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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Kandidát: Mgr. Markéta Horáčková 

Školitel: PharmDr. Marie Vopršálová, CSc. 

Název rigorózní práce: Vasorelaxační účinky vybraných metabolitů kvercetinu na izolované aortě 

potkana 

 

Kvercetin patří mezi rozsáhlou skupinu flavonoidů, což jsou polyfenolické sekundární 

metabolity rostlin. Tato práce, jež je součástí výzkumu katedry farmakologie a toxikologie na 

Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, se zaměřuje na vybrané metabolity kvercetinu. 

Do teoretické části jsem zařadila charakterizaci flavonoidů, jejich strukturální vlastnosti a 

farmakologické vlastnosti. Také jsem popsala morfologii cév a mechanismy regulace systémového 

oběhu, jelikož práce pojednává o účincích na cévy.  

V experimentální části jsme nejdříve sledovali vasorelaxační účinky testovaných metabolitů na 

izolované thorakální aortě potkana kmenu Wistar. Účinky jednotlivých metabolitů jsme srovnávali 

s kvercetinem, který byl též zařazen do experimentu. Jako nejúčinnější se ukázala kyselina 3-(3-

hydroxyfenyl)propionová (3-HPPA). Její vasorelaxační účinky byly nejméně o řád větší než 

kvercetin i jeho další testované metabolity. 

3-HPPA byla vybrána i do druhé části experimentálního výzkumu, kde jsme ověřovali 

mechanismus účinku. Metabolit jsme testovali na cévě s endotelem, ke které byl přidán antagonista 

muskarinových receptorů atropin, nebo blokátor NO syntázy. Bylo zjištěno, že vasorelaxační 

aktivita 3-HPPA je zprostředkována NO, protože zablokováním jeho produkce došlo k poklesu 

vasodilatačního účinku metabolitu 3-HPPA. 

  



ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradech Králové 

Department of Pharmacology and Toxicology 

Candidate: Mgr. Markéta Horáčková 

Supervisor: PharmDr. Marie Vopršálová, CSc. 

Title of rigorous thesis: The vasorelaxing effect of selected quercetin metabolites on isolated rat 

aorta 

 

Quercetin with its metabolites belongs into wide group called flavonoids, which are 

polyphenolic secondary metabolites of plants. This work, that is part extensive research ongoing in 

Department of Pharmacology and Toxicology of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, is 

focused on selected metabolites of propionic acid. 

 In theoretical part I included characterisation of flavonoid group and their pharmacological 

effect. I also described morphology of blood-vessels and mechanisms of regulation of systemic 

circulation, because this work is about effect on blood-vessels.  

 In experimental part we observed vasorelaxation effect of selected metabolites on isolated 

thoracic aorta of strain Wistar rat first. We compared effects of tested metabolites with quercetin, 

which was also included in experiment. As the most efficient metabolite was found 3-(3-

hydroxyphenyl)propionic acid (3-HPPA). Its vasorelaxing effect was about one order bigger than 

quercetin and its other tested metabolites.   

3-HPPA was selected for the second part of experimental research, where we verified 

mechanism of action. We tested the metabolite on the vessel with endothelium, eventually we added 

the antagonist of muscarinic receptors atropine or inhibitor of NO synthesis. We found that 

vasorelaxing effect of 3-HPPA is mediated by NO, because blocking its production led to decrease 

of vasodilatation effect of 3-HPPA metabolite.  

 



OBSAH 

 

Obsah 
 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 9 

2 CÍLE ........................................................................................................................................... 10 

3 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................ 11 

3.1 Flavonoidy ........................................................................................................................... 11 

3.1.1 STRUKTURA .............................................................................................................. 12 

3.1.2 SYNTÉZA ................................................................................................................... 14 

3.1.3 FARMAKOKINETIKA............................................................................................... 15 

3.1.4 Účinky a využití flavonoidů ......................................................................................... 17 

3.1.5 Kvercetin ...................................................................................................................... 21 

3.2 Esenciální hypertenze .......................................................................................................... 25 

3.2.1 Genetické vlivy ............................................................................................................ 25 

3.2.2 Vliv vnějšího prostředí ................................................................................................. 25 

3.2.3 Vliv sympatiku ............................................................................................................. 25 

3.2.4 Hormonální vliv ........................................................................................................... 25 

3.2.5 Vaskulární vliv ............................................................................................................. 26 

3.2.6 Renální vliv .................................................................................................................. 26 

3.2.7 Vliv oxidačního stresu. ................................................................................................ 27 

3.3 Morfologie cév .................................................................................................................... 28 

3.4 Mechanismy regulace systémového oběhu ......................................................................... 28 

3.4.1 Centrální regulační mechanismy .................................................................................. 29 

3.4.2 Místní (auto)regulační mechanismy............................................................................. 30 

4 MATERIÁL A METODY ......................................................................................................... 30 

4.1 Pokusná zvířata.................................................................................................................... 30 

4.2 Přístroje a pomůcky ............................................................................................................. 30 

4.3 Chemikálie........................................................................................................................... 32 

4.4 Provedení pokusu ................................................................................................................ 34 

 ............................................................................................................................................................ 35 

5 VÝSLEDKY .............................................................................................................................. 36 

5.1 Porovnání in vitro účinků vybraných metabolitů kvercetinu na izolované aortě potkana .. 36 

5.2 Ověření mechanismu účinku kyseliny 3-(3- hydroxyfenyl)propionové (3-HPPA) ............ 39 

6 DISKUZE................................................................................................................................... 42 

7 ZÁVĚR ...................................................................................................................................... 44 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................................................ 45 



9 SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................... 46 

10 SEZNAM TABULEK................................................................................................................ 47 

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................... 48 

 

 



9 

 

 

 

 

1 ÚVOD 

Flavonoidy jsou polyfenolické látky přírodního původu, jež se vyskytují jako sekundární 

metabolity rostlin. Jsou v rostlinné říši velice rozšířené. Již po staletí jsou pozorovány pozitivní 

účinky flavonoidů na lidský organismus, až v posledních desetiletích se však začínají systematicky 

zkoumat mechanismy účinku jednotlivých flavonoidů. Dříve se velká pozornost upínala 

k antioxidačním účinkům flavonoidů, dnes se více studie zabývají účinky na kardiovaskulární 

systém, či protinádorovým působením. 

 Jedním z výzkumných témat skupiny Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie 

na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové je i zkoumání účinků flavonoidů na organismus. V 

laboratoři kardiovaskulární farmakologie jsou zkoumány účinky léčiv na kardiovaskulární systém 

jak v podmínkách in vitro, tak i in vivo.   

Tato práce se zabývá vasorelaxačním účinkem metabolitů kvercetinu na izolovanou aortu 

potkana v podmínkách in vitro. Dále pak zkoumá mechanismus jejich účinku. Teoretická část 

poskytuje souhrnný náhled na skupinu flavonoidů z hlediska struktury molekuly, charakterizací 

účinků flavonoidů i popsáním morfologie cév, jelikož se práce zaměřuje na účinek na cévy.  
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2 CÍLE 

Cílem této práce bylo sledovat vybrané metabolity kvercetinu při jejich účinku na aortě potkana 

v podmínkách in vitro.  

Konkrétní cíle byly tyto: 

1. Na modelu izolované thorakální aorty potkana sledovat vasorelaxační účinky vybraných 

metabolitů kvercetinu. 

2. Ověřit mechanizmus účinku jednoho z metabolitů.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Flavonoidy 

Flavonoidy představují rozsáhlou skupinu látek rostlinného původu, kde zastávají nejrůznější 

funkce. Mají například za úkol lákat opylující hmyz, bojovat s infekcemi a dalšími nepříznivými 

vlivy životního prostředí. Mohou také regulovat buněčný růst pomocí fytohormonů auxinů  (G. 

Agati, 2012). V současné době je známo přes 5000 látek a stále jsou popisovány nové struktury. 

Název pochází z latinského slova flavus- žlutý, protože prvně zkoumané rostliny s obsahem 

flavonoidů vykazovaly žluté zbarvení. 

