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1. ÚVOD

5

Po staletí mají rostliny významnou roli ve výživě, jsou užívány v domácnosti jako
potraviny, pochutiny, koření, ale také slouží jako technické suroviny. Jsou bohaté na
terapeuticky účinné látky, proto jsou zdrojem přírodních léčiv (např. aspirin nebo
morfin) a své místo mají i v léčebné kosmetice.
Již od počátku se lidé snaží využívat léčivých vlastností rostlin a i v dnešní době
jsou v některých částech světa nejdůležitější formou medicíny. Léčivé rostliny provázejí
člověka od dob minulých až do současnosti, zároveň s velkorysou perspektivou let
budoucích. V terapii se používají buď jako takové (léčivé čaje) nebo jsou surovinou pro
přípravu galenik (tinktury, extrakty a jiné). V těchto případech se využívá komplexního
účinku obsahových látek. Výhodou je, že jsou levné, snadno dostupné i pěstovatelné.
Nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a obecně jsou méně škodlivé, než
mnohé syntetické látky nacházející se v některých potravinách, či prostředcích
používaných v domácnosti1.
Léčivé rostliny a z nich vyrobené lékové formy nacházejí uplatnění při úpravě
životního režimu nemocných a při odstraňování menších potíží nebo příznaků
onemocnění. Jsou tedy i důležitou součástí prevence. Používají se jako doplněk léčby
některých onemocnění, ovšem i zde platí opatrnost při užívání. Byliny by nikdy neměly
být užívány v nadměrném množství a měli bychom vzít v úvahu i interakce s léky.
Významné jsou ty léčivé rostliny, které se využívají jako suroviny pro
průmyslovou izolaci farmakodynamických účinných složek např. alkaloidů, glykosidů,
silic, hořčin, saponinů a jiných. Právě díky této oblasti využití se jejich význam
a potřeba jeví jako trvalá a perspektivní. Zejména v případech, kdy se přírodní látky
doposud nepodařilo synteticky vyrobit nebo jen v laboratorním měřítku a jejich
průmyslová výroba by byla neúměrně nákladná1.
Do popředí se dostávají i rostliny, které byly dříve považovány za okrasné. Stejně
je tomu u Sluncovky kalifornské (Eschscholtzia californica), která jako představitelka
čeledi Papaveraceae je bohatým zdrojem isochinolinových alkaloidů. Izochinolinové
alkaloidy jsou alkaloidy velmi rozlišných struktur a biogeneze, s širokým výskytem
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a rozsáhlým spektrem účinku2. V současné době se alkaloidy jeví jako potenciálně
využitelné inhibitory cholinesteráz, které se podílejí na vzniku neurodegenerativních
onemocnění jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.
Incidence i prevalence Alzheimerovy nemoci roste s věkem, přičemž ve vyšším
věku jsou ženy postiženy častěji než muži3. Alzheimerova nemoc se vyvíjí velmi
pomalu: začíná to zapomnětlivostí, únavou a neschopností naučit se nové věci
a vzpomenout si na běžná jména. Nemoc může postupovat dvacet i více let. Nakonec
pacienti ztrácejí schopnost jasného a racionálního myšlení, nemohou koordinovat své
pohyby a jsou odkázáni na cizí pomoc4.
Parkinsonova nemoc je obvykle nemocí stáří, objevuje se po 65. roce života. Je
způsobena odumřením skupiny nervových buněk v substantia nigra. Výběžky
nervových buněk z této oblasti vedou do striata, kde tvoří nervové spoje a uvolňují
neurotransmiter dopamin. Poškozením této oblasti mozku dochází k nedostatku
dopaminu a tím k výskytu třesu, svalové ztuhlosti a také je zhoršena pohyblivost4.
V současnosti k terapii těchto onemocnění je k dispozici jen velmi málo léků, navíc
má většina nežádoucí účinky. Proto se stále hledají nová léčiva, která by mohla nemoci
vyléčit nebo alespoň zmírnit jejich sociální a ekonomické důsledky.

7

2. CÍL PRÁCE
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Cílem diplomové práce bylo:
1.

zpracování alkaloidního výtřepku chloridů rozpustných v chloroformu,

nefenolických z Eschscholtzia californica, získaného v rámci diplomové práce Jakuba
Doležala5,
2.

izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě,

3.

stanovení základních fyzikálně-chemických charakteristik získaných látek,

4.

podílet se na stanovení biologických aktivit (inhibice AChE, BuChE,

antioxidační aktivita) izolovaných látek.

9

3. TEORETICKÁ ČÁST
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3.1.

Eschscholzia californica Cham. – Sluncovka kalifornská

(Papaveraceae)

3.1.1.

Synonyma

Kalifornský mák, žlutý mák,
německy: Goldmohn, Kalifornischer mohn,
anglicky: California poppy

Obr.1: Eschscholtzia californica (fridley.net ©)6

3.1.2.

Systematické zařazení

Tab.I. Systematické zařazení7
Říše

Plantae

Rostliny

Podříše

Tracheobionta

Cévnaté rostliny

Nadoddělení

Spermatophyta

Semenné rostliny

Oddělení

Magnoliophyta

Krytosemenné

11

Třída

Magnoliopsida/Rosopsida

Pravé dvouděložné rostliny

Řád

Ranunculales

Pryskyřníkotvaré

Čeleď

Papaveraceae

Mákovité

Rod

Eschscholtzia

Sluncovka

Druh

Eschscholtzia californica

Sluncovka kalifornská

3.1.3.

Botanický popis čeledi

Do čeledi mákovité (Papaveraceae) jsou řazeny především jednoleté, dvouleté
nebo vytrvalé byliny, některé druhy jsou ale keře nebo nízké stromy. V jejich pletivech
se nachází kanálky nebo prodloužené idioblasty, které produkují bílý, žlutý nebo
červený latex. Řapíkaté listy jsou jednoduché, mají střídavé postavení. Výjimečně mají
vstřícné postavení nebo jsou na lodyze šroubovitě uspořádané. Palisty chybí. Květy jsou
oboupohlavné, pravidelné, někdy souměrné. Květy často obsahují vysoký počet tyčinek.
Semeník je svrchní a jednopouzdrý, obsahuje vysoký počet nástěnných vajíček. Kalich
je tvořen dvěmi nebo třemi lístky. Koruna je složena z 2+2 plátků. Plody jsou tobolky.
Semena obsahují olejnaté látky. Rostliny z této čeledi jsou rozšířené téměř
kosmopolitně, především ale v mírném a subtropickém pásu. Čeleď zahrnuje asi
20 rodů se 400 druhy. Na území České republiky se nachází 4 rody s asi 16 druhy.
Mnoho

druhů

se

využívá

v

lékařství,

protože

obsahují

vysoké

množství

isochinolinových alkaloidů8.

3.1.4.

Botanický popis rostliny

Eschscholtzia californica je jednoletá až vytrvalá bylina, 10–60 cm vysoká, lodyha
je přímá nebo vystoupavá. Listy jsou modravě-zelené, jemně rozptýlené, peřenodílné,
úkrojky čárkovité. Květy jsou jednotlivé, stopkaté, s asi 5-7 cm saténově měkkými
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plátky, které jsou ve tvaru malých košíčků a jsou dlouhotrvající. Korunní lístky jsou
různobarevné, nejčastěji oranžově žluté, na bázi tmavší. U nás kvete od června do října,
v subtropických oblastech už od února. Plodem je tobolka. Druh je velmi variabilní,
rozlišují se dva poddruhy: subsp. californica a subsp. mexicana. U nás se v posledních
letech začíná stále častěji objevovat v zahradách, kde se pěstuje jako dekorativní
letnička, vzácně i zplaňuje9, 10.

Obr.2: Eschscholtzia californica (swsbm.com ©)11

3.1.5.

Výskyt

Eschscholtzia californica roste v západních státech USA (od kalifornského pobřeží
po západní Texas) a severozápadním Mexiku9.
Do Evropy byla přivezena začátkem 19. století jako okrasná rostlina12. Roste na
suchých stráních a skalách, často také v pouštních oblastech, v pásmu od pobřeží až do
výšky 2 000 m n. m9.
13

3.1.6.

Použití v lidovém léčitelství a medicíně

Eschscholtzia californica je tradiční léčivá rostlina amerických indiánů a prvních
obyvatel Kalifornie. Pověstná je svými hypnotickými a analgetickými účinky13, 14. Dále
se v lidovém léčitelství používala nadzemní část rostliny jako anodynum, diaforetikum,
diuretikum, afrodiziakum a spasmolytikum15. Dodnes se v Americe i v Evropě používá
jako mírné sedativum14.
Nicméně, farmakologie a toxikologie u lidí je málo známá.

Přesto byla

Eschscholtzia californica popsána jako náhražka marihuany, protože požitím nebo
kouřením vyvolává mírné euforické účinky trvající 20 – 30 minut16, 17. R. H. Cheney ve
své práci uvedl, že pravidelné a dlouhodobé užívání by nemělo vyvolat návyk13.

3.2.

