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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Bibiána Lancošová 

Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D 

Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu 

miRNA v ľudských pečeňových rezoch 

 

Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú 

pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom 

priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú 

najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok 

vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri 

ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať 

zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako 

referenčnej látky. 

Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek 

pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli 

uchovávané v Euro-Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy 

s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného 

média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním 

hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. 

PUL preukázal zvyšujúcu sa toxicitu priamo úmerne k zvyšujúcej sa 

koncentrácii vo všetkých piatich vzorkách, MF a APAP len v dvoch z piatich vzoriek. 

Z výsledkov toxicity bola stanovená EC50  u MF približne 418 µM a u PUL približne 

293 µM. U PUL došlo k zmenám expresie u miR-122, miR-155, miR-192 a miR-885. 

MF pozmenil expresiu u miR-192, miR-155 a v menšej miere u miR-885 a miR-125b. 

Získané výsledky poukazujú na značnú spojitosť medzi testovanými monoterpénmi 

a zmenami expresie miRNA, ale aj hepatotoxicitou. Hepatotoxicita týchto látok sa však 

môže medzi jedincami významne líšiť vďaka interindividuálnym rozdielom, ktoré sme 

pozorovali aj v našich výsledkoch. 
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ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate: Bibiána Lancošová 

Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D 

Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on 

miRNA expression in human liver slices 

Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, 

which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and 

food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-

menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with 

higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this 

thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and 

also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence 

of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. 

Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age 

of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples 

were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices 

with thickness of 150-170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium 

with the tested substances for 24 hours. The toxicity was determined by measuring of 

ATP levels, expression changes by qPCR. 

PUL showed increasing toxicity proportional to its increasing concentration in 

each of the five samples, MF and APAP in only two of the five samples. From the 

results of toxicity, EC50 was calculated and for MF was approximately 418 µM and for 

PUL approximately 293 µM. PUL caused changes in expression of miR-122, miR-155, 

miR-192 a miR-885. MF modified the expression of miR-192, miR-155 and of miR-885 

and miR-125b to a lesser extent. Obtained results point to a considerable relation 

between tested monoterpenes and changes in miRNA expression as well as the 

hepatotoxicity. However, the hepatotoxicity of these substances may vary significantly 

between individuals due to the inter-individual differences, which we observed in our 

results. 
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1. ÚVOD 

Bylinné preparáty sa v súčasnosti tešia veľkej obľube a ich spotreba z roka na 

rok narastá. Zvyšujúce sa percento ľudí s polyfarmakoterapiou môže byť jedným 

z dôvodov, prečo čoraz viac z nás siaha po bylinkových čajoch alebo inou formou 

spracovaných bylinách ako doplnkovej terapii pri civilizačných chorobách, alebo pri 

samoliečení bežných sezónnych ochorení. Tu je však nutné poukázať na nevedomosť 

väčšiny užívateľov a nedostatok informácií týkajúcich sa obsahových zložiek a ich 

samotného pôsobenia na organizmus, pričom môže dôjsť k fatálnym následkom (napr. 

ak človek užívajúci hepatotoxické liečivá súčasne užíva hepatotoxické bylinné 

preparáty). 

Tento súčasný trend samoliečby a neznalosti ľudí o toxicite rastlinných 

obsahových látok bol jedným z dôvodov tohto experimentu, kde pôsobením toxických 

metabolitov R-pulegónu a R-mentofuránu, ktoré sú obsiahnuté v rastlinách rodu Mäta, 

boli sledované zmeny na vzorkách ľudskej pečene. Cieľom bolo stanoviť koncentráciu, 

pri ktorej dochádza k nezvratnému poškodeniu tkaniva a teda zníženiu životaschopnosti 

buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením 

skúmaných látok vrátane paracetamolu ako referenčnej látky. 

