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2.4 ALKALOIDY 

 

Mnohé rostlinné organismy produkují v rámci zpracování dusíku tzv. sekundár-
ní metabolity, které patří do skupiny alkaloidů. Známými příklady jsou napří-
klad rostliny z čeledi lilkovitých, pryskyřníkovitých, liliovitých či mákovitých. 
Konkrétní rostlina pak často neobsahuje pouze jeden alkaloid, ale bývá v ní  
zastoupena jejich směsí. Některé sloučeniny z této skupiny látek se tak nachází  
v kořenech a jiné v listech rostliny. 

 

Alkaloidy nejsou nijak striktně definovanou skupinou sloučenin, jedná se přede-
vším o různé deriváty dusíkatých heterocyklických sloučenin. Obvykle mají 
právě v důsledku přítomnosti atomu dusíku zásaditý charakter a v přírodě se 
mohou vyskytovat v podobě svých solí, např. se slabými organickými kyselinami. 

 

Mnohé alkaloidy mají významné fyziologické účinky, které mohou být jak po-
zitivní (přilákávají opylovače, využívají se pro výrobu léků na rozšiřování cév či 
zornic), tak negativní (některé mají halucinogenní účinky, jsou jedovaté a mo-
hou způsobit smrt). 

 

ALKALOIDY S PYRIDINOVÝM CYKLEM 

 Od heterocyklické sloučeniny pyridinu je odvozen nikotin 
 C10H14N2, který je hojně zastoupen v listech tabáku  
 (3-6 %). Do lidského organismu se dostává při kouření  
 cigaret, člověk si na něm vytváří závislost. V důsledku  
 příjmu nikotinu se zužují cévy, což může způsobovat zdra-

votní potíže spojené s činností mozku a srdce. V nižších dávkách podporuje sou-
středění a uklidňuje. Bylo prokázáno, že spalné produkty nikotinu způsobují ra-
kovinu plic. V čistém stavu je nikotin bezbarvou kapalinou, která působením 
vzdušného kyslíku hnědne. Jeho oxidačním produktem je kyselina nikotinová.  

 

ALKALOIDY S CHINOLINOVÝM CYKLEM 

Chinolinový (resp. isochinolinový) cyklus lze nalézt ve struktuře morfinu 
C17H19NO3 a kodeinu C18H21NO3. Tyto alkaloidy se získávají ze šťávy vytékají-
cí z nezralých makovic (opium). 

 

 Morfin je bílý krystalický prášek s omamnými  
 účinky. Pro svoji schopnost tlumit kruté bolesti se  
 využívá v lékařství jako celkové anestetikum. Jeho 
 používání pro tyto účely je velice přísně  
 monitorováno. Při užití morfin navozuje pocit  
 pohody a euforie, předávkování vede ke kómatu.  
 Acetylací morfinu vzniká heroin (diacetylmorfin), 
 který je nejnávykovější drogou. V počátku užívání 

navozuje pocity uvolnění, štěstí, následně však přivolává deprese a může způsobit 
až smrt.  

 

 

 

 

 

Alkaloidy jsou přítomné také 

například u některých obojži-

velníků či hub. 

 

 

 

Atom dusíku předurčuje zásaditý 

charakter alkaloidů. Zásady jsou 

látky schopné přijímat proton, 

k čemuž často slouží volný elek-

tronový pár na atomu dusíku. 

 

 

 

 

Tabák (Nicotiana) patří  

do čeledi lilkovitých. 

 

 

 

 

 

Ampule obsahující morfin  

pro lékařské účely. 
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Sirup proti kašli obsahující  

kodein. 

 

 

 

Rulík zlomocný bývá považo-

ván za nejnebezpečnější středo-

evropskou jedovatou rostlinu. 

 

Rudodřev koka je označení  

pro rostlinu běžně známou jako 

koka pravá. 

 

 

Albert Hoffman (1906-2008), 

švýcarský vědec. 

 

 

 Kodein je dalším příkladem opiátových alkaloidů, 
 oproti morfinu má však asi jen 10% účinnost.  
 Využití nachází jako analgetikum pro zmírnění  
 bolestí či jako součást léků na kašel. Jeho analgetické 
 účinky jsou silnější, než třeba ibuprofenu (Ibalgin) 
 či paracetamolu (Paralen). Léčiva obsahující kodein 
 jsou však dostupná pouze na recept. Intoxikace ko-

deinem může způsobovat vážné srdeční a dýchací obtíže. 