 

Pozitivní účinky na lidský organismus jsou známy již po staletí, kdy byly využívány v 

lidovém léčitelství ve formě léčivých čajů. Chemická struktura byla popsána v třicátých letech 20. 

století, kdy byla izolována nová látka z pomerančů. V té době byla považována za zástupce nové 

skupiny vitaminů a popisována jako vitamin P. Později se tato hypotéza vyvrátila a látka 

pojmenovaná rutin byla zařazena do nové skupiny přírodních látek flavonoidů. Od té doby jsou 

intenzivně studovány i díky tomu, že jsou hojně přítomné v běžně rozšířených rostlinách. Jejich 

popularita roste od 90. let 20. století, v souvislosti s jejich antioxidační aktivitou a preventivním 

působením proti mnohým civilizačním nemocem (Middleton, 2000) (Mladěnka, Mačáková, 

Filipský, & Hrdina, 2010) 
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 Podle  Shashank Kumar and Abhay K. Pandey 

3.1.1 STRUKTURA 

Strukturně se řadí k polyfenolickým glykosidům, konkrétně se jedná o deriváty 2-

fenylchromanu. Základní strukturu aglykonu ukazuje Obrázek 1. Skelet je tvořený dvěma 

benzenovými kruhy spojenými heterocyklickým pyranem. Ten může být i částečně nenasycený 

(flavonoly). Poloha benzenového substituentu rozděluje třídu flavonoidů na flavonoidy (substituent 

v pozici 2-) a isoflavonoidy (substituent v pozici 3-).  Jednotlivé flavonoidy se liší podle počtu a 

polohy substituentů (hydroxyl- a nebo methoxyl-), typu glykosidické vazby, či dle druhu 

napojeného cukru, nebo organických kyselin. Flavonoidy lze rozdělit do různých skupin například 

podle stupně oxidace základního skeletu. Základní struktury, někteří zástupci a potravní zdroje jsou 

uvedené v Tabulce 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Základní struktura flavonoidů. 
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Tabulka 1 Základní struktury hlavních skupin flavonoidních glykosidů, jejich zástupci a potravní zdroje. Upraveno z 

http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids#subclasses 

Skupina 

flavonoidů 

Struktura základního skeletu Zástupci   Zdroj v potravě 
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Cibule, 
brokolice, 
bobule, jablka, 
čaj. 

Petržel, 
tymián, 
celer. 

Citrusy 

Sójové 
boby 

Jablka, bobule, 
červené víno, 
čaje, kakao. 

http://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids#subclasses
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Flavonoidy se v rostlinách vyskytují většinou β-glysodicky vázané, ale mohou být i ve 

formě volných aglykonů, nebo jako methoxylované deriváty. Glykosidy jsou hydrofilní povahy a 

vyskytují se rozpuštěné v buněčných šťávách ve vakuolách, zatímco methoxylované deriváty jsou 

lipofilní a objevují se i v silicích. (Spilková, 2016). Glykosidická vazba se obvykle tvoří v poloze 3, 

nebo 7 a nejčastějšími cukry jsou D-glukóza, L-rhamnóza, galaktóza, nebo arabinóza. (Middleton, 

The flavonoids, 1984)   

3.1.2 SYNTÉZA 

Flavonoidy jsou produkty sekundárního metabolismu rostlin a pravděpodobně katalyzují 

elektronový transport světelné fáze fotosyntézy. Jejich syntéza probíhá kombinací dvou hlavních 

mechanismů syntézy aromatických aminokyselin v rostlinách. Schématické zobrazení syntézy je na 

Obrázku 2. 

3.1.2.1  Šikimátová metabolická dráha: 

 Začíná kondenzací erytroza-4-fosfátu a fosfoenolpyruvátu, z nichž v dalších krocích vzniká 

šikimát, meziprodukt, po kterém je dráha pojmenovaná. Spojením s další molekulou 

fosfoenolpyruvátu vzniká chorismát a dále pak aromatické aminokyseliny fenylalanin, tyrosin a 

tryptofan. (Herrmann, 1995) (Muir, Ibanez, & Uratsu, 2011) 

3.1.2.2 Polyketidová (acetátová) metabolická dráha 

 Fenylalanin a tyrosin, vzniklé šikimátovou cestou, se mění na kyselinu skořicovou, která se 

váže na koenzym A a kondenzuje se 3 molekulami malonylkoenzymu A. Produkt se cyklizuje a 

vzniká flavanon naringenin.  

Hydroxylací či dehydroxylací vznikají ostatní podskupiny flavonoidů. Jako poslední se 

připojí cukerná složka za vzniku polárního glykosidu.  (Herrmann, 1995) (Spilková, 2016) (Nagyl 

& Grančai, 2011) 
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Vytvořeno v GChemPaint Chemical Structures Editor podle Herrmann a Spilková et al. 

3.1.3 FARMAKOKINETIKA 

Farmakokinetika flavonoidů je velmi komplexní, složitý a ne zcela objasněný proces, který 

je stále předmětem mnoha výzkumů. Obrázek 3 ukazuje možný mechanismus absorpce a 

metabolismu flavonoidů. 

3.1.3.1 Absorpce 

Absorpce orálně podaného flavonoidu závisí na molekulární hmotnosti, konfiguraci, 

lipofilitě, rozpustnosti a hodnotě pKa konkrétní látky (Shashank & Pandey, 2013).  

Nejčastěji se pozřený glykosid nejdříve rozštěpí v tenkém střevě enzymem laktáza phlorizin 

hydroláza (LPH), který vykazuje specifitu k flavonoidním O-β-glykosidům. Samotné aglykony jsou 

výrazně lipofilnější a prostupují pasivní difuzí skrz membránu epiteliálních buněk do portální žíly.  

Druhou možnou cestou je rozštěpení glykosidické vazby enzymem β-glukosidáza (CBG), 

který je lokalizovaný v cytosolu epiteliálních buněk tenkého střeva. Přesun polárních molekul do 

cytosolu je pravděpodobně zajištěn Na
+
 dependentní glukozovým kotransportérem (SGLT1). (Del 

Rio, Rodriguez-Mateos, & Spencer, 2012) Byly ale publikovány výsledky studií, které ukazovaly 

inhibici funkce SGLT1 flavonoidními glykosidy i jejich aglykony (Kottra & Daniel, 2007). Jiné 

studie ukázaly například, že absorpce glykosidního kvercetinu je vyšší než jeho aglykonu (Hollman, 

de Vries, van Leeuwen, & al., 1995), nebo že bioavalibilita záleží i na typu cukru v glykosidu 

(Hollman, Bijsman, & van Gameren, 2000)  

Velká část orálně pozřených flavonoidů se však dostane až do tlustého střeva, kde se 

flavonoidy štěpí místní mikroflórou na malé fenolické kyseliny a aromatické katabolity, které se 

snadno absorbují a mohou vykazovat vlastní farmakologický efekt. (Del Rio, Rodriguez-Mateos, & 

Spencer, 2013) 

Obrázek 2 Schematická syntéza flavonoidů. 
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3.1.3.2 Metabolismus a exkrece 

Flavonoidy jsou po absorpci identifikovány jako xenobiotika a jsou přeměňovány na 

methylované deriváty, sulfáty, nebo glukuronidy. Na těchto přeměnách se podílí katechol-O- 

methyl transferáza (COMT), sulfotranferáza (SULT) a uridin-5′-difosfát glukuronosyltransferáza 

(UGT). Některé metabolity mohou přejít zpět do tenkého střeva díky P-glykoproteinu a multidrug-

resistant protein (MRP1-2-3). Jakmile se molekuly dostanou do portální žíly, rychle se transportují 

do jater, kde jsou dále metabolizovány, nebo podléhají enterohepatálnímu transportu.  (Donovan, 

Manach, Faulks, & Kroon, 2006). Cílem metabolismu je zvýšení rozpustnosti a usnadnění 

vyloučení buď močí, nebo žlučí a stolicí.  

