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Úvod 

 
Tato práce se zabývá studiem spektrálních, zejména 

fluorescenčních vlastností sedmi vybraných kvartérních 
benzo[c]fenantridinových alkaloidů (sanguinarin, chelery-
thrin, chelirubin, sanguirubin, chelilutin, sanguilutin 
a makarpin). Dále jsou studovány interakce alkaloidů 
s DNA s cílem porovnat afinitu jednotlivých alkaloidů 
k DNA. Pro v�echny zkoumané alkaloidy byly odhadnuty 
fluorescenční kvantové výtě�ky a také byla studována 
změna fluorescenčních vlastností alkaloidů v přítomnosti 
DNA. Z výsledků experimentů byly vypočteny asociační 
konstanty, které slou�ily jako kritérium pro porovnání 
afinity jednotlivých alkaloidů k DNA1. 

Kvartérní benzo[c]fenantridinové alkaloidy jsou níz-
komolekulární sekundární rostlinné metabolity. 
V rostlinách se vyskytují v minoritním podílu, a to v čeledi 

Pryskyřníkovité (Ranunculacea), Zemědýmovité 
(Fumariaceae), Routovité (Rutaceae) a Mákovité 
(Papaveraceae)2. Do poslední čeledi patří i u nás hojně se 
vyskytující Vla�tovičník vět�í. Tyto alkaloidy mají vý-
znamné biologické aktivity, za zmínku stojí zejména jejich 
antiproliferační, antiapoptotický, antimikrobiální a protizá-
nětlivé účinky. Triviální názvy alkaloidů jsou zpravidla 
tvořeny z názvu rostliny a latinského názvu barvy alkaloi-
du např.: z rostliny Sanguinaria canadensis byl izolován 
�lutý alkaloid, který byl pojmenován sanguilutin (luteus = 
�lutý), z té�e rostliny byl izolován i červený alkaloid, byl 
proto pojmenován sanguirubin (ruber = červený). Sangui-
narin a chelerythrin byly izolovány ji� v 19. století a jsou 
to jediné dva alkaloidy dostupné komerčně, ostatní alkaloi-
dy studované v této práci byly izolovány na Lékařské fa-
kultě MU v Brně. Základem struktury kvartérních benzo
[c]fenantridinových alkaloidů je N-methylbenzo[c]
fenanthridiniový kationt (obr. 1), který má různě substituo-
vané vodíkové atomy skupinami -OCH3 a -OCH2O-  
(tab. I)3.  

Kondenzovaná aromatická jádra s elektron-
donorovými skupinami obsahujícími kyslík zodpovídají za 
barevnost a schopnost látek vykazovat fluorescenci. Kvar-
térní benzo[c]fenantridinové alkaloidy jsou té� schopny 
rychle pronikat do �ivých buněk a kvantitativně se vázat 
na DNA. Při vědomí toho, �e tyto látky mají různé biolo-
gické aktivity, jsou barevné a schopné fluorescence, je na 
místě studovat interakce těchto alkaloidů s buněčnými 
strukturami pomocí fluorescenční mikroskopie, dále je 
vyu�ívat např. jako fluorescenční sondy a  některé dokon-
ce jako látky pronikající do �ivých nepermeabilizovaných 
buněk, jako tzv. DNA supravitální sondy2,4.  

 
 

Experimentální část  
 
Pomocí fluorescenční spektroskopie byla změřena 

emisní a excitační spektra jednotlivých benzo(c)
fenantridinových kvarterních alkaloidů (KBA) a také zá-

INTERAKCE BENZO(c)FENANTRIDINOVÝCH KVARTERNÍCH ALKALOIDŮ S DNA 

Obr. 1. N-Methylbenzo[c]fenanthridiniový kationt 
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Alkaloid R1 R2 R3 R4 R5 R6 
Sanguinarin -OCH2O- -OCH2O- -H -H 
Chelerythrin -OCH2O- -OCH3 -OCH3 -H -H 
Chelirubin -OCH2O- -OCH2O- -OCH3 -H 
Cheliluthin -OCH2O- -OCH3 -OCH3 -OCH3 -H 
Sanguirubin -OCH3 -OCH3 -OCH2O- -OCH3 -H 
Makarpin -OCH2O- -OCH2O- -OCH3 -OCH3 
Sanguiluthin -OCH3 -OCH3 -OCH3 -OCH3 -OCH3 -H 

Tabulka I 
Pozice substituovaných skupin jednotlivých alkaloidů 
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vislosti intenzity fluorescenční emise KBA na koncentraci 
CT DNA. Pomocí fluorescenční a UV-VIS spektroskopie 
byly změřeny kvantové výtě�ky KBA. V�echny experi-
menty byly prováděny při pH 5,3 v prostředí fosfátového 
pufru, kdy se alkaloidy vyskytují v nabité kvartérní neboli 
iminiové formě. Tato forma je důle�itá, neboť je schopná 
interakce s DNA. Měření probíhala při pokojové teplotě. 