Obsahové látky taxonu Eschscholtzia

Celá rostlina obsahuje směs terciálních a kvarterních isochinolinových alkaloidů18.
Ačkoliv vyšší koncentrace alkaloidů je v kořenech, studie probíhaly s nadzemní částí
rostliny, protože tato část se používá v medicíně. Biogeneze alkaloidů se může lišit
v závislosti na ekologických podmínkách a klimatologických oblastech19, 20.
Isochinolinové alkaloidy izolované z různých částí rostlin lze rozdělit do několika
základních typů:
a)

pavinový

typ:

alkaloidy

kalifornidin,

escholtzin

(=kalifornin),

isonorargemonin, karyachin, norargemonin a bisnorargemonin,

O
H3C

O

O

O

O

O

+

N

O

N

H3C

O
H3C

Kalifornidin

Escholtzin

14

HO

O
N

MeO

O
H3C

Karyachin

b)

protopinový typ: alkaloidy protopin a allokryptopin.
O

O
N

O
O

N

O

CH3

CH3

O

O
CH3

O

O
CH3

O
Protopin

c)

Allokryptopin

aporphinový typ: alkaloid N-methylaurotetanin (=lauroscholtzin), korydin,

isokorydin a korytuberin

MeO
N

MeO

H

CH3

MeO
OH

N-methylaurotetanin

d)

benzofenanthridinový typ: alkaloidy sanguinarin a chelerythrin, chelirubin,

chelilutin a makarpin.
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O

O

O

O
+

+

N

N

OMe

CH3

O

CH3

OMe

O
Sanguinarin

Chelerythrin

O

OMe

O

OMe

O

O

+

N
O

+

CH3

N

OMe

O

CH3

OMe

Chelirubin

Chelilutin

OMe
O

OMe

O
+

N
O

CH3

O
Makarpin

e)

kvartérní protoberberiny: koptisin, berberin a stopy korysaminu21, 22, 23, 24.
O
O

N

O
CH3

O

+

CH3

Berberin
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Rozdělení jednotlivých alkaloidů v orgánech rostlin se značně liší. Hlavní složkou
je kvarterní alkaloid kalifornidin (od 0,19 % do 0,23 % ze suchého rostlinného
materiálu),

následovaný

terciálními

alkaloidy

escholtzinem,

allokryptopinem

a protopinem (přítomné v přibližně stejné výši, tj. každý asi 0.02 až 0.03 %). Ostatní
alkaloidy jsou zastoupeny v menší míře. Escholtzin, je typickým prvkem nadzemních
částí, v kořeni se téměř nevyskytuje24, 25.
Další potenciálně aktivní látky jsou flavonoidy10. Flavonoidní glykosidy rutin
a kvercitrin a isoflavony 2´-methoxyformononetin a 7-methoxy-2´,4´-dihydroxyisoflavon byly z tohoto druhu izolovány již dříve26, 27.

3.2.1.

Ostatní obsahové látky

Kromě již výše uvedených flavonoidních glykosidů, rutinu, kvercitrinu
a 2´-methoxyformononetinu a 7-methoxy-2´,4´-dihydroxyisoflavonu byly zjištěny nové
flavonoidy. HPLC metoda otisku prstu a UV spektra ukázala, že etanolový extrakt
obsahoval tři různé deriváty kvercetinu a tři různé deriváty isorhamnetinu. Struktura viz
níže (Obr.4 a Tab. II). Totožnost získaných látek byla potvrzena srovnáním naměřených
dat 1H-NMR, 13C-NMR, MS (ESI) se standardy a s údaji v literatuře26, 28.
Je

známo,

že

většina

flavonoidních

glykosidů

se

v konjugované formě, obvykle jsou vázány na cukry27.
OR1
OH
O

HO

OR2
OH

O

Obr.4: Struktura flavonoidů
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přirozeně

vyskytuje

Tab. II: Další sekundární metabolity identifikované v E. californica28

Látka

R1

R2

Quercetin 3-O-β-glucopyranosid

H

β-D-Glc

Rutin

H

α-L-Rha(1-6)- β-D-Glc

Quercetin 3-O-[α-rhamnopyranosyl-

H

α-L-Rha(1-4)- α-L-Rha(1-6)- β-D-Glc

Isorhamnetin 3-O- β- glucopyranosid

CH3

β-D-Glc

Isorhamnetin 3-O-[α-rhamnopyrano-

CH3

α-L-Rha(1-6)- β-D-Glc

CH3

α-L-Rha(1-4)- α-L-Rha(1-6)- β-D-Glc

(1-4)-αrhamnopyranosyl-(1-6)-βglucopyranosid]

syl-(1-6)- β- glucopyranosid]
Isorhamnetin 3-O-[α-rhamnopyranosyl-(1-4)-αrhamnopyranosyl-(1-6)-βglucopyranosid]

3.2.2.

Izolace alkaloidů z rostlinného materiálu

Primární extrakt isochinolinových alkaloidů se obvykle připravuje extrakcí
v Soxhletově extraktoru nebo perkolací ze suchých bylin s kořeny nejčastěji 95%
ethanolem10, 24.
Dále se extrakt dělí na terciální a kvarterní sloučeniny rozpustné, či nerozpustné
v chloroformu, fenolické či nefenolické. Metody přípravy jednotlivých výtřepků jsou
popsány v práci J. Slavíka a L. Slavíkové24. Jednotlivé frakce jsou za účelem izolace
čistých alkaloidů podrobeny sloupcové chromatografii za použití gradientové eluce
a poté čištěny chromatografií na silikagelu, oxidu hlinitém a preparativní TLC. Pro eluci
se používá směs chloroform:ethanol se zvyšující se polaritou do čistého ethanolu, směs
chloroform:benzin pro oxid hlinitý, pro monitorování a preparativní TLC mobilní
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fáze A:

To:CHCl3:EtOH:EtNH2

v poměru

70:20:10:3,

mobilní

fáze

B:

To:CHCl3:EtOH:Et2NH v poměru 77:20:3:329.

3.2.3.

Identifikace alkaloidů

Alkaloidy jsou charakterizovány na základě spektroskopických metod, jako jsou
1

H-NMR,

13

C-NMR, MS (ESI) a MS/MS, stejně jako srovnání s údaji uváděnými

v literatuře (např. body tání, UV spektra)10, 29.

3.3.

Biologická aktivita

3.3.1.

Acetylcholinesteráza a butyrylcholinesteráza

Acetylcholinesteráza je enzym, který je odpovědný za rychlé ukončení účinku
acetylcholinu. Štěpí acetylcholin na cholin a acetát. Žádný z produktů rozkladu již
nepůsobí jako přenašeč a působení acetylcholinu se tak ukončuje. Acetylcholinesteráza
se vyskytuje především v cholinergních neuronech a v okolí cholinergních synapsí (ve
vysoké koncentraci se nachází na nervosvalovém spojení), ale je přítomna i v jiných
tkáních, například v erytrocytech30, 31.
Druhým

degradačním

enzymem

je

méně

substrátově

specifická

tzv.

butyrylcholinesteráza, (cholinesteráza, též pseudocholinesteráza), která přednostně
rozkládá jiné substráty než acetylcholin (např. butyrylcholin, ale i prokain,
suxamethonium a propanilid). Je přítomná v krevní plazmě, játrech a pouze
v omezeném rozsahu v neuronech periferního a centrálního nervového systému30, 31.
Některé léky mohou enzymy inhibovat a tím pak brání jejich normálním funkcím,
čehož se využívá u různých typů onemocnění, např. u neurodegenerativních poruch.
Významným cílem vyvíjení nových léků je to, že by měly působit jen na jeden z rodiny
receptorů nebo jen na jeden enzym, aby se omezily vedlejší účinky4.
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3.3.2.

Inhibiční

aktivita

isochinolinových

alkaloidů

vůči

acetylcholinesteráze a butyrylcholinesteráze

Inhibiční aktivita různých částí pěti druhů Escholtzia vůči AChE a BuChE byla
detekována testem založeným na Ellmanově metodě a chromatografií na tenké vrstvě
(TLC). Na základě tohoto testu se druh E. callifornica Cham. zdál být nejvíce inhibičně
aktivní. Izolované alkaloidy z E. californica byly podrobeny acetylcholinesterázové
a butyrylcholinesterázové inhibiční studii pomocí modifikované Ellmanovy metody,
která je založena na reakci uvolnění thiocholinu s chromogenním činidlem za vzniku
barevného produktu, který byl zjištěn spektrofotometrickou metodou při vlnové délce
412 nm. Inhibiční aktivita alkaloidů byla srovnávána s inhibiční aktivitou standardu
eserinu a galanthaminu29, 32.
Sedm z izolovaných alkaloidů bylo testováno na jejich schopnost inhibovat AChE
a BuChE. U třech z testovaných terciálních alkaloidů, bylo zjištěno, že mají
cholinesterázový inhibiční potenciál závislý na dávce, IC50 hodnota escholtzinu byla
3,38 µM, protopinu 1,12 µM a allokryptopinu 1,47 µM. N-methyllaurotetanin, skulerin,
retikulin a salutaridin acetylcholinesterázu neinhibují. Ve srovnání se standardy IC50
testovaných alkaloidů jsou jen slabými inhibitory nebo nemají žádnou inhibiční aktivitu
vůči AChE a BuChE 29, 32.
Některé alkaloidy byly izolovány z E. californica poprvé. A to neokaryachin,
skulerin,

retikulin

a

salutaridin.

Salutaridin

patří

k

morfinanovému

isochinolinových alkaloidů, tento typ byl poprvé popsán u E. californica29.
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typu

3.3.3.