3.1.3.3 Distribuce  

Ačkoliv jsou flavonoidy rychle metabolizovány, jsou známy jejich pozitivní účinky na 

lidský organismus a to nejen na stěny cév, ale i na mozkovou činnost. Například naringenin i jeho 

glukuronid podaný intravenózně, nebo epigallokatechin gallát podaný orálně byly nalezeny 

v mozkové kůře. Navzdory své velké hydrofilní molekule se tedy tyto molekuly dostanou přes 

hematoencefalickou bariéru. (Kuresh & Shukitt-Hale, 2004) 
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CBG, cytosolická β-glucosidáza; COMT, katechol-O-methyl transferáza; GLUT2, transportér pro glukózu; LPH, laktáza 
phloridzin hydroláza; MRP1-2–3, multidrug-resistant proteins; portal vein, portální žíla; PP, polyfenol-aglykon ; PP-gly, 
polyfenol-glykosid, PP-met, polyfenol sulfát/ glukuronid/ methylované metabolity; SGLT1, Na+ dependentní glukózovým 
kotransportér; SULT, sulfotransferáza; UGT, uridin-5′-difosfát glukuronosyltransferáza. (Převzato z  Del Rio, Rodriguez-
Mateos, & Spencer, 2012) 

 

 

 

 

 

3.1.4 Účinky a využití flavonoidů 

Předmětem této práce jsou především účinky flavonoidů na hladkou svalovinu cév, ale jejich 

pozitivní působení na lidský organismus je daleko širší. Mají například:  

3.1.4.1 Antioxidační působení 

Antioxidační působení je nejlépe popsaná aktivita, kterou disponuje téměř každá podskupina 

flavonoidů. Vliv na antioxidační působení má chemická struktura, konkrétně typ, počet a umístění 

substituentů na základním flavonoidním kruhu. (Kelly, Anthony, & Dennis, 2002) Například 

hydroxylace kruhu B je důležitá pro vychytávání kyslíkatých (ROS) a dusíkatých radikálů (RNS), 

protože jim daruje vodík a elektron a tím z nich vznikají stabilnější sloučeniny. Vzniklý flavonoidní 

radikál je mnohem stabilnější než původní ROS a RNS. Další mechanismy antioxidačního působení 

mohou spočívat v upregulaci ochranných antioxidačních mechanismů, nebo přímo v zabránění 

Obrázek 3 Schéma pravděpodobného mechanismu absorpce a metabolismu polyfenolických látek v tenkém střevě. 
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vzniku radikálních sloučenin a to buď chelatací stopových prvků nebo inhibicí enzymů potřebných 

k oxidaci. (Halliwell & Gutteridge, 1998) U kvercetinu je například známá chelatace a stabilizace 

železa. (Va, van der Berg, & Tromp, 1996)  

Antioxidační účinky se využívají v medicíně, ale i v potravinářském průmyslu k prodloužení 

trvanlivosti potravin.  

3.1.4.2 Hepatoprotektivní působení 

Nejznámějším hepatoprotektivním flavonoidem je pravděpodobně silymarin (Silybum 

marianum). Silymarin stimuluje enzymatickou aktivitu DNA dependentní RNA polymerázy, což 

vede k proliferaci buněk a k regeneraci buněk v poškozených játrech. (Sonnenbichler & Zetl, 1986) 

(He, Kim, & Sharma, 2004) Další flavonoidy, které mají pozitivní vliv na funkci jater, jsou 

antokyany, rutin, naringenin a další.  

3.1.4.3 Antibakteriální působení 

Rostliny si flavonoidy synstetizují mimo jiné, právě za účelem ochrany proti bakteriím. Tyto 

účinky se projevují hlavně v podmínkách in vitro.  (Mishra, Sharma, & Kumar, 2013) Mechanismus 

tohoto účinku je u většiny flavonoidů spíše komplexní než jeden konkrétní. Zahrnuje inhibici 

adherinů, tvorbu kovalentních i nekovalentních komplexů s buněčnými strukturami, nebo narušení 

membrány mikrobů u lipofilních sloučenin. (Cowan, 1999) (Mishra, Mishra, Kehri, & Sharma, 

2009)  

3.1.4.4 Antivirotické působení 

Flavonoidy s antivirovými účinky jsou známy již od 40. let minulého století. Nyní jsou 

intenzivně zkoumány pro vývoj nových antivirotických látek, hlavně pro jejich široký výskyt v 

přírodě a očekávané nízké vedlejší účinky. Hlavní zaměření je na vývoj léčiv proti viru HIV. 

Například flavonoid baicalin (Scutellaria baicalensis) vykazuje inhibici viru HIV-1. Z dalších 

flavonoidů například quercetin působí proti herpes viru, polio viru a rabies viru, rutin proti 

parainfluenza viru. (Gerdin & Srensso, 1983) (Cushnie & Lamb, 2005)  

3.1.4.5 Antikancerogenní působení 

Je známo, že konzumace potravy bohaté na flavonoidy, je spojená s nižším výskytem 

rakoviny. Například cibule a jablka jsou bohatá na quercetin, jehož příjem snižuje riziko rakoviny 

prostaty, žaludku, plic a prsu. Na protirakovinném působení se pravděpodobně podílí celá řada 

složitých mechanismů, které jsou stále pečlivě zkoumány. (Ho, Osawa, & Huang, 1994)  (Koen, 

Ruth, & Guido, 2005) (Block, Patterson, & Subar, 1992) 



19 

 

3.1.4.6 Protizánětlivé působení 

Zánětlivý proces je rychlá zcela fyziologická reakce na poškození tkáně a napomáhá jejímu 

hojení. Pokud však zánět trvá dlouhou dobu, může způsobovat řadu chronických obtíží. (Pan, Lai, 

& Ho, 2010) Některé flavonoidy jako hesperidin, apigenin, luteolin a quercetin, kompetitivně 

inhibují tyrosin a serine-threonine protein kinázy, které hrají klíčové role při rozvoji zánětu a působí 

tak protizánětlivě. (Nishizuka, 1988) (Hunter, 1995)  

3.1.4.7 Kardiovaskulární působení 

Již dlouhou dobu se ví, že konzumace potravy bohaté na flavonoidy, má pozitivní účinky na 

kardiovaskulární systém. Dochází ke snižování tlaku, působí pozitivně chronotropně a 

antiarytmicky. Některé flavonoidy mají antiagregační účinky. (Duarte, Pérez Vizcaíno, & P, 1993)  

3.1.4.8 Vasodilatační působení 

Různé studie prezentují různé flavonoidy jako nejúčinnější vasodilatační látky. Tato aktivita 

se nejčastěji studuje na cévách s neporušeným endotelem, případně byl endotel odstraněný jemným 

setřením, nebo byl porušený působením chemikálií. To, že byl endotel odstraněn, bylo potvrzeno 

pokusem, kdy céva byla nejprve kontrahována adrenalinem a poté byl přidán acetylcholin, který 

nezpůsobil vasodilataci. (Duarte, Pérez Vizcaíno, & P, 1993) 

VZTAH STRUKTURY A VASODILATAČNÍHO ÚČINKU 

Byly pozorovány určité strukturální podobnosti u molekul s vasodilatačním působením: 

 Glykosylace snižuje vasodilatační účinky flavonoidů: např. Rutin (C-3 glykosylace) a 

naringin (C-7 glykosylace) prokazují menší vasodilatační potenciál než kvercetin a 

naringenin, které jsou bez cukerné složky. (Ajay et al., 2003) 
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 Kruh A 

o Hydroxylace, tedy zavedení -OH skupiny, na C-6, nebo přítomnost třech -OH 

skupin v pozicích C-5, C-6 a C-7 snižuje vasodilatační účinky: např. Baikalein 

(5,6,7- trihydroxyflavon) je méně vasodilatačně účinný než chrysin (5,7- 

dihydroxy flavon)  

o Hydroxylace na C-5 (kvercetin, naringenin) poukazuje na vyšší účinnost 

relaxovat cévy kontrahované adrenalinem, více než vysokou koncentrací 

draselných iontů (K+), flavonoidy bez C-5 hydroxylace jsou stejně účinné vůči 

oběma zmíněným způsobům kontrakce cév. 

Tato substituce způsobí větší závislost vasodilatačního účinku na uvolnění 

prostaglandinů, než na uvolnění NO z endotelu. Pokud byla céva preinkubována 

s indometacinem, jakožto inhibitorem cyklooxygenázy, která uvolňuje 

prostaglandiny, kvercetin a naringenin (C-5-OH), prokazují menší vasodilatační 

účinek. 

 Kruh B 

o Hydroxylace je pravděpodobně důležitější než hydroxylace kruhu A: 3,3‘,4‘- 

trihydroxyflavon bez substituce na kruhu A je více vasodilatační než chrysin 

(5,7- dihydroxy flavon)  

o Hydroxylace na C-3‘ zvyšuje vasorelaxační účinek, C-2‘ a C-4‘ účinek spíše 

snižuje (Woodman et. al. 2005) (Herrera et al. 1996) (Xu et al. 2007) 

 

 Kruh C 

o Hydroxylace tohoto kruhu je také velmi významná, stejně jako u kruhu B. 

