmeme-li v úvahu všechny in vivo testy (FRAP, 

TBARS, GR), se v případě obidoximu jedná spíše o zvýšenou produkci antioxidantů na 

ochranu organismu. Zvýšená produkce hladiny NMA funguje jako ochrana proti vyvolání 

možného oxidačního stresu. V případě reaktivátoru HI-6, kde dochází k zvýšení 

koncentrace volných reaktivních forem kyslíku vyvolávající pravděpodobně expresi GR, 

jsou tyto hodnoty považovány za markery oxidačního stresu (157). 
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6 Závěr 

 

Cílem této práce bylo otestovat nové potenciální látky pro léčbu AD a doporučit 

tyto nové struktury pro další testování in vivo. Testovány byly tři skupiny látek, a to 

standardní látky pro léčbu AD; prekurzory využívající se v syntéze nebo obměně 

stávajících sloučeniny; a látky nové syntetizované na Katedře toxikologie, Univerzity 

obrany. Po vyhodnocení všech experimentálních dat jsme došli k závěru, že látka 

donepezil již několik let využívaná ve farmakologii AD je stále zajímavou sloučeninou 

mající více mechanismů účinku najednou tzv. multi-target efekt. Další neméně 

pozoruhodnou molekulou je huperzin A, který se hojně využívá v čínské medicíně a má 

navíc výborné antioxidační vlastnosti. Nejlepšími nově připravenými látkami byly 

vyhodnoceny sloučeniny 1-KS-47, 1-KS-45 a 1-KS-50, které by měly být dále doporučeny 

pro in vivo testování na zvířecím modelu AD. V experimentální práci byly využity i 

metodiky související s oxidačním stresem. Metodiky byly optimalizovány na našem 

pracovišti a jsou využitelné pro jakoukoliv skupinu látek, třeba právě i pro výše zmíněné 

vybrané molekuly.  

V současné době neexistují žádná preventivní opatření, jednotné diagnostické testy 

a ani kauzální léčba. Přesná příčina AD není také doposud zcela objasněna. Do budoucna 

je důležité testovat nově připravené sloučeniny, které budou schopny ovlivnit více 

patologických procesů najednou.  
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