Alkaloidy z Eschscholzia californica a jejich schopnost

inhibovat vazbu [3H]8-hydroxy-2-(di-N-propylamino)tetralin na
receptory 5-HT1A in vitro

Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) je neurotransmiter, který se váže na
receptory 5-HT. Je spojován s řadou psychiatrických onemocnění, jako jsou deprese,
schizofrenie, úzkost, migréna, demence, a rovněž se změnami u závislostí. Rozlišujeme
čtyři hlavní třídy 5-HT receptorů (5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4), mezi nimiž se dále
rozlišuje několik subtypů33. 5-HT1A je subtyp, který je zapojen do psychiatrických
poruch, jako jsou úzkosti a deprese34. Antagonisté 5-HT-receptorů jsou již v klinických
zkouškách pro léčení různých poruch, jako jsou migréna, nevolnost a zvracení a brzy se
začnou zkoušet i při Alzheimerově nemoci4, 30.
Byla provedena studie se 70% etanolovým extraktem z Eschscholtzia californica.
Na základě literární rešerše bylo zjištěno, že některé alkaloidy jsou silnými ligandy pro
receptory 5-HT1A, zatímco u flavonoidních glykosidů nebyla doposud prokázána
interakce s tímto receptorem35, 36.
Výsledky receptorového screeningu jsou shrnuty v následující tabulce (Tab. III).

Tab. III.: Receptorový screening 70% etanolového extraktu z Eschscholtzia
californica (9 µg/mL)37
receptor

inhibice (% ± STDEV)

pozitivní kontrola (EC50 v nM)

adenosinový Al

21 ± 5

1200

adrenergní α2A

30 ± 7

8.5

adrenergní β1

32 ± 3

1.8

cannabinoidní CB1

-4 ± 4

37.6

15 ± 10

0.093

9±1

2.6

cholecystokininový CCK2
histaminový H1
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serotoninový (5-HT1A)

64 ± 4

7.5

serotoninový (5-HT7)

76 ± 1

0.60

tachykininový NK1

5±2

24.4

tachykininový NK2

4±1

78.1

Schopnost jednotlivých alkaloidů bránit vázání [3H] 8-OH-DPAT k receptoru
5-HT1A je uveden v následující tabulce (Tab. IV)37. [3H]8-hydroxy-2-(di-N-propylamino) tetralin je selektivní agonista pro receptor 5-HT1 s vysokou afinitou pro subtyp
5-HT1A. Léky, které jsou parciálními agonisty 5-HT1A receptorů (např. aripiprazol,
ziprasidon, tandospiron) zlepšují kognitivní funkce u pacientů se schizofrenií33.

Tab. IV.: Schopnost jednotlivých alkaloidů bránit vázání [3H] 8-OH-DPAT
k receptoru 5-HT1A
látka

EC50 (µM) ±SD

Ki (µM) ±SD

kalifornidin

> 100

neaktivní

escholtzin

11 ± 4

6±1

0,16 ± 0,01

0,085 ± 0,001

karyachin

9±7

5±4

protopin

> 100

neaktivní

kvercetin

> 100

neaktivní

N-methyllaurotetanin

Aporfinový alkaloid N-methyllaurotetanin byl z testovaných látek nejaktivnější,
s hodnotou Ki = 85 Nm37. Některé aporfinové alkaloidy jsou silnými, vysoce
specifickými 5-HT1A agonisty a antagonisty34,

36

. Agonista je látka, která připomíná

svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže
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na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho biologickou akci. Antagonista je látka
působící proti buněčnému efektu přirozené látky tím, že se váže na stejný buněčný
receptor a blokuje tak její působení38. Aktivita N-methyllaurotetaninu byla srovnatelná
s hodnotami pro jiné aporfinové alkaloidy a proto je pravděpodobné, že je do značné
míry zodpovědná za silnou aktivitu 70% etanolového extraktu37.
Někteří autoři uvádějí, že malé strukturální změny v základní aporfinové struktuře
mohou vést k drastické změně ve farmakologickém profilu. Zejména změna absolutní
stereochemie na chirálním centru a substitučním místě na aromatické části molekuly,
ovlivní působení alkaloidu na serotoninergní činnost a také to, zda bude fungovat jako
agonista nebo antagonista34, 36.
Menší aporfinové alkaloidy, jako jsou glaucin nebo isokorydin nebyly
hodnoceny v této studii, ale mohou přispět k silné interakci 70% etanolového extraktu
s 5-HTlA receptorem. Pro potvrzení této hypotézy jsou další studie nezbytné. Ostatní
alkaloidy ukázaly jen slabou inhibici vazby radioligandu na receptor. Kvercetin, který
byl jediným flavonoidem testováným na 5-HTlA receptor, postrádá jakoukoli aktivitu37.
I když je E. californica dlouhodobě používána jako léčivá rostlina, existují
obavy, zda je její užívání bezpečné, hlavně kvůli přítomnosti alkaloidů. Mnoha
alkaloidů se používá jako léčebných prostředků se silným farmakologickým účinkem,
ale často s poměrně úzkým terapeutickým rozmezím. Jedním z bezpečnostních rizik je
použití bylinných produktů současně s léky na předpis, což vede k možné interakci
bylin a léků. Mnoho těchto interakcí vzniká díky cytochromu P450 (CYP), zejména
CYP3A4, přes který je metabolizováno mnoho léků na předpis39. Z tohoto důvodu byl
70% etanolový extrakt z E. californica zkoušen na inhibici CYP3A4 v in vitro testu.
Tento extrakt ukázal inhibiční aktivitu některých enzymů s hodnotou IC50 = 128,6 µg/ml
(61,8 ± µg/ml), proto se zkoumala inhibiční činnost některých z hlavních alkaloidů
a flavonoidů přítomných v extraktu na CYP3A4. Escholtzin (IC50 = 13,4 ± 4,7 W) se
ukázal jako silný inhibitor CYP3A4 in vitro, zatímco kalifornidin, protopine, rutin,
a isorhamnetin-3-O-rutinosid byly méně aktivní (IC50> 80 W) 37.
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Výsledky poskytují další důkaz, že sloučeniny s methylenedioxyfenylovou částí,
jako je escholtzin, mohou silně inhibovat CYP3A4. Je však pozoruhodné, že kvartérní
alkaloid kalifornidin, který se liší pouze přítomností dalších methylových skupin na
dusíku, byl výrazně méně aktivní než escholtzin. Ačkoli in vitro testy neprokázaly, že
k inhibici dochází i u lidí, je třeba opatrnosti, pokud jsou přípravky z E. californica
užívány současně s léky metabolizující se pomocí CYP3A437.

3.4.

Neurodegenerativní poruchy a jiné demence

Buňky centrální nervové soustavy mají velmi omezené kompenzační mechanismy,
kterými by mohly nahrazovat ztráty způsobené patologickými procesy, a rovněž
možnosti exogenního ovlivnění léky jsou zatím malé. Příčiny odumírání neuronů jsou
v řadě případů doposud neobjasněné, známe jen příznaky, se kterými je toto odumírání
neuronů spojeno. Mezi nejznámější neurodegenerativní poruchy patří Alzheimerova
nemoc a Parkinsonova nemoc30.
Demencí nazýváme stav ireverzibilních a postupujících poruch, vyšších
kortikálních funkcí, kdy jsou poškozeny učení a paměť, kontrola emocionálních reakcí,
kvalita vědomí. Demence může mít původ vaskulární (tzv. multiinfarktová demence),
jejíž příčinou bývá krvácení, krevní sraženiny nebo infarkt mozku nebo může být
důsledkem trvalého nadměrného pití alkoholu, chronického deficitu vitaminu B12,
syfilitické infekce nebo mozkového nádoru4, 30, 40.

3.4.1.

Charakteristika Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova nemoc je charakterizována progresivním zhoršováním paměti
a kognitivních funkcí a může vést až k úplné devastaci organismu se zachováním pouze
vegetativního života. Zcela jistým rizikem pro vznik Alzheimerovy nemoci jsou věk (ve
vyšším věku jsou ženy postiženy častěji než muži), familiární agregace případů, genové
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mutace a nosičství alely eta-4 genu pro apolipoprotein E. Možným rizikem jsou
kraniocerebrální poranění a nízká úroveň vzdělání3, 31.
Biochemické odchylky, které by mohly být podkladem uvedených změn, nebyly
dosud jednoznačně identifikovány, ale je velmi pravděpodobné, že se jedná o výrazné
snížení aktivity cholinacetyltransferázy a dalších parametrů cholinergní aktivity
neuronu. Dále byly zjištěny nižší koncentrace dopaminu, noradrenalinu, serotoninu
a somatostatinu v mozku. Cholinergní a případně i jiné neurony jsou do různé míry
poškozeny, případně hynou31.

3.4.2.