Flavonoidy s hydroxylací C-3 na kruhu C ukázaly větší vliv uvolnění NO v 

mechanismu vasodilatace.  Flavonoidy bez substituce v poloze 3 relaxují cévy 

nezávisle na endotelu. (Ajay et al. 2003; Chan et al. 2000) 

 

MECHANISMUS VASODILATAČNÍHO ÚČINKU  

Mechanismů účinku je pravděpodobně několik, jsou závislé na koncentraci flavonoidu a 

pravděpodobně se vzájemně doplňují. Koncentrace menší než 30 μm nejspíš uvolňují 

prostaglandiny a NO z endotelu, větší koncentrace pak zahrnují ostatní mechanismy jako inhibici 

CA
2+

 uvolněných z buněk, inhibice proteinikázy C, nebo inhibice cAMP-fosfodiesterázy. (Ajay et 

al., 2003) 
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3.1.5 Kvercetin  

Tento flavonol je široce rozšířen ve vyšších rostlinách a dostává se tak často i do našeho 

jídelníčku obsažený v čaji, cibulích, nebo jablkách. Mnohé studie poukazují na blahodárný vliv 

vysokého příjmu flavonoidů jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Předpokládá se 

komplexní působení mnoha mechanismů.  Kromě studovaného antioxidačního efektu se podílí např. 

Chelatace kovů, inhibice exprese cyklooxygenázy 2, inhibice aktivace leukocytů, inhibice agregace 

destiček, vasodilatace atd. Struktura kvercetinu je zobrazena na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 Struktura kvercetinu.  Převzato z https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/structure7/056/s______q4951.eps/_jcr_content/renditions/s______q4951-large.png 

 

3.1.5.1 Bioavaibilita 

Bioavaibilita kvercetinového aglykonu je nízká. V plazmě se nachází pouze konjugovaná 

forma kvercetinu. Zajímavé je, že po orálním podání glykosidů kvercetinu, je celková koncentrace 

kvercetinu v plazmě mnohem vyšší než po orálním podání aglykonu. (Graefe, Derendorf, & Veit, 

1999) Proto nelze zcela stoprocentně aplikovat účinky samotného kvercetinu.  

Kvercetin dosahuje výraznějších účinků na hladkou svalovinu cév, pokud je podaný orálně, 

ačkoliv se vstřebává minimálně a vstřebaná část je rychle metabolizována. To poukazuje na fakt, že 

antihypertenzní účinky mají jeho metabolity tvořené mikrobiální flórou střev. Detailně všechny tyto 

metabolity a jejich mechanismy účinku nejsou zatím známy.  

3.1.5.2 Farmakokinetika 

Absorpce kvercetinu a jeho glykosidů není stále zcela objasněna. Část se pravděpodobně 

vstřebá v horní části tenkého střeva pomocí aktivního transportu. Tyto polyfenoly jsou velmi rychle 

konjugovány přímo v tenkém střevě, nebo v játrech. Nejčastěji se jedná o sulfataci, metylaci nebo 

glukuronidaci a konjugáty jsou posléze vylučovány žlučí do střeva, nebo ledvinami. 

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/structure7/056/s______q4951.eps/_jcr_content/renditions/s______q4951-large.png
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/structure7/056/s______q4951.eps/_jcr_content/renditions/s______q4951-large.png
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Větší část se dostává až do tlustého střeva, kde je enzymy místní mikroflóry přeměňován na 

řadu nízkomolekulárních fenolických kyselin. (Serra, Maciá, & Romero, 2012) Poukazuje na to i 

fakt, že výraznější účinky na hladkou svalovinu cév má orálně podaný kvercetin oproti 

intraperitoneální aplikaci. Tyto metabolity mají pravděpodobně větší odpovědnost za biologickou 

aktivitu kvercetinu.  

Kvercetin se v lidské plazmě nachází pouze v konjugované formě, proto nelze nikdy efekty 

volného kvercetinu in vitro přímo převádět do in vivo podmínek. Protektivní účinky velkých dávek 

kvercetinu určitě souvisejí i s jeho bioaktivními metabolity. Za hlavní lidskou metabolickou cestu se 

považuje glukuronidace, zatímco u potkanů se vyskytuje i sulfatace. Je možné najít i metylované 

deriváty. (Graefe E.U., 2001)  Obrázek 5 dle Najmanové et al. 2016 zachycuje metabolity 

kvercetinu, které byly potvrzeny i ty, jejichž existence se předpokládá (označený šedou barvou). 

Vychází z dat z různých článků. Nejsou zachyceny zcela všechny metabolity a to kvůli 

přehlednosti. Lidské enzymy jsou označené písmenem H, bakteriální písmenem B. 

Eliminace probíhá močí, nebo konjugací se žlučovými kyselinami, které umožní 

enterohepatální oběh. Hepatobiliární cesta je častější, čemuž nasvědčuje pomalý pokles koncentrace 

kvercetinu v krvi. (Hollman, 1997) (Middleton E., 2000) 
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Obrázek 5 Metabolismus kvercetinu. 

Schéma převzaté z Najmanová et al. 2016 ukazuje, jak předpokládané, tak potvrzené metabolity. Lidské enzymy jsou označené 

písmenem H, bakteriální písmenem B. 
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3.1.5.3 Antihypertenzní působení kvercetinu 

První zmínka o antihypertenzních účincích kvercetinu byla publikována ve studii na 

spontánně hypertenzních potkanů, což je model u kterého se předpokládá podobnost s lidskou 

esenciální hypertenzí. V této studii byl kvercetin podávaný orálně v denní dávce 10 mg/kg během 5 

týdnů a vyvolal významné snížení systolického (-18%) i diastolického (-23%) krevního tlaku i 

srdečního tepu (-12%). Na jedince s normálním krevním tlakem neměl žádný vliv. (Duarte, 2001)  

Od té doby byla publikována řada studií s různými modifikacemi kvercetinu (např. 

Enzymaticky upravený kvercetin isokvercitrin) (Emura, 2007) i modifikovanými modelovými 

zvířaty (např. DOCA-hypertenzní potkani, u kterých je hypertenze způsobena vysokým příjmem 

NaCl, zadržují se tekutiny a dojde k snížení hladiny reninu v plasmě). (Galisteo, 2004) Ve většině 

hypertenzních modelů byl chronicky podávaný kvercetin schopný snížit krevní tlak. (Perez-

Vizcaino, 2009) 

 

MECHANISMUS ANTIHYPERTENZNÍHO PŮSOBENÍ 

Mechanismus antihypertenzního účinku kvercetinu je pravděpodobně složen z několika 

vzájemně se doplňujících mechanismů. Také pravděpodobně nejde o působení samotného 

kvercetinu, ale jeho součinnost se všemi jeho metabolity. Kvercetin a isorhamnetin (jeho 

methylderivát) vykazují in vitro vasodilatační efekt, což může přispět k antihypertenznímu účinku 

in vivo. Glukuronidy a sulfatované deriváty naopak na potkaní aortě žádné vasodilatační účinky 

neprojevují. Kvercetin ani jeho metabolity zatím neprokázaly žádný efekt na angiotensin 

konvertující enzym (ACE). 

Kvercetin má vliv přímo na ledviny, čímž napomáhá celkovému antihypertenznímu 

působení. Dále i antioxidační účinky mohou snížit krevní tlak. Pravděpodobně jde o mechanizmus 

zvýšení biologické aktivity NO, díky Scavenger efektu kvercetinu. (Perez-Vizcaino, 2009) 

(Mackraj, 2008) (Perez-Vizcaino F. D., 2006) 

3.1.5.4 Klinické studie 

Několik klinických studií bylo provedeno na základě podávání potravy bohaté na flavonoidy 

jako ovocné džusy, kakao, čaj mírně hypertenzním osobám. U těchto osob došlo k snížení krevního 

tlaku a zlepšení funkčnosti endotelu.  

Čistý kvercetin byl v klinické studii podáván zdravým dobrovolníkům v dávce 1g/den. 