 

ALKALOIDY S TROPANOVÝM CYKLEM 

Mezi alkaloidy s tropanovým cyklem patří strukturně podobné alkaloidy atropin 
C17H23NO3 a kokain C17H21NO4.  

 

Atropin se vyskytuje v rulíku zlomocném. Mezi je-
ho fyziologické účinky patří rozšiřování zornic, snižo-
vání tvorby slin a potu, zpomalení trávení či zrychlení 
srdečního tepu. Ve větším množství způsobuje haluci-
nace až otravu vedoucí ke smrti. Atropin se využívá  
v lékařství jako složka očních kapek, které však nelze 
aplikovat u osob se zeleným zákalem, neboť obsažený 

alkaloid způsobuje zvýšení tlaku v oku, které by tak mohlo být poškozeno. 

 

Kokain lze získat z listů jihoamerické rostliny koky 
pravé, ty se občas i přímo žvýkají. V minulosti se vy-
užíval jako lokální anestetikum či při výrobě kolových 
nápojů. Jelikož se u uživatelů produktů obsahujících 
kokain začaly objevovat změny chování, začal se tento 
alkaloid postupně zakazovat. Dodnes bývá zneužíván 

jako droga, která se buď kouří ze speciálních skleněných trubiček či šňupe. Uži-
vatelé této drogy jsou často v euforii a ztrácí veškeré zábrany. Kokain patří mezi 
nejvíce pašované drogy, ročně se ho zabaví přes 750 tun.  

 

ALKALOIDY S INDOLOVÝM CYKLEM 

 Produktem houby paličkovice nachové je námel, 
 jehož základní strukturní jednotkou je lysergová 
 kyselina. Její diethylamid je známý jako lysergid  
 C20H25N3O (LSD).  

 Tato látka byla syntetizována basilejským vědcem 
 Albertem Hoffmanem v roce 1938 se záměrem  
 využívat tuto látku v lékařství při léčbě  
 psychotropních  nemocí. Lysergid měl původně  
 pomáhat při léčbě depresí, schizofrenií, závislostí či 
 dětského autismu. Již při nízkých dávkách však  
 má halucinační  účinky, například vyvolává různé 
 iluze, a při vyšších dochází až ke ztrátě vědomí.  

Z těchto důvodů patří LSD mezi zakázané látky. 
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ALKALOIDY A PURINOVÝM CYKLEM 

 Mezi nejznámější alkaloidy patří kofein C8H10N4O2, 
 který lze nalézt v kávových zrnech (3 %), kakaových 
 bobech, čajových lístcích (5 %) či kolovém ořechu. 
 Jeho požitím dochází k povzbuzení činnosti centrální 
 nervové soustavy, oddaluje se únava a zvyšuje pozornost. 
 Při předávkování způsobuje bušení srdce, třes rukou  
 a neklid. Jako bezpečná denní dávka kofeinu se uvádí 

přibližně 200 mg pro dospělého člověka.  

 

Tab. 2.5: Orientační obsah kofeinu ve vybraných nápojích a potravinách 

 

OSTATNÍ ALKALOIDY 

Mezi další alkaloidy patří například:  

• Chinin C20H24N2O2, přítomný v kůře chininovníku a původně využívaný 
jako lék proti malárii, dodnes je složkou nápoje toniku, pod UV světlem 
fluoreskuje; 

• Tubokuranin C37H42Cl2N2O6, který je účinnou složkou šípového jedu 
kurare používaného indiány, alkaloid blokuje přenos podnětu na svaly, což 
vede k zástavě dechu a smrti;  

• Reserpin C33H40N2O9, izolovatelný z indické zmijovice, slouží ke snižová-
ní krevního tlaku; 

• Strychnin C21H22N2O2, obsažený v kulčivě dávivé, užívá se jako jed proti 
hlodavcům; 

• Muskarin C9H20NO2
+, zástupce jedů obsažených v muchomůrce červené.  

 

OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Které alkaloidy jsou běžně přístupné a jaká jsou jejich rizika? 

2. Zkuste dohledat aktuální statistiky ohledně užívání jednotlivých drog v ČR. 

 

 

 

Kávovník arabský  

(Coffea arabica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluoreskující láhev s tonikem 

pod UV světlem. 

Produkt Množství Obsah kofeinu 

Šálek filtrované kávy 200 mL 90 mg 

Plechovka energetického nápoje 250 mL 80 mg 

Šálek kávy Espresso 60 mL 80 mg 

Šálek černého čaje 220 mL 50 mg 

Plechovka koly 355 mL 40 mg 

Tabulka hořké čokolády 50 g 30 mg 

Tabulka mléčné čokolády 50 g 10 mg 