Makroskopické a mikroskopické změny mozku

Při Alzheimerově nemoci probíhají podobné změny jako při stárnutí. Klesá
hmotnost a objem mozku, snižuje se tloušťka mozkové kůry, rozšiřují se mozkové
komory. Porovnáním mozků jedinců postižených Alzheimerovou nemocí a mozků
zdravých jedinců se zjistilo, že v průběhu choroby signifikantně klesá objem mozkové
kůry zejména v mediálních temporálních strukturách3.
Mikroskopické změny na extracelulární úrovni jsou spojeny především
s ukládáním β-amyloidu, což je bílkovina, kterou produkují nervové buňky. Zatím
s jistotou nevíme, proč mozek vůbec β-amyloid tvoří. Zřejmě je této látky zapotřebí
k transportu tukových látek (včetně cholesterolu) přes buněčné membrány. Normální
nervové buňky produkují amyloid snadno rozpustný a ten se z mozku ,,vymývá“, ale při
Alzheimerově nemoci buňky produkují špatnou formu amyloidu, který se nerozpouští,
a proto se hromadí v plaku. Tato patologická bílkovina zřejmě umožňuje zvýšený
prostup vápníku do nervových buněk, čímž je zabíjí. Intracelulární změny jsou
způsobeny fosforylací změněného τ-proteinu. τ-protein se normálně vyskytuje
v mikrotubulech neuronů, ale z hyperfosforylované izoformy τ-proteinu vznikají párová
spirální vlákna s charakteristickou periodicitou, ze kterých následně vznikají neuronální
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klubka. K dysfunkci neuronů dochází pro narušení jejich metabolické a iontové
homeostázy a oxidačním poškozením3, 4, 30.
Dále byla pozorována korelace mezi izoformami apolipoproteinu E (ApoE)
a věkem, kdy se Alzheimerova nemoc začíná rozvíjet. Gen pro ApoE je polymorfní,
vyskytuje se ve třech alelách, které kódují vznik tří rozdílných izoforem, ApoE2,
ApoE3, ApoE4. Nosičství alely ApoE4 je význačným rizikovým faktorem vzniku
onemocnění. Časný rozvoj Alzheimerovy nemoci se vyskytuje spolu s mutacemi genu
proteinu, který je prekurzorem β-amyloidu a jehož se proto vytváří nadměrné množství.
Například u nemocných s Downovým syndromem, kde přítomnost nadbytečného
chromozomu 21 způsobuje nadměrnou tvorbu β-amyloidu. Dalšími poznanými
genetickými odchylkami jsou mutace genů pro presenilin 1 a presenilin 2, které jsou
rovněž příčinou nadprodukce β-amyloidu3, 4, 30.

3.4.3.

Terapie Alzheimerovy nemoci

V současnosti ještě není zcela známa etiopatogeneze Alzheimerovy nemoci, což
nám neumožňuje kauzální terapii. Terapie nemoci má být komplexní. Zahrnuje
farmakoterapii, psychosocioterapii (především kognitivní trénink a další behaviorální
postupy),

léčbu

interkurentních

onemocnění,

rehabilitaci

tělesných

funkcí

a v neposlední míře i práci s rodinou a dalšími pečovateli nemocného.
Farmakoterapii Alzheimerovy nemoci můžeme rozdělit zhruba do dvou skupin:
A) kognitivní farmakoterapie,
B) nekognitivní, symptomatická farmakoterapie3.
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3.4.3.1. Kognitivní farmakoterapie
Kognitiva svým cholinomimetickým účinkem zlepšují pozornost a paměťové
schopnosti. Nejlépe se osvědčují léky posilující transmiterové funkce acetylcholinu
inhibicí acetylcholinesterázy30.

1) Inhibitory cholinesteráz
Acetylcholinesteráza je enzym odbourávající acetylcholin v CNS, na periferii
převládá butyrylcholinesteráza. Zablokováním těchto enzymů zvýšíme množství
acetylcholinu schopného vazby na své receptory. Používají se především přípravky
následujících skupin3:
a) Karbamáty: spíše experimentálně než klinicky je používán fyzostigmin, který má
velmi krátký poločas a mnoho nežádoucích účinků. Prodloužením jeho postranního
řetězce se dopělo k rivastigminu (reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy), který
náleží mezi perspektivní léčiva Alzheimerovy nemoci3, 30.
b) Piperidinové přípravky: nejznámější je donepezil, což je reverzibilní, ale
nekompetitivní inhibitor acetylcholinesterázy s relativně vysokou selektivitou účinků
v CNS3, 30.
c) Akridinové přípravky: takrin je preparát, u kterého byla zjištěna hepatotoxicita,
proto se již nepoužívá. Stejně jako fyzostigmin inhibuje acetylcholinesterázu v celém
těle, nikoliv pouze v mozku, takže má mnoho vedlejších účinků jako je zvýšené slinění,
pocení, zvýšená peristaltika a sekrece žaludečních šťáv3, 4.
d) Deriváty organofosfátů: do této skupiny náleží nadějný metrifonat, který byl
v minulosti zkoušen jako anthelmintikum3, 4.
e) Alkaloidy: mezi perspektivní farmaka patří huprezin A získaný z Huperzia
selago (Huperziaceae) a dnes používaný galantamin (Nivalin)31. Tento alkaloid, který
byl poprvé izolován ze sněženek (Galanthus) prostupuje hematoencefalickou bariéru
a inhibuje

acetelcholinesterázu

reverzibilně,

s potlačenými

účinky

v periferním

parasympatickém nervovém systému (přesto však nikoli bez nežádoucích účinků
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v důsledku parasympatické stimulace). Zároveň je alosterickým modulátorem
nikotinových receptorů, čímž na nich potencuje účinnost acetylcholinu3,

30

. Dříve se

získával převážně z kavkazského podsněžníku (Galanthus woronowii), nyní se
připravuje synteticky41.

2) Substituce prekurzory acetylcholinu
Substituce samotným acetylcholinem není možná pro jeho velmi krátký poločas.
Cholin se neosvědčil mimo jiné pro své depresogenní efekty. Nejužívanější jsou
lecitiny, ze kterých se postupně uvolňuje cholin pro syntézu acetylcholinu. Nejčastěji
používaný je sojový lecitin. V praxi bývá poddávkován, jsou třeba dávky řádově
v desítkách gramů denně. Lecitin se obvykle používá jako součást kombinované
farmakoterapie, nejčastěji v kombinaci s inhibitory acetylcholinesteráz3.

3) Agonisté acetylcholinových receptorů
Další možností léčby je podávání léků, které přímo působí na acetylcholinové
receptory. V těle existují dva typy receptorů pro acetylcholin a to nikotinový
a muskarinový. Oba se vyskytují jak v mozku, tak v ostatních částech těla. Receptory
v mozku se nepatrně liší od receptorů v jiných orgánech, a tak je možné vyvinout léky
selektivní k receptorům v mozku, které nemají nežádoucí účiny. Mezi takové léky patří
xanomelin, agonista muskarinových receptorů, který zlepšuje pozornost, myšlení
a paměť. Významnou výhodou tohoto léku je to, že současně snižuje aktivitu buněk
uvolňujících neurotransmiter dopamin. Z toho plyne, že xanomelin snižuje agresivitu,
vzrušenost a halucinace, které se u postižených Alzheimerovou nemocí mohou
vyskytnout4.
V současnosti se intenzivně zkoumá i úloha nikotinových acetylcholinergních
receptorů, a jsou vyvíjeni agonisté nikotinových receptorů s delším poločasem
a s menšími vedlejšími účinky než má nikotin3.
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4)

Ovlivnění

acetylcholinergního

systému

pomocí

jiných

neurotransmiterových systémů
Acetylcholinergní systém je pod vlivem tonické inhibice GABAergního systému
(systém kyseliny γ-aminomáselné). Proto se hledají látky, které by parciálně inhibovaly
GABA-receptory tak, aby došlo k odblokování této tonické inhibice. Mezi perspektivní
látky

patří

léky

ze

skupiny

β-karbolinů.

Obdobně

zvyšuje

výkonnost

acetylcholinergního systému inhibice sérotonergních receptorů typu S3, což působí např.
ondasetron3.

5) Jiné způsoby ovlivnění acetylcholinergního systému
Indeloxazin – zvyšuje uvolnění acetylcholinu z presynaptického zakončení.
Acetyl-L-karnitin – zlepšuje příjem prekurzorů acetylcholinu do neuronu.
U Alzheimerovy nemoci jsou také popisovány deficity jiných neurotransmiterů
a neuromediátorů než je acetylcholin, např. somatostatinu. Tato látka má velmi krátký
poločas, proto jsou vyvíjeny deriváty s retardovaným účinkem. Deficit serotoninu není
popisován konstantně, přesto podávání selektivních inhibitorů reuptake (zpětné
vychytávání) serotoninu (fluoxetin) může u Alzheimerovy nemoci přinést určitý benefit.
Podávání L-dopa a psychostimulancií nepřináší žádoucí terapeutické efekty3.

6) Nootropika
U Alzheimerovy nemoci se popisuje snížení neuronálního metabolismu, hlavně
oxidativního metabolismu glukózy a buněčné proteosyntézy. Nootropní léky zvyšují
odolnost nervové tkáně k hypoxii, oxidativní metabolismus glukózy, neuronální
proteosyntézu. Nootropika nepůsobí přímo na synaptické membráně a přímo
neovlivňují receptory a jejich ligandy, i když toto ovlivnění může být nepřímé3.
Piracetam a jeho deriváty aniracetam, pramiracetam jsou nejpoužívanější
nootropika. Vzhledem k tomu, že u zvířat vede k zlepšení uvolnění acetylcholinu
v oblasti hipokampu, používají se i u Alzheimerovy nemoci3.
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Pyritinol je derivát pyridoxinu. Má mimo jiné určitý efekt likvidace volných
kyslíkových radikálů3.
Meklofenoxat má již určité rysy psychostimulancií. Interferuje s převodním
systémem srdečním, a proto nemůže být používán u kardiaků3.
Některá nootropní léčiva působí také vazodilatačně svým relaxačním efektem na
hladkou svalovinu cév. Do této skupiny patří např. naftidrofuryl, cinnarizin,
pentoxifyllin, ale u Alzheimerovy nemoci se příliš neosvědčily3.