Dobrovolníci, kteří dostávali 28 dní kapsle s kvercetinem, měli 23-krát vyšší hladinu kvercetinu, 
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než kontrolní skupina. Navzdory tomu, nebylo zjištěno žádné snížení rizika kardiovaskulárních 

chorob. (Conquer, 1998) 

Klinická studie se zabývala podáváním čistého kvercetinu hypertenzním pacientům. Pacienti 

byli muži i ženy s prehypertenzí, nebo prvním stádiem hypertenze. Dostávali 730 mg/den po 28 dní. 

Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolní skupina dostávala placebo. U 

prehypertenzních osob kvercetin nevyvolal zásadní snížení krevního tlaku, ale u pacientů s 1. 

stádiem hypertenze ke snížení tlaku došlo. (Edwards, 2007) 

 

3.2 Esenciální hypertenze 
 

Napětí cév je dáno křehkou rovnováhou mezi silami vasokonstrikčními a vasodilatačními, 

která může být vychýlena. U esenciální hypertenze, která je nejčastější, neznáme příčinu, která 

vedla k vzestupu krevního tlaku.  Hypertenze je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů pro 

vznik kardiovaskulární choroby. Zatím není zcela přesně objasněný její mechanizmus vzniku, který 

je komplexního charakteru. (González, 2014) 

3.2.1 Genetické vlivy 

U esenciální hypertenze se objevují genetické mutace a polymorfismy v genech malého 

účinku, které jsou velmi dobře ovlivnitelné vnějším prostředím, tedy životním stylem.  (Widimsky, 

2008) 

3.2.2 Vliv vnějšího prostředí 

Tyto faktory zásadně ovlivňují vznik arteriální hypertenze. Jedná se o abdominální obezitu, 

vysoký příjem sodíku, nízký příjem vápníku, hořčíku a draslíku. Chronický stres taktéž může 

přispět k trvalému zvýšení krevního tlaku. (Widimsky, 2008) 

3.2.3 Vliv sympatiku 

Sympatikus upravuje rychlé změny srdeční frekvence a krevního tlaku podle potřeb 

organismu. Pokud je organismus dlouhodobě pod vlivem sympatiku např. z důvodu chronického 

stresu, může dojít k rozvoji hypertenze. (Julius et al., 1991) 

3.2.4 Hormonální vliv 

 Systém renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) je jeden z nejdůležitějších mechanismů 

ovlivnění ktrevního tlaku. Zjednodušené schéma jeho působení je zobrazeno na obrázku 6. 
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Renin je produkován v juxtaglomerulárním aparátu ledvin. Je to proteáza štěpící 

angiotenzinogen na angiotenzin I. Ten je ACE (angiotenzin konverujícím enzymem) přeměněn na 

angiotenzin II. Vliv angiotenzinu II na receptor AT1 způsobuje hypertenzi a její komplikace: 

vasokonstrikci, srdeční remodelaci, vyšší oxidační stres a vyšší produkce aldosteronu ledvinami. 

Aldosteron mimo jiné způsobuje vyšší retenci sodíku.  

 

3.2.5 Vaskulární vliv 

Velká část pacientů s arteriální hypertenzí vykazuje zvýšený odpor periferního cévního 

řečiště. Pro jeho správnou funkci je důležitý funkční endotel, který je v případě hypertenze postižen 

vaskulárním zánětem a cévy kontrahují. (Harrison, 2012) 

3.2.6 Renální vliv 

Ledviny mají za úkol hospodařit s vodou a minerály. Hlavním iontem určující preload a 

srdeční výdej je sodík. Pokud dojde k retenci sodíku, zvýší se preload a v jeho důsledku i srdeční 

výdej. Pokud je srdeční výdej moc velký, dojde k hyperperfuzi periferních tkání. Poté se kontrahují 

periferních cévy a zvýší se krevní tlak. (Borst and Borst-De Geus, 1963) 

 

Renin je produkován v juxtaglomerulárním aparátu ledvin. Je to proteáza štěpící 

angiotenzinogen na angiotenzin I. Ten je ACE (angiotenzin konverujícím enzymem) 

přeměněn na angiotenzin II. Vliv angiotenzinu II na receptor AT1 způsobuje hypertenzi 

a její komplikace: vasokonstrikci, srdeční remodelaci, vyšší oxidační stres a vyšší 

produkce aldosteronu ledvinami. Aldosteron mimo jiné způsobuje vyšší retenci sodíku.  

 

Obrázek 6 Systém RAAS. 
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3.2.7 Vliv oxidačního stresu.  

Volné radikály vznikají zejména působením hormonů na NADPH oxidázu, nebo 

mechanickými silami, které se v průběhu hypertenze, ještě zvětšují. Volné radikály zvyšují 

koncentraci intracelulárních vápníkových iontů, což vede k další vasokonstrikci, rovněž mají vliv na 

endoteliální NO syntázu, kde snižují formaci NO. Mají vliv pravděpodobně i na další struktury, 

jako jsou mitochondrie, cévní stěnu a ledviny.  (González, 2014) 
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3.3 Morfologie cév 

 Anatomie cév se poměrně hodně liší podle jejich funkce, lze tedy schématicky znázornit 

jednotlivé vrstvy, jejich poměrné zastoupení se dle tzv. funkční typologie výrazně liší. Rozlišujeme 

3 základní vrstvy cévní stěny: 

● tunica externa, vnější vrstva jinak nazývaná tunica adventicia má velké zastoupení 

kolagenních a elastických vláken, která tvoří vazivovou vrstvu odpovídající za mechanické 

vlastnosti cévy a její pružné ukotvení. Ve větších tepnách se v této vrstvě nacházejí i tzv. 

vasa vasorum (cévy cév), tedy cévy vyživující tunica externa i vnější polovinu tunica 

media. Procházejí zde i nervová vlákna (nervi vasorum) inervující arterie a vény, které 

částečně zajišťují dilataci a kontrakci cév. 

● tunica media je střední vrstva tvořená hlavně hladkou svalovinou a koncentricky 

uspořádanými elastickými vlákny, která tvoří tzv. Elastické blanky. Kalcium zde vyvolává 

kontrakci vazbou na kalmodulin, aktivuje se myozin, který se spojí s aktinem a céva se 

kontrahuje. Oxid dusnatý (NO) či další látky, které podporují přesun vápníku z cytosolu do 

sarkoplasmatického retikula navozují vasodilataci. 

● tunica interna je vnitřní vrstva nazývaná též tunica intima. Lumen cévy tvoří jednovrstevný 

dlaždicovitý epitel (endotel). Endotel působí antitromboticky, vytváří řadu působků, které 

parakrinně působí vasodilataci (např. NO, hyperpolarizující faktor EDHF, vasodilatační 

prostacyklin PGI2), či kontrakci (např. Endotelin, angiotenzin, vasokonstričkní PAF) a 

reguluje průtok krve v závislosti na hemodynamických a chemických vlivech.  Dále se v 

této vrstvě nachází hladká svalovina a vazivová vlákna. (Hronek, 2013) (Kittnar, 2011) 

3.4 Mechanismy regulace systémového oběhu 

Tyto mechanismy zodpovídají za celkovou funkci krevního oběhu, ale musí také zajistit dosti 

rozdílné požadavky orgánů a tkání na prokrvení. Stálý tlak a periferní odpor zajišťují Celkové 

regulační mechanismy, zatímco Místní regulační mechanismy upravují změnou cévního průsvitu 

průtok krve tkání. Oba dva typy regulace jsou přítomny ve všech tkáních, jejich dominance se však 

liší v závislosti na typu tkáně. Dále lze celkové regulační mechanismy rozdělit na rychlé a pomalé, 

kdy pomalé regulují objem krve, zatímco rychlé regulují hladkou svalovinu cév.  
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3.4.1 Centrální regulační mechanismy 

 Rychlé:   

● Nervové mechanismy jsou realizovány vegetativním nervstvem, hlavně sympatikem. 

Uplatňuje se především v arteriolách ledvin, kosterního svalu a kůže. Postsynaptický 

neuromediátor noradrenalin zde vyvolává vasokonstrikci kontrakcí hladkých svalů cév.  

● Baroreceptorové reflexy jsou lokalizovány ve velkých tepnách, nejvíce v karotickém sinu a 

aortálním oblouku. Tyto receptory sledují napětí stěny tepny, při zvýšení tonu je 

prostřednictvím nervových vláken utlumen sympatikus a aktivován parasympatikus, klesá 

tak minutový srdeční výdej a krevní tlak díky vasodilataci. Při snížení krevního tlaku se tlak 

normalizuje opačným mechanizmem.  