 
Pou�ité přístroje 
 
SPEKTROFLUORIMETR AMINCO � Bowman, Series 2 
(AB-2), Thermospectronic, USA 
150 W xenonová lampa 
7 W záblesková xenonová lampa 
rozsah vlnových délek 220�950 nm 
ovládání pomocí programu AB-2 
 
UV-VIS SPEKTROFOTOMETR UNICAM UV2, ATI 
UNICAM, UK 
dvoupaprskový spektrofotometr  
wolframová a deuteriová výbojka (záměna při 325�370 nm) 
rozsah vlnových délek 190�900 nm 
ovládání pomocí programu VISION 32 
 
pH-metr ORION, 720  A, Thermo Electron, USA 
skleněná iontově selektivní elektroda 
 

 
Výsledky a diskuse 
 
Excitační a emisní spektra studovaných alkaloidů 

 
U v�ech sedmi studovaných alkaloidů se objevují 

v excitačním spektru čtyři pásy, kdy třetí a čtvrtý pás 
u některých alkaloidů téměř splývá v jeden. Dále je pro 
ně typické emisní spektrum o dvou pásech, vysokoener-
getický (350−500 nm) a nízkoenergetický (500−700 nm) 

(obr. 2 a 3). Změnu intenzity těchto dvou pásů sledujeme 
při interakci alkaloidů s CT DNA (viz ní�e). 

 
Kvantové výtě�ky 

 
Kvantové výtě�ky byly stanoveny sekundární meto-

dou, podle IUPAC5, kdy byl jako standard pou�it fluo-
rescein v ethanolu. Pro výpočet byla pou�ita rovnice (1) 
(viz ní�e). As je ve zmiňované rovnici označením pro ab-
sorbanci standardu, Ax je symbol pro absorbanci alkaloidu, 
Fs resp. Fx jsou hodnoty z integrované plochy emisního 
spektra standardu resp. alkaloidu. ϕs je kvantový výtě�ek 
fluoresceinu v ethanolu, který činí 0,79 (cit.6). 

ϕx = [(As × Fx)]  / (Ax × Fs)] ×ϕs                                               (1) 
Hodnoty kvantového výtě�ku se pohybují v rozmezí 

třech řádů (viz tab. II). Nejvy��í hodnota je u makarpinu, 
co� odpovídá jeho rigidní a planární struktuře. Naopak 
u sanguilutinu se objevuje ni��í hodnota, co� mů�e být 
vysvětleno tím, �e je molekula tohoto alkaloidu méně aro-
matická a planární.  

 

Obr. 2. Excitační spektrum sanguinarinu; vlnová délka emise 
byla 586 nm, koncentrace sanguinarinu byla 2,134⋅10−5 mol l−1 
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Obr. 3. Emisní spektrum sanguinarinu; vlnová délka excitace 
byla 330 nm, koncentrace sanguinarinu byla 3⋅10−6 mol l−1  

Tabulka II 
Kvantové výtě�ky studovaných alkaloidů 

Alkaloid (x) ϕx 
Makarpin 0,016 
Sanguinarin 0,0084 
Chelirubin 0,0062 
Sanguirubin 0,0043 
Chelerythrin 0,0031 
Chelilutin 0,0015 
Sanguilutin 0,000098 
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Obr. 4. Emisní spektrum a) sanguilutinu (λex = 328 nm), b) chelilutinu (λex = 287 nm), c) chelirubinu (λex = 360 nm), d) sanguina-
rinu (λex = 330 nm), e) sanguirubinu (λex = 390 nm), f) makarpinu (λex = 390 nm), g) chelerythrinu (λex = 348 nm), samotného 
a s CT DNA  
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Studium interakce KBA s CT DNA 
 