7) Léky budoucnosti
Farmakologické ovlivnění vlastních neurodegenerativních procesů na různých
úrovních:
a) využití neurotropních růstových faktorů (NGF) – nervové buňky při
Alzheimerově nemoci odumírají, protože mají nedostatek tohoto faktoru. Možnou
léčbou, která se zkouší, je náhrada nervového růstového faktoru podáváním přímo do
mozku nebo podáváním látek působících na receptory pro NGF a zvyšujících přežití
nervových buněk. Lék propentofylin patrně zvyšuje tvorbu NGF v mozku a začíná se
zkoušet v klinických studiích30.
b) Inhibování tvorby a ukládání β-amyloidu a τ-proteinu např. nesteroidními
antiflogistiky nebo statiny4, 30,
c)

potlačení

excitotoxicity

např.

inhibitory

vápníkových

kanálů

(např.

nimodipinem)30,
d) použití antioxidantů (vitaminy C a E, β-karotenoid, extrakty z Ginkgo biloba).
Jedním z testovaných léků je idebenon, který může odstraňovat volné radikály, a tak
omezovat jejich škodlivé působení na buňky4, 30.
e) Inhibitory glutamátových receptorů - např. mematin, který je rovněž předmětem
zkoumání. Memantin je registrován pro užití v indikaci středně závažné až závažné
Alzheimerovy demence4, 30.
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f) Léky působící na receptory pro 5-HT – receptory 5-HT3 omezují uvolňování
acetylcholinu z nervových buněk, a tak léky jako ondansetron, granisetron a tropisetron,
které tyto receptory blokují, působí opačně – zvyšují uvolňování acetylcholinu.
Antagonisté 5-HT-receptorů jsou již v klinických zkouškách pro léčení různých poruch,
jako migréna, nevolnost a zvracení a brzy se začnou zkoušet i při Alzheimerově
nemoci4, 30.

3.4.3.2. Nekognitivní farmakoterapie

Tento typ farmakoterapie se používá k léčbě přidružených, nekognitivních
symptomů Alzheimerovy nemoci. Mezi takovéto příznaky patří např. paranoidněhalucinatorní syndromy, stavy neklidu, poruchy spánu, depresivní nebo úzkostné stavy.
K terapii těchto symptomů používáme neuroleptika (např. tiaprid, haloperidol,
risperidon, melperon a další) a také antidepresiva převážně tzv. thymoleptika (např.
fluoxetin, citalopram, sertralin, moklobemid a další), která narozdíl od klasických
tricyklických antidepresiv, nemají anticholinergní účinky. Další skupinou léčiv
používanou k terapii poruch spánku jsou benzodiazepinová hypnotika (např.
midazolam, flunitrazepam, nitrazepam a jiné) a nová nebenzodiazepinová hypnotika
(např. zolpidem, zopiclon)3.

3.4.4.

Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc je neurologická extrapyramidová porucha způsobená
neurodegenerací zejména dopaminergních neuronů v substantia nigra, s následnou
deplecí dopaminu v bazálních gangliích. Příčina nemoci je dosud neznámá, ale
předpokládá se, že příčinou by mohlo být působení neurotoxických vlivů a studovány
jsou i hereditární příčiny. Parkinsonova nemoc je charakterizována nálezem svalové
rigidity a termoru (mizející jen ve spánku), bradykineze, klidového třesu a posturální
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nestability. Ztráta dopaminergních neuronů je největší v substantia nigra a degenerace
postihuje též dopaminergní zakončení v corpus striatum, kde jsou přítomny ve velké
denzitě dopaminové receptory D1 (excitační) a D2 (inhibiční). Proto příznaky obdobné
Parkinsonově nemoci (ztrátu kontroly nad volními pohyby) způsobuje také potlačení
funkce dopaminových receptorů při aplikaci klasických neuroleptik, benzamidů,
reserpinu, či methyldopy. Farmakologické pokusy o obnovení dopaminergní aktivity
pomocí levodopy a dopaminových agonistů vedly k úspěšnému zmírnění mnoha
klinických projevů této nemoci. Alternativním, ale pouze doplňujícím postupem je
obnovení normální rovnováhy mezi cholinergními a dopaminergními vlivy na bazální
ganglia, pomocí antimuskarinových léčiv30, 31.

3.4.5.

Terapie Parkinsonovy nemoci

3.4.5.1. Dopaminergní léky

Hlavním lékem volby dopaminergní terapie je prekurzor dopaminu levodopa,
protože dopamin sám neprochází heatoencefalickou bariérou. Jelikož je levodopa
z 90 % biotransformována na dopamin enzymem dopa-dekarboxylázou (do určité míry
též MAO či COMT) ještě na periferii, kombinuje se s antagonisty D2-receptorů
(karbidopou nebo benserazidem). Ty přes hematoencefalickou bariéru neprostupují,
čímž potlačují přeměnu levodopy pouze v periferii, a tak se větší procento levodopy
dostává do mozku a snižují se také možné nežádoucí účinky dopaminového působení
v periferii. Podobně působí i inhibitory COMT, např. tolcapon či entacapon.
Dlouhodobé užívání levodopy je spojeno s mnoha nežádoucími účinky. Bohužel
levodopa zvyšuje hladinu dopaminu v celém mozku, nikoliv jen v nigrostriatální dráze,
proto se mohou vyskytnout příznaky schizofrenie4, 30, 31.
Další možností zvyšování dopaminu v mozku je podání selektivních inhibitorů
MAO-B (enzymu zodpovědného za biodegradaci dopaminu v mozku). Využívá se

32

selegilin (ireverzibilní blokátor) a zkoušeny jsou možnosti caroxazonu (reverzibilní
inhibitor). Rovněž se využívá přímé stimulace dopaminových receptorů jejich
specifickými

agonistickými

ligandy,

např.

deriváty

námelových

alkaloidů

(bromokriptin, lisurid, pergolid a neergolinové deriváty pramipexol a ropinirol). Dále se
využívá dopaminergního působení antivirotika amantadinu, který je mírným
antagonistou NMDA-glutamátergních receptorů a snad i zvyšuje uvolňování dopaminu
ze zachovalých dopaminergních zakončení a snižuje jeho zpětné vychytávání30.

3.4.5.2. Anticholinergní léky

Po více než sto let byla tato skupina léčiv jedinou užívanou farmakoterapií
Parkinsonovy nemoci. V současnosti se v této indikaci používají jako adjuvantní léky
pro potlačení hypercholinergní aktivity ve striatu, což vede k ústupu hypersalivace
a tremoru a ke zmírnění rigidity a bradykineze. Lze použít řadu léčiv s centrálním
anticholinergním účinkem, které se liší účinností mezi sebou i intenzitou účinku,
dosaženého u různých pacientů. Mezi taková léčiva řadíme trihexyfenidyl, benzatropin,
biperiden,

orphenadrin.

Také

mohou

být

lékem

volby

látky

ze

skupiny

H1-antihistaminik či tricyklických antidepresiv s výraznějšími anticholinergními účinky.
Všechny tyto léky však působí obdobné nežádoucí účinky jako jsou: tachykardie, zácpa,
sucho v ústech, poruchy mikce, rozmazané vidění, nauzea a zvracení30, 31.

3.4.5.3. Léky budoucnosti

Farmaceutický průmysl se snaží vyvinout léky působící přímo na dopaminové
receptory a podobné bromokryptinu, ale s menšími vedlejšími účinky. V klinických
studiích jsou pramipexol a ropinirol. Jinou možností je zvýšení aktivace receptorů
dopaminem zbývajícím v mozku postižených Parkinsonovou nemocí. Látkou, která se
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tvoří v buňkách a která brzdí aktivaci dopaminových receptorů, je adenosin. Léky
blokující receptory pro adenosin umožňují, aby dopamin působil silněji než obvykle4.
Veškerá dostupná farmakoterapie Parkinsonovy nemoci je symptomatická,
nepostihuje příčinu, a tedy neovlivní progresi choroby. Nové snahy o nalezení způsobu,
jak nahradit ztrátu dopaminergních neuronů, spočívají ve využití lokální aplikace
neurotropních faktorů a v transplantačních postupech. Zatím bylo zkoušeno injikování
disociovaných fetálních dopaminergních neuronů přímo do substantia nigra. Přežívající
buňky jsou schopny vytvářet nové spoje, ale příznivý účinek byl zatím pouze
krátkodobý. Preklinický výzkum se zabývá studiemi buněčných kultur, ve kterých jsou
buňky jiných než nervových typů geneticky manipulovány tak, aby syntetizovaly
a uvolňovaly dopamin nebo nervové růstové faktory, a mohly tak v budoucnu úspěšně
sloužit k neurotransplantaci30.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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4.1.

Všeobecné postupy

4.1.1.

Destilace a odpařování

Rozpouštědla byla před použitím destilována; nejprve byl zachycen předek (asi
5 %; většinou s vodným azeotropem), poté bylo vydestilováno zbylých cca 90 %
rozpouštědla. Rozpouštědla byla uchovávána v hnědých nádobách.
Odpařování chromatografických frakcí bylo prováděno na vakuové odparce Bűchi
Rotavapor R 114 vybavené vodní lázní Bűchi Waterpath B-480 při 40 ˚C za sníženého
tlaku.

4.1.2.

Chromatografie

4.1.2.1. Tenkovrstvá chromatografie

Chromatografie na tenké vrstvě byla použita v systému N (normálních) komor.
Komory byly použity nasycené mobilní fází. V případě užití malých komor
(válcových), průměr 10 cm, trvalo sycení asi 30 minut. U klasických komor (18x18 cm)
pak asi hodinu. Chromatografie byla prováděna vzestupně.