● Chemoreceptory pracují v součinnosti s dýchacím ústrojím a reagují na změnu pH, CO2 a 

parciálního tlaku O2. Jejich stimulace vyvolává vasokonstrikci rezistenčních cév.  

● Hormonální mechanismy jsou o něco pomalejší než nervové, avšak jejich účinek přetrvává 

delší dobu. Nejzásadnějšími hormony jsou katecholaminy adrenalin a noradrenalin, které 

ovlivňují hladkou svalovinu cév v závislosti na přítomném receptoru. Dva základní 

adrenergní receptory α a β rozdělujeme na podtypy  α1,  α2, β1 a β2. Stimulací receptorů  α1 

dojde ke zvýšení intracelulárního vápníku a aktivaci proteinkinázy C, což vyvolá 

vasokonstrikci cév v kůži, ledvinách a gastrointestinálním traktu. Receptory α2 se v 

oběhovém systému prakticky nenachází. β-adrenergní receptory aktivují proteinkinázu A 

přes adenylátcyklázu, která reguluje hladinu intracelulárního vápníku. Receptory  β1 jsou 

přítomné hlavně v srdci, kde jejich stimulace vykazuje pozitivní chronotropní, dromotropní, 

inotropní i bathmotropní účinky a v ledvinách, kde dochází k vyššímu uvolňování reninu.  

β2 receptory vyvolávají vasodilataci cév kosterního svalstva.  

 Pomalé: 

● Renin-angiotenzinový systém zapojuje do řízení krevního tlaku ledviny. Z těch se vylučuje 

hormon renin při poklesu tlaku ve vas afferens. Renin štěpí angiotenzinogen na angiotenzin 

I, který je dále štěpen angiotenzin-konvertujícím enzymem na angiotenzin II. Angiotenzin II 

vyvolává silnou vasokonstrikci cév, hlavně arteriol. Dále stimuluje sekreci aldosteronu a 

aktivuje sympatikus. Aldosteron zvyšuje zpětnou resorpci Na
+ 

a tím pádem i vody, což 

zvyšuje objem krve.  

● Antidiuretický hormon zvyšuje zpětnou resorpci vody a tím zvyšuje objem krve a ve větších 

dávkách způsobuje vasokonstrikci. 
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3.4.2 Místní (auto)regulační mechanismy 

● Myogenní regulace se uplatňuje nejvíce v ledvinách a v mozku. Pokud stoupne krevní tlak, 

roztáhne se cévní stěna, vlivem stimulace mechanoreceptorů dojde k vasokonstrikci, perfúze 

tkání se sníží a tlak se normalizuje.  

● Endotelová regulace pravděpodobně chrání celistvost endotelu a tím minimalizuje vznik 

trombu. Pokud se zvýší rychlost krve, zvýší se smykové napětí a v endotelové membráně se 

vylučuje oxid dusnatý, který způsobí vasodilataci a tím sníží rychlost. 

● Metabolická regulace přizpůsobuje průtok krve tkání podle aktuální aktivity a 

metabolických požadavků tkáně. Vasodilatace či konstrikce je způsobena zpětnou vazbou. 

Pokud orgán zvýší metabolismu, klesne parciální tlak kyslíku v důsledku jeho vyšší 

spotřeby, což vyvolá vasodilataci. Tu mohou navodit i vodíkové ionty, nebo CO2.(Kittnar, 

2011) 

 

 

 

 

4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Pokusná zvířata 

V této práci byly experimenty prováděny na normotenzních samcích potkanů kmenu Wistar 

od společnosti MediTox s.r.o (Konárovice, Česká Republika). Zvířata vážila 300-400 g a byla 

chována ve viváriu Farmaceutické fakulty při konstantní teplotě 23-25 °C s 12-ti hodinovým 

světelným cyklem. Zvířata byla krmena standardní peletizovanou stravou a měla stálý přístup k 

pitné vodě. 

Pokusy schválila Etická komise Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

a byly prováděny podle zákona č 246/1992 Sb. O ochraně zvířat proti týrání.  

4.2 Přístroje a pomůcky  

1. Aparatura na izolované orgány: Multi chamber tissue bath system  [Experimentia Ltd., 

Budapešť, Maďarsko] 

2. Vyhodnocovací PC software: S.P.E.L. Advanced Kymograph Software SOFT-03-KYMO, 

[Experimentia Ltd., Budapešť, Maďarsko] 

 3.  Laboratorní sklo, laboratorní lžička, automatické mikropipety 
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 4.. Laboratorní váhy [Kern & Sohn GmbH, Balingen, Německo] 

 5. Operační nástroje: operační stolek, nůžky, pean, pinzety 

6. Plynová lahev s carbogenem (směs 95 % O2 a 5 % CO2), [Linde gas] 
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4.3 Chemikálie 
Chemikálie použité při experimentální části této práce jsou popsány v Tabulce 2. Aktivní 

látky testované na izolované aortě jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 

Tabulka 2 Seznam chemikálií použitých při experimentech, jejich vzorce, výrobce a molekulová hmotnost. 

Název chemikálie Vzorec Výrobce Molekulová 

hmotnost 

[g.mol
-1

] 

Dihydrogenfosforečnan 

draselný p.a. 

KH2PO4 Jan Kulich, 

Hradec Králové, 

Česká republika 

136,09 

D-glukosa monohydrát p.a. C6H12O6 .H2O Penta Chrudim, 

Česká republika 

198,17 

Hydrogenuhličitan sodný p.a. NaHCO3 Penta Chrudim, 

Česká republika 

84,01 

Chlorid draselný p.a. KCl Penta Chrudim, 

Česká republika 

74,56 

Chlorid sodný p.a. NaCl Penta Chrudim, 

Česká republika 

58,44 

Chlorid vápenatý bezvodý 

p.a. 

CaCl2 Penta Chrudim, 

Česká republika 

110,99 

Síran hořečnatý 

heptahydrát p.a. 

MgSO4.7H2O Penta Chrudim, 

Česká republika 

246,47 

Nitroprusid sodný 

dihydrát p.a. 

 Na2[Fe(CN)5NO]*2H2O Sigma-Aldrich, 

Německo 

297,95 

Noradrenalin bitartrát 

monohydrát p.a. 

C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O Sigma-Aldrich, 

Německo 

337,28 

Acetylcholin jodid p.a.  (CH3)3N(I)CH2CH2OCOCH3 Sigma-Aldrich, 

Německo 

273,1 

Atroin sulfát monohydrát 

p.a. 

(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O Sigma-Aldrich, 

Německo 

694,83 

L-NAME 

(L-Nω-nitroarginin methyl 

ester) p.a. 

C7H15N5O4 · HCl Sigma-Aldrich, 

Německo 

269,69 

DMSO (dimethyl sulfoxid)   (CH3)2SO Sigma-Aldrich, 

Německo 

78,13 

Urethan NH2COOC2H5 Sigma-Aldrich, 

Německo 

89,09 

Askorbová kyselina C6H8O6 Sigma-Aldrich, 

Německo 

 176.12  
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Tabulka 3 Aktivní látky testované na izolované aortě. 

Název látky Strukturní vzorec Výrobce Molekulová 

hmostnost 

 [g.mol
-1

] 

Kvercetin 

 

Sigma-Aldrich, 

Německo 

338,26 

3-(3-hydroxyfenyl)propionová 

kyselina (3-HPPA) 

 Toronto Research 

Chemicals 

(Kanada) 

166,17 

3,4-dihydroxyhydroskořicová 

kyselina (3,4-DHCA)  

 

Sigma-Aldrich, 

Německo 

182,17 

3-kumarová kyselina  Extrasynthese 

Francie 

164,16 

 

Krebsův-Henseleitův (K-H) živný roztok měl následující složení: 

NaCl p.a.   5,54 g 

KCl p.a.   0,35 g 

CaCl2 p.a.   0,28 g 

NaHCO3 p.a.   2,10 g 

MgSO4.7H2O p.a.  0,29 g 

KH2PO4 p.a.   0,16 g 

D-glukosa monohydrát p.a. 2,10 g 

Destilovaná voda  ad 1000 ml 
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Jednotlivé látky jsme rozpustili v destilované vodě a postupně tyto roztoky smíchali. 

Abychom se vyvarovali precipitaci vápenatých solí, přidali jsme roztok CaCl2 až do téměř hotového 

roztoku, který jsme nakonec doplnili do konečného objemu. 