CT DNA neboli calf thymus je směs ribonukleových 

a deoxyribonukleových kyselin, ve které převa�uje DNA 
v nativní B formě. KBA reaguje s DNA pomocí interkala-
ce, kdy se alkaloid v kvartérní formě vmezeří mezi dvě 
vlákna dvou�roubovice7. Při této studii byly pozorovány 
změny intenzity vysoko- a nízkoenergetického pásu 
v emisním spektru alkaloidu v závislosti na měnící se kon-
centraci CT DNA. Experiment byl prováděn tak, �e roztok 
alkaloidu a CT DNA se zřeďoval roztokem samotného 
alkaloidu. Koncentrace alkaloidu tedy zůstávala konstantní 
a to 3⋅10−6 mol l−1 a koncentrace CT DNA se měnila 
v rozsahu 1⋅10−4�0 mol l−1. pH bylo nastaveno fosfátovým 
pufrem na 5,3 o koncentraci 0,03 mol l−1 a kontrolováno 
pH metrem. Ukázky měnících se emisních spekter 
v závislosti na koncentraci CT DNA jsou na obr. 4. 

Ze změny intenzity fluorescence při vybrané vlnové 
délce, závislé na koncentraci CT DNA byly sestrojeny 
křivky, jejich� ukázka pro sanguinarin a chelerythrin je na 
obr. 5.  

Poté byly z experimentálních dat pomocí programu 
OPIUM8 spočítány asociační konstanty pro interakci alka-
loidů s CT DNA. Výsledky jsou uvedeny v tab. III. 

U sanguilutinu, chelilutinu a chelirubinu se intenzita 
prvního (vysokoenergetického) pásu sni�uje s rostoucí 
koncentrací CT DNA, intenzita druhého (nízkoenerge-
tického) pásu se naopak zvy�uje. U makarpinu a chelery-
thrinu zůstává intenzita prvního pásu téměř nezměněná, 
intenzita druhého pásu se s rostoucí koncentrací CT DNA 
zvy�uje. Pro sanguinarin platí, �e intenzita klesá pro oba 
pásy s rostoucí koncentrací CT DNA, sanguirubin se cho-
vá přesně naopak (viz obr. 4). Z doposud dosa�ených vý-

sledků mů�eme říci, �e kvarterní benzo(c)fenantridinové 
alkaloidy jeví silnou interakci s DNA, nejsilněj�í interakce 
je u sanguinarinu a chelirubinu.  Vypočítané asociační 
konstanty pro ostatní alkaloidy (chelerythrin, sanguirubin, 
chelilutin, sanguilutin, makarpin) jsou téměř stejné a uka-
zují na neselektivitu při interakci těchto alkaloidů s CT 
DNA.  

 
 

Závěr 
 
Pomocí fluorescenční a UV-VIS spektroskopie bylo 

studováno sedm kvartérních benzo(c)fenantridinových 
alkaloidů (sanguinarin, chelerythrin, chelirubin, sanguiru-
bin, chelilutin, sanguilutin a makarpin). Byly popsány 
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Obr. 5. Závislost intenzity fluorescence sanguilutinu a chelerythrinu na koncentraci CT DNA 

Tabulka III 
Asociační konstanty alkaloidů s CT DNA  

Alkaloid log Κ 11 
Sanguinarin 5,39 ± 0,03a (6,0±0,1)b 
Sanguilutin 4,52 ± 0,02a 
Sanguirubin 4,60± 0,06a 
Chelirubin 5,19 ± 0,02a 
Chelerythrin 4,827 ± 0,009a 
Chelilutin 4,50± 0,03a 
Makarpin 4,48 ± 0,02a 

a Výpočet pro komplex KBA:DNA 1:1, b hodnota uváděná 
v literatuře9 
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a porovnány jejich fluorescenční vlastnosti a jejich rozdíl-
né chování v přítomnosti CT DNA. Pro vyu�ití jako fluo-
rescenční sondy se nejslibněji jeví makarpin a sanguirubin, 
u kterých se intenzita v přítomnosti CT DNA mnohoná-
sobně zvy�uje. Jako dal�í předmět studie bude předpoklá-
daná sekvence DNA selektivita KBA, která byla doposud 
prostudována pouze u sanguinarinu a chelerythrinu. 

 
Tato práce byla podporována Grantovou agenturou 

České republiky (projekt GACR 525/08/0819). 
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