4.1.2.2. Sloupcová chromatografie

Sloupcová chromatografie byla prováděna systémem stupňovité eluce na silikagelu
FLUKA, 0,063 - 0,2 mm, desaktivovaném 10 % vody. Sloupec byl plněn obvyklým
způsobem – nalitím suspenze adsorbentu do rozpouštědla. Vzorek byl po vysušení
v exsikátoru nanesen na roztěru s malým množstvím silikagelu.
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4.2.

Materiál a vybavení

4.2.1.

Rozpouštědla a chemikálie

Rozpouštědla:
Benzin, p.a., PENTA
Cyklohexan, p.a., PENTA, (cHx)
Diethylamin, p.a., Lachner, (Et2NH)
Ethanol 95%, denaturovaný methanolem, p.a., (EtOH)
n-hexan, p.a., PENTA

Chloroform, p.a., PENTA, (CHCl3)
Methanol, p.a., PENTA
Toluen, p.a., PENTA, (To)

Chemikálie:
Dusičnan bismutitý zásaditý, p.a., (RNDr. Jan Kulich, s.r.o.)
Jodid draselný, p.a., PENTA
Kyselina vinná, p.a., (RNDr. Jan Kulich, s.r.o.)

Všechna vodná rozpouštědla a roztoky kyselin a bazí jsou uváděny v hmotnostních
procentech (m/m).

4.2.2.

Chemikálie a materiál ke stanovení účinku erytrocytární AChE

a sérové BuChE

Chemikálie:
10 mM acetylthiocholin jodid, (Sigma-Aldrich)
10 mM butyrylthiocholin jodid, (Sigma-Aldrich)
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Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, p.a. (Lachema)
Dimethylsulfoxid, (Sigma-Aldrich)
5,5´-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina, ≥ 98% (Sigma-Aldrich)
Dodekahydrát hydrogenfosfrečnanu disodného, p.a. (Lachema)
0,1 M fosfátový pufr, pH 7,4
Galanthamin hydrobromid, (Changsha Organic Haerb Inc., China)
Huperzin A, (TAZHONGHUI – Tai´an zhonghui Plant Biochemical Co., Ltd.,
China)

Materiál:
Jako zdroj acetylcholinesterázy byl použit hemolyzát lidských erytrocytů:
- plná krev byla odstředěna po dobu 15 minut při 10000 otáček za minutu, získaná
erytrocytární masa byla 3 × promyta 0,1 M fosfátovým pufrem, pH 7,4 aby byly
odstraněny zbytky plazmy; 10% (v/v) hemolyzát byl připraven ve vodě.
Zdrojem butyrylcholinesterázy byla lidská plazma.
Jednorázové semimikro-polystyrenové kyvety 1,5 ml PLASTIBRAND®.

4.2.3.

Chemikálie a materiál ke stanovení antioxidační aktivity

2,2´-diphenyl-1-pikrylhydrazyl radikál, (Sigma-Aldrich)
Kvercetin
Trolox

4.2.4.

Přístroje použité při stanovování biologických vlastností

izolovaných látek

Centrifuga typ MPW-340 (Mechanika precyzyjna, Varšava, Polsko)
pH metr Ф 72 METER (Beckmann, USA)
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Spektrofotometr UV-1601 CE SHIMADZU
FIA lab 3000 analyser (FIAlab Instruments Inc., Bellevue, WA, USA)
USB 2000-UV/VIS spektrofotometr se zdrojem světla LS-1 (Ocean Optics, USA)
CMA-Z průtoková cela (1- cm délka)

4.2.5.

Detekční činidla

D 1: Dragendorffovo činidlo modifikované podle Muniera42
- pro alkaloidy a další sloučeniny obsahující dusík.
- roztok A: se připraví rozpuštěním 1,7 g zásaditého dusičnanu bismutitého a 20 g
kyseliny vinné v 80 ml vody.
- roztok B: se připraví rozpuštěním 16 g jodidu draselného ve 40 ml vody
- zásobní roztok: se připraví smísením roztoků A a B v poměru 1:1. Může být
uložen několik měsíců v lednici.
- činidlo pro analýzu: se připraví tak, že se k roztoku 5 ml kyseliny vinné
rozpuštěné v 50 ml vody přidá 5 ml zásobního roztoku.

4.2.6.

Chromatografické adsorbenty

A 1: Kieselgel 60 F254, (Merck), 5×10 cm.
Hliníková deska s vrstvou silikagelu pro tenkovrstvou chromatografii. Silikagel 60
F254, tloušťka vrstvy 0,2 mm

A 2: Oxid hlinitý neutrální, 0,1 - 0,2 mm (40/250 - hrubší) desaktivovaný 5 % H2O

A 3: Silikagel FLUKA, 0,063 - 0,2 mm
Komerční adsorbent, zrnitosti 0,063 - 0,2 mm, se na suchém sloupci promyje
nejprve chloroformem poté destilovaným ethanolem. Po vyjmutí ze sloupce se
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vyčištěný adsorbent suší několik dní na bezprašném místě. Po vytěkání rozpouštědel se
aktivuje na tenké vrstvě (do 2 cm výšky) 4 hodiny při 160 °C. Po zchladnutí na 80 °C se
adjustuje do dobře uzavíratelných lahví.
Tento plně aktivní adsorbent se desaktivuje přídavkem 10 % vody (ekvilibrace
1 hodinu při rotaci).

4.2.7.

Vyvíjecí soustavy pro tenkovrstvou chromatografii

S 1 : cHx+Et2NH 95:5
S 2 : cHx+Et2NH 9:1
S 3 : To+CHCl3+EtOH+Et2NH 77:20:3:3
S 4 : To+CHCl3+EtOH+Et2NH 75:20:5:3
S 5 : To+CHCl3+EtOH+Et2NH 70:20:10:3

4.3.

Postup extrakce alkaloidů z Eschscholtzia californica

Cham.

4.3.1.

Původ drogy

Droga (36,54 kg, sušená nať s kořeny) byla získána sběrem z introdukované
kultury (komerční osivo) firmou Planta Naturalis (Markvartice u Sobotky).

4.3.2.

Příprava extraktu a jeho čištění

Příprava extraktu a jeho čištění byla provedena Jakubem Doležalem a její
podrobný popis je uveden v jeho diplomové práci. Pro názornost zde uvádím schéma
přípravy jednotlivých alkaloidních výtřepků, získaná množství jednotlivých frakcí
a jejich TLC.
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Schéma přípravy jednotlivých typů alkaloidů5
DROGA 36,54 kg
+ 328 l 95% EtOH
(1:9,2)
odpaření
1% H2SO4

Kyselý roztok 17,2 l
+ 10 Na2CO3
+ Et2O (5x400 ml)

Filtrace znečištěniny

Sodový roztok
+ 50% NaOH
+ Et2O (5x400 ml)

Louhový roztok

Odparek Et2O
terciární baze
+ nasyc. roztok KCN
+ 20% HCl

Et2O
„berberinová frakce“
ps-kyanidy

Kyselý roztok
+10% Na2CO3
+ Et2O (8x400 ml)

Odparek Et2O
terciární baze
+2% HCl
+CHCl3 (7x250 ml)

Chloridy rozp v CHCl3
(chloroformová fáze)
odparek + 2% HCl
+ 10% Na2CO3
+ voda
+ Et2O (5x250ml)

Vodná fáze

Et2O výtřepek
nefenolické alkaloidy

Chloridy nerozp.
v CHCl3
(vodná fáze)
+ 10% Na2CO3
+ Et2O (7x300 ml)

Et2O výtřepek
+ 3x100 ml 5%NaOH
+ 2x100 ml vody

Vodný roztok fenolátů
+ 3M H2SO4
+ 10% Na2CO3
+ Et2O (5x200 ml)

Vodná fáze

Vodný zbytek
Et2O výtřepek
nefenolické
alkaloidy

ML
nefenolické alkaloidy

Et2O výtřepek
+ 3x150 ml 5% NaOH
+ 2x100 ml vody

Vodný roztok fenolátů
+ 3M H2SO4
+ 10% Na2CO3
+ Et2O (5x200 ml)

Vodná fáze
Et2O výtřepek
fenolické alkaloidy

Et2O výtřepek
fenolické alkaloidy

Obr.3: Přehled dělení alkaloidního výtřepku A5
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Vodná fáze

Tab. V: Charakter a hmotnost výtřepků s obsahem alkaloidů5
Typ výtřepku

Hmotnost (g) Popis

A (diethylether, pH ∼ 9)

54,06 g

Světle hnědý, výrazně krystalický

Alkaloidy z pseudokyanidů

0,69 g

Světle hnědé, velmi viskózní

11,26 g

Velmi viskózní, bělavý

6,03 g

Bílý, drobně krystalický

13,65 g

Světle hnědý velmi viskózní

11,35 g

Světle hnědý, velmi viskózní

3,27 g

Hnědý, velmi viskózní

Alkaloidy z vyčištěného výtřepku A:
1 (nefenolické z chloridů nerozpustných
v chloroformu; matečný louh)
2 (krystaly (0/005) z chloridů
nerozpustných v chloroformu,
nefenolických)
3 (fenolické z chloridů nerozpustných
v chloroformu)
4 (nefenolické z chloridů rozpustných
v chloroformu)
5 (fenolické alkaloidy z chloridů
rozpustných v chloroformu)
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Obr.4: E. californica nať, výtřepek A (popis viz Tab. VI)
(Pozn.: Kieselgel UV 254 Merck, 10 cm (dráha 8,5 cm),
C6H5CH3+CHCl3+EtOH+Et2NH = 70:20:10:3; komora nasycená, vyvíjení 1x,
detekce D1)5.