4.4 Provedení pokusu 

  Tento experiment byl prováděn in vitro na izolovaných thorakálních aortách potkanů. Zvíře 

bylo vždy anestezováno urethanem (i.p. 1,2 g/kg) a usmrceno exsanguinací. Poté jsme zvíře 

upevnili na operační stolek, kde jsme v oblasti hrudníku odstřihli kožní řasu a tupou preparací jsme 

uvolnili thorakální aortu od okolní tkáně. Obnažený asi 2 cm dlouhý úsek aorty jsme vyřízli a 

rychle přenesli do Krebs-Henseleitova živného roztoku.  

V Petriho misce s K-H roztokem jsme aortu očistili od zbytků okolní tkáně a krve a 

nastříhali na čtyři 2-3 mm široké kroužky. Každý kroužek jsme upevnili háčkem z korozivzdorné 

oceli s ligaturou na držák tkáně do Schulerovy nádobky, druhý háček s navázanou ligaturou byl 

propojen s převodníkem signálu a počítačem vybaveným S.P.E.I. Advanced kymograph Software 

(Experimentria Ltd, Maďarsko). Tento speciální software měřil izometrické kontrakce a relaxace 

zavěšených aortálních kroužků. Před začátkem experimentu byla vždy provedena kalibrace.  

 Nádobka na izolovaný orgán byla naplněna 5 ml Krebsova roztoku, saturována směsí 95% 

02 a 5% CO2 a vyhřívána na 37°C pro vytvoření podmínek příznivých pro přežití a správnou funkci 

tkáně. Kroužky jsme zatížili dvěma gramy po 45 minut a každých 10 minut jsme prováděli výměnu 

Krebsova roztoku. Po stabilizaci jsme nádobku naplnili přesně pěti mililitry živného roztoku a 

počkali, až se křivka ustálí, pak bylo možné přidávat testované látky.  

Abychom mohli posuzovat vasorelaxační účinek, nejprve jsme navodili kontrakci aortálních 

kroužků pomocí 50 μl 1 miliM roztoku noradrenalinu (finální koncentrace v nádobce byla 10 μM). 

Po stabilizaci kontrakce, která trvala zhruba 30 minut jsme přidali 50  μl 10 miliM roztoku 

acetylcholinu (finální koncentrace v lázni dosahovala 100 μM) pro ujištění, že je endotel 

neporušený. Intaktní endotel se vlivem acetylcholinu kontrahoval. Poté jsme několikrát vypláchli 

nádobky, naplnili je přesně 5 ml  K-H roztoku a opět přidali 50 μl 1 miliM roztoku noradrenalinu, 

pro maximální kontrakci tkáně. Přidali jsme též 50 μl 1 miliM roztoku kyseliny askorbové (finální 

koncentrace v nádobce byla 10 μM), abychom snížili degradaci noradrenalinu.  

Připravili jsme roztoky testovaných látek (kvercetinu, 3-HPPA, 3,4-DHCA, 3-kumarové 

kyseliny) v DMSO o vzrůstajících koncentracích 10 
-7 

M až 10 
-1  

M a přidávali jsme je 

mikropipetami do nádobky k aortálním kroužkům, kde konečné koncentrace testované látky rostly 

od 10 nM k 10 miliM. Před přidáním další dávky bylo vždy nutné počkat, než se záznamová křivka 

po předchozí aplikaci ustálí. Celková koncentrace DMSO v nádobce nebyla v případě účinných 
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metabolitů vyšší než 0,1%, při pokusech s méně aktivními metabolity byla maximální koncentrace 

DMSO 2%.  

Maximální relaxaci preparátu jsme po podání všech látek vyvolali přidáním 50μl 1 miliM 

roztoku nitroprussidu sodného (finální koncentrace v lázni dosahovala 10 μM). 

Kontrakci aortálních kroužků, kterou navodily jednotlivé koncentrace testovaných látek, 

jsme vyjádřili jako procentuální změnu k maximálním relaxaci navozené nitroprussidem sodným. 

Tyto výsledky jsme vyhodnotili v programu GraphPad Prism 5. Metodou nelineární regrese jsme 

získali DRC křivky (včetně konfidenčních intervalů) a hodnoty EC50  pro kvercetin i jeho 

metabolity.   

Hodnotou EC50 rozumíme koncentraci látky, která vyvolává 50% maximálního 

vasodilatačního efektu látky.  

Mechanismus účinku metabolitu 3-HPPA jsme studovali na aortálních kroužcích. Sledovali 

jsme relaxaci, kterou vyvolá 3-HPPA u cévy s endotelem, která byla 30 minut před přidáním 

noradrenalinu inkubována s blokátorem NO syntázy (L-NAME) 100 μM, nebo 50 μM roztokem 

atropinu (antagonista muskarinových receptorů).  
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Porovnání in vitro účinků vybraných metabolitů kvercetinu na izolované 
aortě potkana  

Přidání noradrenalinu k izolované cévě zdravého potkana způsobilo její dlouhodobou 

vasokonstrikci. Poté, co jsme přidávali kvercetin nebo jeho metabolity v koncentracích od 10 nM až 

do 100 µM, jsme mohli pozorovat vasodilataci kontrahované cévy. Vasodilatace byla různá u 

jednotlivých testovaných látek. Všechny testované látky dosáhly 90-100% vasodilatace cévy. Lišily 

se však ve své aktivitě. Jako nejúčinnější látka se ukázal metabolit 3-HPPA, který relaxoval cévu už 

při koncentraci 0,1 µM, kvercetin pro podobnou relaxaci potřeboval koncentraci několikrát vyšší. 

3,4-dihydroxyhydroskořicová kyselina dosáhla též maximální relaxace cévy, ale až při koncentraci 

100 µM, při nižších koncentracích dilatovala cévu minimálně. 3- kumarová kyselina začala 

relaxovat cévu také až při vyšších koncentracích. (Obrázek 7) Hodnoty EC50 (účinné koncentrace 

vedoucí k 50% relaxaci cév) a jejich konfidenční intervaly jsou zobrazeny v Tabulce 4.  
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Obrázek 7 Porovnání  in vitro vasodilatačního účinku kvercetinu a jeho metabolitů na aortě potkana prekontrahovaných 

noradrenalinem (10µmol/l). 

3-HPPA= kyselina 3-(3- hydroxyfenyl)propionová, 3,4-DHCA= 3,4-dihydroxyhydroskořicová kyselina, DMSO= dimethyl sulfoxid 

(rozpouštědlo). Křivky jsou tvořené průměrem z 5 měření.  
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Tabulka 4 Výsledné hodnoty EC50 (mol/l) testovaných látek a jejich konfidenční intervaly. 

3-HPPA= kyselina 3-(3- hydroxyfenyl)propionová, 3,4-DHCA= 3,4-dihydroxyhydroskořicová kyselina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Látka testovaná na izolované aortě EC50 Konfidenční interval 95 % 

kvercetin 3,195 . 10
-5

 2,718 . 10
-5

 – 3,356 . 10
-5

 

3-HPPA 3,21 . 10
-6

 2,48 . 10
-6

 – 4,16 . 10
-6

 

3,4-DHCA 2,00 . 10
-4

 1,82 . 10
-4

 – 2,20 . 10
-4

 

3-kumarová kyselina 5,05 . 10
-5

 4,87 . 10
-5

 – 5,24 . 10
-5

 

Dimethylsulfoxid 1,22 . 10
-4

 6,73 . 10
-5

 – 2,21 . 10
-4
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5.2 Ověření mechanismu účinku kyseliny 3-(3- hydroxyfenyl)propionové (3-
HPPA) 

Testování mechanismu účinku proběhlo na cévách se samotnou testovanou látkou, nebo 

s testovanou látkou s přídavkem L-NAME nebo atropinu. Rozpouštědlo zůstalo stejné jako 

v předchozích experimentech (DMSO v Krebsově roztoku). Inhibitor NO syntázy byl použit pro 

objasnění, zda se na vasodilatačním účinku 3-HPPA podílel oxid dusnatý. Po zablokování jeho 

produkce L-NAME došlo k významnému poklesu vasodilatačního účinku (Obrázek 8). V dalším 

experimentu byly atropinem zablokovány muskarinové receptory, které se při stimulaci též podílí 

na syntéze NO. Jejich zablokování však nemělo signifikantní význam na relaxační aktivitu 3-HPPA 

v cévě. Lze tedy soudit, že muskarinové receptory se nepodílí na vasodilatačním účinku 3-HPPA. 