Tab. VI: Popis k obrázku č. 45
Sloupec

Typ soli alkaloidů

1

chloridy nerozpustné v chloroformu, nefenolické

2

krystaly (0/005) z chloridů nerozpustných v chloroformu, nefenolických

3

chloridy nerozpustné v chloroformu, fenolické

4

chloridy rozpustné v chloroformu, nefenolické

5

chloridy rozpustné v chloroformu, fenolické
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4.3.3.

Sloupcová chromatografie výtřepku nefenolických alkaloidů

z chloridů rozpustných v chloroformu

11,20 g odparku (viz obr. 4, sloupec 4) bylo po rozpuštění v 15 ml chloroformu
dále chromatografováno na sloupci silikagelu za účelem získání všech obsažených
alkaloidů. Frakce obsahující shodné alkaloidy byly na základě tenkovrstvé
chromatografie spojeny. Výsledky chromatografie jsou shrnuty v následujících
tabulkách (Tab. VII a VIII).

Tab. VII: Sloupcová chromatografie matečného louhu
Hmotnost vzorku

11,35 g světle hnědý, velmi viskozní

Druh a množství adsorbentu

Silikagel FLUKA, 0,063-0,2 mm, 338g,
desaktivovaný 10 % vody

Vrstva s extraktem

47 x 43 mm

Dělicí vrstva

47 x 655 mm

Frakce (ml)/doba toku

100 ml/10 - 20 minut

Mrtvý objem

555 ml

Tab. VIII: Výsledky sloupcové chromatografie matečného louhu
Spoj. fr.

Frakce

Eluční systém

Popis

1 - 24

CHCl3

25 - 28

CHCl3 + 2 % EtOH

29

29

30-34

1 - 28

Hmotnost

Nepoužito

0,00 g

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,14 g

30-34

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

5,82 g

35

35

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

2,72 g

36

36

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní,
1,57 g
s krystaly
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37

37

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,29 g

38

38

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,17 g

39

39

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,10 g

40

40

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,03 g

41-45

41-45

CHCl3 + 3 % EtOH

Žlutý, velmi viskózní

0,07 g

Obr. 5: E. californica nať, Nefenolické alkaloidy z chloridů rozpustných
v chloroformu (popis viz Tab. VIII)
(Pozn.: Kieselgel UV 254 Merck, 10 cm (dráha 8,5 cm),
C6H5CH3+CHCl3+EtOH+Et2NH = 77:20:3:3; komora nasycená, vyvíjení 3x,
detekce D1).
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Kvalitativní složení frakcí bylo sledováno tenkovrstvou chromatografií (A 1, S 3
nebo S 4 v předem nasycených komorách), detekováno (UV =254 nm a D 1).
Pro další práci byly vybrány spojené frakce 30 – 34. Ostatní frakce byly uloženy
pod inertní atmosférou k případnému dalšímu zpracování.

4.3.4.

Zpracování spojených frakcí 30 -34

Spojené frakce 30 - 34 (viz Tab. VIII, Obr. 5) byly přefiltrovány přes 51g
neutrálního Al2O3 (40/250 - hrubší) desaktivace 5 % H2O. Po odpaření ve vakuové
odparce byly rozpuštěny v hexanu a po dalším odpaření vzniklo 4,57g pěnovité bílé
hmoty. Získaná látka byla vysušena ve vakuovém exsikátoru a podrobena strukturní
analýze za účelem identifikace izolovaného alkaloidu.

4.4.

Určení struktury izolované látky

4.4.1.

Měření hmotnostního spektra

Spektra byla měřena na LC/MS Thermo Finningan LCQDuo, iontová past,
ionizace elektrosprejem v kladném módu (ESI+). MS/MS spektra byla měřena
při kolizní energii 40 eV. Látka byla rozpuštěna v methanolu.

4.4.2.

Měření NMR spektra

Spektra byla měřena na spektrometru Varian Inova 500 s pracovní frekvencí
499.9 MHz pro 1H a 125.7 MHz pro 13C jádra. 13C NMR spektra byla měřena v 5 mm
SW širokopásmové sondě, 1H a všechna 2D spektra v inverzní 5mm ID PFG sondě
s využitím

standardních

pulzních

sekvencí.

v deuterochloroformu při 25 ˚C.
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Experimenty

byly

měřeny

Hodnoty chemických posunů jsou v ppm a jsou vztaženy k internímu standardu
(hexamethyldisilan, 0,04 ppm, v 1H spektrech) nebo signálu solventu (76,99 ppm, v 13C
spektrech). (Dr. M. Kurfürst, Ph.D., Ústav chemických procesů, AV ČR, Praha).

4.5.

Stanovení inhibiční aktivity alkaloidů vůči erytrocytární

AChE a sérové BuChE

4.5.1.

Podmínky měření

Experimenty byly prováděny za těchto podmínek:
- při teplotě 25 ˚C
- v prostředí PB
- při pH 7,4
- při vlnové délce spektrofotometru 436 nm
- v jednorázových plastových kyvetách o tlouštce 1 cm

4.5.2.

Stanovení inhibiční aktivity alkaloidů vůči AChE a BuChE

Pro stanovení inhibiční aktivity látek byla použita Ellmanova spektrofotometrická
metoda s použitím 5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DTNB). Jako substráty se
používají estery thiocholinu, které jsou cholinesterázami štěpeny na thiocholin
a příslušnou kyselinu. Stanovuje se SH- skupina thiocholinu, která se naváže na DTNB.
Výsledkem je žlutě zbarvený produkt, který se stanovuje spektrofotometricky při vlnové
délce 436 nm. Sleduje se nárůst absorbance za 1 minutu. Hodnoty IC50 byly vypočítány
z naměřených hodnot poklesu aktivity acetylcholinesterázy nebo butyrylcholinesterázy
nelineární regresí v programu GraphPaD Prism (verze 3.02 pro Windows; výrobce
Graph PaD Software, San Diego, CA, USA). Výsledky byly porovnány s hodnotami
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IC50 známých inhibitorů cholinesteráz: galathaminem (IC50 AChE = 6,898 µM, BuChE
= 156 µM), Huperzin A (IC50 AChE = 0,25 µM, BuChE >1000 µM)32.

4.5.3.

Stanovení antioxidační aktivity získaných alkaloidů

Antioxidační aktivita byla testována in vitro DPPH testem. Metoda je založena
na reakci stabilního 2,2´-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH) se vzorkem. Snížení
absorbance DPPH měřené při 525 nm je závislé na koncentraci antioxidantu
ve sledovaném vzorku. Byly použity FIAlab pro Windows software, FIAlab
3000 analyser (FIAlab Instruments Inc., Bellevue, WA, USA), 2,5-ml syringe pump,
USB2000-UV/VIS spektrofotometr se zdrojem světla LS-1 (Ocean Optics, USA)
a SMA-Z průtoková cela (1-cm délka). Antiradikálová aktivita vzorků byla vyjádřena
jako 50% účinná koncentrace (EC50), která byla vypočítána pomocí programu GraphPad
Prism 3.02, a byla porovnána se známými antioxidanty: kvercetinem EC50 = 25,3 µM
a troloxem EC50 = 27,8 µM32.
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5. VÝSLEDKY
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Na základě MS a NMR studií a porovnání dat s literaturou byly izolované látky
identifikovány jako escholtzin25, 43.

5.1.

MS studie escholtzinu

ESI-MS m/z 324,2 [M+H]+ (100). MS/MS m/z 293,1 (100), 263,1 (8), 235,1 (7),
188,2 (27).

Obr. 6: MS a MS2 spektrum escholtzinu
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5.2.

NMR studie escholtzinu

Struktura izolované látky byla určena na základě interpretace 1H- a

13

C-NMR

spekter a jejich porovnání s daty v literatuře.

1
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12
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2

11

10
10a
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Obr. 7: Struktura eschscholtzinu

5.2.1.

1

1

H-NMR spektrum escholtzinu

H NMR (CDCl3, 25°C):

2.51 s, 3H, H-14; 2.53 d (2JH=16.3 Hz), 2H, H-6; 3.39 dd (2JH=16.3 Hz, 3JH=5.7
Hz), 2H, H-6’; 3.95 d (3JH=5.7 Hz), 2H, H-5; 5.81 d (2JH=1.5 Hz), 2H, H-2a; 5.86 d
(2JH=1.5 Hz), 2H, H-2a’; 6.42 s, 2H, H-1; 6.58 s, 2H, H-4.
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Obr. 8: 1H-NMR spektrum escholtzinu

5.2.2.

13

C-NMR spektrum escholtzinu

13

C NMR (CDCl3, 25°C):

34.28, C-6; 41.07, C-14; 56.92, C-5; 100.08, C-2a; 107.25, C-4; 108.87, C-1;
125.21, C-6a; 131.24, C-4a; 146.19, C-X; 146.53, C-Y; Signály označené X,Y náležejí
uhlíkům C-2 a C-3, nelze je spolehlivě přiřadit.
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Obr. 9: 13C-NMR spektrum escholtzinu

5.3.

Antioxidační aktivita

Izolované alkaloidy byly podrobeny testování jejich antioxidační aktivity.
Výsledky této studie jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.IX)..

Tab. IX: Antioxidační aktivita alkaloidů

a
b

Látky

EC50 (µM)

Escholtzin

> 1000

Kvercetrin b

25,3±1,2

Trolox b

27,8±0,8

Každé měření bylo opakováno dvakrát
Referenční látka
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5.4.

Výsledky testu vlivu látky na aktivitu AChE a BuChE

Získané alkaloidy byly testovány na jejich inhibiční aktivitu vůči erytrocytární
acetylcholinesteráze

a

sérové

butyrylcholinesteráze.

Výsledky

jsou

uvedeny

v následující tabulce (Tab.X).

Tab. X: In vitro inhibiční aktivita izolovaných alkaloidů vůči AChE a BuChE
IC50, (µM)a

IC50, (µM)a

HuAChE

HuBuChE

Escholtzin

519 ± 5.8

>1000

Galanthaminb

6.9 ± 0.3

156 ± 6.9

Huperzin Ab

0.25 ± 0.01

>1000

Látky

a
b

Každé měření bylo opakováno třikrát
Referenční látka

5.5.

Optická otáčivost

Escholtzin

[α]D25 °C = -193,05° (c = 0,36, MeOH)
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6. DISKUZE
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Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění vyskytující se u 50 až
60 % pacientů s demencí30. Příčina nemoci doposud není zcela známá, což nám
neumožňuje kauzální terapii. Zatím je pro léčbu Alzheimerovy nemoci k dispozici jen
velmi úzké spektrum terapeutik. Protože tato nemoc je jednou z nejvýznamnějších
příčin smrti v rozvinutém světě a přináší velký stres a utrpení celým rodinám, je snaha
o nalezení nových účinnějších léčiv4. Většina zkoumaných přípravků má za cíl nahradit
nebo obnovit funkci specifických buněčných skupin, které se zdají být při
Alzheimerově nemoci nejvíce poškozeny4.
Největší pozornost se soustřeďuje na buňky produkující acetylcholin a inhibitory
cholinesteráz4, 30. Po

izolaci

a zavedení

alkaloidu

galanthaminu

do

terapie

Alzheimerovy nemoci je v poslední době věnována významná pozornost také
alkaloidům dalších strukturních typů44. Na základě posledních literárních dat, bylo
zjištěno,

že

v etiologii

Alzheimerovy

nemoci

se

uplatňuje

i

enzym

butyrylcholinesteráza, která hraje významnou roli při štepení acetylcholinu především
u pacientů v pokročilejším stádiu této choroby. Vzhledem k tomu, že galanthamin
působí především jako selektivní inhibitor acetylcholionesterázy a alosterický
modulátor nikotinových acetylcholinových receptorů, čímž potencuje cholinergní
neurotransmisi zprostředkovanou nikotinovými acetylcholinovými receptory, ale na
druhou stranu vykazuje velmi nízkou inhibiční aktivitu vůči butyrylcholinesteráze, je
potřeba hledat nové látky, které by potenciálně vykazovali duální inhibiční
AChE/BuChE aktivitu45, 46.
Tato experimentální diplomová práce navazuje na práci Jakuba Doležala, který
z této rostliny izoloval alkaloid allokryptopin. Tato látka, ale nevykázala významnou
inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesteráze. Zdrojem acetylcholinestrázy použité
v diplomové práci Jakuba Doležala byl elektrický úhoř (Sigma-Aldrich)5.
Úkolem této diplomové práce bylo zpracování frakce alkaloidů nefenolických
z chloridů rozpustných v chloroformu. Alkaloidní výtřepek byl rozdělen na jednotlivé
frakce pomocí sloupcové chromatografie na silikagelu za použití směsi chloroformu
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a ethanolu o stoupající polaritě. Bylo získáno 45 frakcí, které byly dle kontrolní TLC
spojeny. Spojené frakce 30-34 byly přefiltrovány přes 51g

neutrálního Al2O3

(40/250-hrubší) desaktivace 5 % H2O a po odpaření ve vakuové odparce rozpuštěny
v hexanu. Po dalším odpaření vzniklo 4,57g pěnovité bílé hmoty, která byla vysušena
ve vakuovém exsikátoru.
Získaná látka byla identifikována na základě MS a NMR studií jako escholtzin.
Escholtzin je terciální isochinolinový alkaloid pavinového typu, který se hojně
vyskytuje v nadzemních částech této rostliny a je pro tento rod charakteristický25.
Vzhledem k izolovanému množství této látky je zřejmé, že se jedná o jeden z hlavních
alkaloidů syntetizovaných touto rostlinou, což je i ve shodě s literárními údaji47, 48.
Byly provedeny studie inhibiční aktivity escholtzinu vůči humánní erytrocytární
AChE a sérové BuChE. Hodnoty IC50 escholtzinu byly pro AChE 519 ± 5.8 µM a pro
BuChE byla hodnota vyšší než 1000 µM. Naměřené hodnoty byly výrazně vyšší, nežli
hodnoty IC50 standardů (galanthaminu, eserinu). Na základě získaných hodnot IC50
nelze považovat izolovanou látku za potenciálně využitelnou v terapii Alzheimerovy
nemoci.
Vzhledem k tomu, že významnou roli v etiologii této choroby hraje i oxidační stres,
byla tato látka podrobena také antioxidační studii, za využití DPPH testu. Stanovená
hodnota EC50 byla větší než 1000 µM, z toho plyne, že tato látka nevykazuje žádnou
antioxidační aktivitu.
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8. SEZNAM ZKRATEK
AChE

acetylcolinesteráza

BuChE

butyrylcholinesteráza

MS

hmotnostní spektrometrie

NMR

nukleární magnetická rezonance

TLC

tenkovrstvá chromatografie

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

UV

ultrafialové záření

5-HT

5-hydroxytryptamin

STDEV

směrodatná odchylka

[3H] 8-OH-DPAT

[3H]8-hydroxy-2-(di-N-propylamino) tetralin

ApoE

apolipoprotein E

CNS

centrální nervová soustava

GABA

γ-aminomáselná kyselina

MAO

monoaminooxidáza

COMT

katechol-O-metyltransferáza

NMDA

N-methyl-D-aspartát

DPPH

2,2´-difenyl-1-pikrylhydrazyl

DTNB

5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny

např.

například

subsp.

subspecies

tj.

to je

obr.

obrázek

tab.

tabulka

tzv.

takzvaný

EC50

střední účinná (efektivní) koncentrace

Ki

inhibiční konstanta

IC50

inhibiční koncentrace

NGF

neurotropních růstových faktorů

Al2O3

oxid hlinitý

LC/MS

hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
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ABSTRAKT

Horčičková, Z.: Biologicky aktivní metabolity rostlin. I. Alkaloidy Eschscholtzia
californica Cham. a jejich inhibiční aktivita vůči acetylcholinesteráze. Diplomová
práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra
farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2011, 67 s.

V rámci screeningu rostlin s obsahem alkaloidů, které inhibují aktivitu lidské
erytrocytární acetylcholinesterázy a lidské sérové butyrylcholinesterázy byla studiu
podrobena Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae). Tato práce navazuje na
diplomovou práci Jakuba Doležala (2008).
Cílem práce bylo zpracování podfrakce alkaloidů nefenolických z chloridů
rozpustných v chloroformu. Matečný louh byl rozdělen na jednotlivé frakce pomocí
sloupcové chromatografie na silikagelu za použití směsi chloroformu a ethanolu
o stoupající polaritě. Bylo získáno 45 frakcí, které byly dle kontrolní TLC spojeny. Ze
spojených frakcí 30-34 bylo získáno 4,57g pěnovité bílé hmoty. Získaná látka byla
identifikována na základě MS a NMR studii jako escholtzin.
Inhibiční aktivita escholtzinu vůči acetylcholinesteráze byla IC50 = 519 ± 5.8 µM
a butyrylcholinesteráze byla hodnota vyšší než 1000 µM. Naměřené hodnoty byly
výrazně vyšší, nežli hodnoty IC50 standardů (galanthaminu, eserinu), tudíž izolovaná
látka je spíše nezajímavá z hlediska dalšího využití jako léčiva.

Klíčová slova: Eschscholzia californica, escholtzin, sekundární metabolity rostlin,
alkaloidy, acetylcholinesteráza, Alzheimerova nemoc.

ABSTRACT

Horčičková, Z.: Biologically activ metabolites of plants. I. Alkaloids from
Eschscholtzia californica Cham. and their inhibiting activity to acetylcholinesterase.
Diploma thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové 2011, 67 p.

Within the screening of plants that contains alkaloids inhibiting the activity of the
human erythtocytic acetylcholinesterase and human serum butyrylcholinesterase
Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae) was studied. This work connect to the
diploma thesis Jakub Doležal (2008).
The task was to separate of alkaloids subfraction nonphenolic of chloride soluble in
chloroform. The mother liquor was divided into various fractions by column
chromatography on silica gel using a mixture of chloroform and ethanol increasing
polarity. 45 fractions were obtained, which were joined by TLC monitoring. The united
fractions 30-34 was obtained 4.57 g pěnovité white substance. The obtained substance
was identified by MS and NMR studies as escholtzin.
Escholtzin inhibitory activity against acetylcholinesterase was IC50 = 519 ± 5.8 µM
and butyrylcholinesterase was worth more than 1000 µM. The measured values were
significantly higher than the IC50 values of standards (galanthamine, eserine), therefore,
isolated the substance is rather dull in terms of further use as pharmaceuticals.

Keywords: Eschscholzia californica, escholtzin, secondary metabolites of plants,
alkaloids, acetylcholinesterase, Alzheimer disease.