Obrázek 9 ukazuje záznam z obrazovky počítače, kde jsme sledovali vasodilatační účinek kyseliny 

3-(3-hydroxyfenyl)propionové na izolované aortě s neporušeným endotelem. 
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Obrázek 8 Účinky kyseliny 3-(3-hydroxyfenyl)propionové na noradrenalinem prekontrahované aortální kroužky a kroužky 

po inkubaci s L-NAME a s atropinem. 

 3-HPPA= kyselina 3-(3- hydroxyfenyl)propionová, L-NAME= inhibitor NO syntázy, DMSO= dymethylsulfoxid.  
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Obrázek 9 Záznam na obrazovce počítače ukazující vasodilatační účinek kyseliny 3-(3-hydroxyfenyl)propionové na 

izolované aortě s intaktním endotelem. NE = noradrenalin, NTS = nitroprussid sodný 
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6 DISKUZE 

 

Flavonoidy jsou rozsáhlou skupinou přírodních polyfenolických látek, dobře známé pro své 

pozitivní účinky na lidské zdraví. Zatímco dříve byla velká pozornost věnována jejich 

antioxidačnímu působení, dnes je těžiště vědeckého zkoumání jejich komplexní kardioprotektivní 

působení. Klinických studií je však málo, většina dat vychází z in vitro zkoumání na izolovaných 

orgánech, přesto se o jejich mechanismu účinku zatím neví mnoho. Většina studií používá ve svých 

experimentech aglykony flavonoidů, ačkoli je známo, že jejich biodostupnost je malá a za účinek 

zodpovídají pravděpodobně z velké části metabolity (hlavně konjugované a methylované deriváty) 

vytvořené ve střevech, nebo játrech. Orálně podávaný kvercetin je účinnější, než intraperitoneální 

(i.p.) podání. Po podání i.p. kvercetin putuje portálním oběhem rovnou do jater, kde dochází k jeho 

metabolizaci. Pokud je kvercetin, nebo jeho glykosid podaný orálně, většina ho putuje do tlustého 

střeva, kde se střevní mikroflórou formují malé fenolické kyseliny. Ty jsou ze střeva absorbovány a 

mohou mít farmakologické účinky, které však nejsou zatím dobře prozkoumány (Najmanová, 

2016).  

Čistý kvercetin prokazuje in vitro vasodilatační potenciál na hladkou svalovinu cév. Jeho 

strukturální obměnou se může vasodilatační schopnost stupňovat, případně eliminovat, nebo 

prokázat in vivo. (Galindo, 2012). Zatímco čistý kvercetin už zkoumala celá řada studií, jeho 

metabolity byly zatím téměř opomíjeny. Tato práce popisuje účinky na cévy jak s kvercetinem, tak 

s metabolity kyseliny propionové: 3-HPPA (kyselina 3-(3- hydroxyfenyl)propionová), 3,4-DHCA 

(3,4-dihydroxyhydroskořicová kyselina) a 3-kumarovou kyselinou.  

V našich experimentech na izolované aortě potkana jsme nejdříve ověřili vasodilatační 

účinky čistého kvercetinu, jež jsou prezentované i jinými studiemi (Khoo, White, & Pozzo-Miller, 

2010) (Chen & Pace-Asciak, 1996) (Duarte, Pérez-Vizcaíno, Zarzuelo, & al, 1993) (Ajay, 2003) a 

dále jsme se věnovali méně zkoumaným metabolitům. Kvercetin prokázal in vitro vasodilataci 

závislou na dávce, s hodnotou  EC50 3,195 . 10
-5

.
 
Všechny zkoumané metabolity dosáhly relaxace 

cévy (EC50 (3-HPPA) = 3,21 . 10
-6

, EC50 (3,4-DHCA) = 2,00 . 10
-4

, EC50 (3-kumarové kyseliny) = 

5,05 . 10
-5

. Sloučenina 3-HPPA se prokázala dokonce jako účinnější vasodilatátor, než kvercetin. 

Stačila řádově nižší koncentrace 3-HPPA než kvercetinu pro dosažení obdobné relaxace cévy.  

3-HPPA byla proto vybrána jako perspektivní látka pro druhou část studie, a to pro ověření 

jejího možného mechanizmu účinku. Kvercetin zpravidla vykazuje vazodilataci nezávislou na 

odstranění endotelu (Najmanová, 2016). I v našem pokusném uspořádání zablokování NO syntázy 
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pomocí L-NAME (NO je vasodilatačně působící mediátor) před podáváním 3-HPPA vedlo 

k významné redukci vasodilatační aktivity tohoto metabolitu (křivka se posunula výrazně doprava). 

Pokud byly zablokovány muskarinové receptory atropinem, nebyla ovlivněna vasodilatace 

ani u kvercetinu ani u 3-HPPA. Tyto receptory se tak pravděpodobně na relaxační aktivitě těchto 

metabolitů nijak nepodílejí.  

K lepšímu pochopení celé problematiky je potřeba ještě provést řadu studií, které odhalí 

přesnější mechanismus účinku. Například Chan et al. popsali, že flavony a flavonoly ruší kontrakci 

cévy způsobenou influxem extracelulárního Ca
2+

, nebo uvolněním Ca
2+

 vlivem fenylefrinu. Dle této 

studie mohou flavonoidy určité struktury ovlivňovat  L-typ vápníkových kanálů a tím navozovat 

vasodilataci.  

I v dnešní době, kdy trh je plný antihypertenziv s nejrůznějším mechanismem účinku, je 

stále potřeba hledat nové struktury léčiv. Existuje řada pacientů, kteří jsou rezistentní ke stávající 

léčbě, stejně jako je spousta pacientů, kterým současné léky způsobují nepříjemné vedlejší účinky. 

Dále je tu významná a stále se zvětšující skupina pacientů, kteří preferují léčiva přírodního původu 

před chemickými strukturami. Určitě by se našli další pacienti, pro které by byla (nejen) 

antihypertenziva odvozená od flavonoidů přínosem.  
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7 ZÁVĚR 

V této rigorózní práci jsme se zaměřili na testování vasorelaxačních účinků vybraných 

metabolitů kvercetinu v podmínkách in vitro. Tyto experimenty byly prováděné na izolovaných 

kroužcích thorakální části aorty potkana. Došli jsme k následujícím závěrům: 

 Všechny zkoumané metabolity dosáhly 90 – 100% relaxace cévy, přičemž 3,4-

DHCA navodila vasorelaxaci až ve vyšších koncentracích 

 Jako nejúčinnější metabolit se projevila kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová 

(EC50 = 3,21 . 10
-6 

). Ve srovnání s referenčním kvercetinem (EC50= 3,195 . 10
-5

) je 

účinnější o jeden řád.  

 Při zkoumání mechanismu účinku 3-HPPA jsme zjistili, že jeho vasodilatační účinek 

je závislý na produkci oxidu dusnatého endotelem, ale nezávislý na muskarinových 

receptorech.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

3-HPPA  kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová 

3,4-DHCA kyselina 3,4-dihydroxyhydroskořicová  

ACE  angiotensin konvertující enzym 

cAMP  cyklický adenosinmonofosfát 

CBG  cytosolická β-glukosidáza 

COMT  katechol-O-methyl transferáza 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

DOCA  deoxykortikosteron acetát 

EC50  střední efektivní koncentrace 

EDHF  od endotelu odvozený hyperpolarizační faktor 

GLUT  transportér pro glukózu 

HIV  Human Immunodeficiency Virus 

L-NAME  N(ω)-nitro-L-arginine methyl ester 

LPH  laktáza phloridzin hydroláza 

MRP  multidrug resistant protein 

NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NO  oxid dusnatý 

p.a.  pro analýzu 

PAF  faktor aktivující destičky 

PGI2  prostaglandin I2 

pKa  záporný dekadický logaritmus disociační konstanty 

RNA  ribonukleová kyselina 

RNS  reaktivní formy dusíku (reactive nitrogen species) 

ROS  reaktivní formy kyslíku (reaktive oxygen species) 

SGLT1 Na
+
 dependentní glukozový kotransportér 

SULT  sulfotranferáza 

UGT  glukuronosyltransferáza 
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