Pôsobenie látok bolo testované na vopred pripravených ľudských ultratenkých 

tkaninových rezoch pečene ako ex vivo modeloch, ktoré si na rozdiel od in vitro 

primárnych kultúr izolovaných hepatocitov zachovávajú multibunkovú histologickú 

architektúru vrátane imunitných buniek. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

Bylinné prípravky boli odpradávna používané a považované za jeden 

z najbezpečnejších prostriedkov využívaných nielen pri liečení, ale i v potravinárskom  

a kozmetickom priemysle. Prírodný pôvod a dlhodobé historické využitie vyvoláva 

v užívateľoch dodnes pocit bezpečnosti a účinnosti. Pravdou však je, že bylinné 

preparáty obsahujú primárne a sekundárne rastlinné metabolity, z ktorých niektoré 

môžu byť toxickými látkami, ktorých požitie môže mať v mnohých prípadoch na  

ľudský organizmus fatálne následky.  

Liekmi indukované poškodenie pečene je hlavnou príčinou akútneho zlyhania 

pečene v USA, pričom väčšina prípadov je spojená s antipyreticky a analgeticky 

pôsobiacou látkou – paracetamolom - v kombinácii s inou hepatotoxickou látkou 

vrátane bylinných preparátov (Lin et al., 2017). 

 

2.1. Terpenoidy 

Rozmanitosť obsahových látok v rastlinách možno dokázať prítomnosťou viac 

ako 30 000 druhov sekundárnych metabolitov zo skupiny terpenoidov (Buckingham, 

1998). Terpenoidy, tiež známe ako izoprenoidy, tvoria veľkú a rôznorodú skupinu 

lipidov odvodených od piatich uhlíkových izoprénových jednotiek zostavených v 

tisícoch kombináciách. Väčšina týchto zlúčenín sa nachádza iba v rastlinách (v čeľadi 

Lamiaceae, napr. v rastlinách Melissa officinalis, Lavandula officinalis, Rosmarinus 

officinalis, Mentha spp. a iné), no niektoré z väčších a zložitejších terpenoidov 

(napríklad skvalén a lanosterol) sa vyskytujú  aj v živočíšnej ríši.  

Základným stavebným kameňom terpenoidov je polyvinylalkohol - izoprén (obr. 

1), podľa ktorého rozdeľujeme terpenoidy do skupín v závislosti od počtu izoprénových 

jednotiek : 

 - monoterpény: 2 izoprénové jednotky - 10 uhlíkových atómov, 

 - seskviterpény: 3 izoprénové jednotky - 15 uhlíkových atómov, 

 - diterpény: 4 izoprénové jednotky - 20 uhlíkových atómov, 

 - triterpény: 6 jednotiek izoprénu - 30 uhlíkových atómov, 

- tetraterpény: 8 izoprénových jednotiek - 40 uhlíkových atómov (Aldred, 2008). 
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Obr. 1 Štruktúra izoprénu (prevzaté z 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/464953?lang=en&region=SK).  

Biosyntéza terpénov prebieha  dvoma cestami, ktoré sa vzájomne líšia spôsobom 

vzniku základných prekurzorov - isopentenyldifosfátu (IPP) a dimetylallyldifosfátu 

(DMAPP). Prvou cestou biosyntézy je mevalonátová cesta, ku ktorej dochádza 

v cytosóle buniek za vzniku prekurzorov seskviterpénov a triterpénov, kde IPP vzniká 

z acetyl-CoA cez kyselinu mevalonovú a DMAPP následne izomerizáciou IPP.  Druhou 

cestou biosyntézy je pyruvátová (Rohmerova) cesta, kde dochádza k vzniku 

prekurzorov  monoterénov, diterpénov a tetraterpénov, ktoré sú touto cestou 

syntetizované cez 1-deoxy-D-xyluloso-5-fosfát v plastidoch buniek, IPP a DMAPP 

vznikajú oddelene (teda nie izomerizáciou ako v predošlom prípade).  Toto rozdelenie 

však nemusí byť striktné, pretože nedávne zistenia poukazujú na prepojenie oboch 

biochemických dráh.  

Samotnú biosyntézu monoterpénov možno rozdeliť do 4 fáz: 

1. Tvorba základných stavebných jednotiek terpénov IPP a DMAPP 

pyruvátovou cestou (obr. 2), kde sa kondenzáciou dvoch atómov uhlíka 

z pyruvátu (1)  s glyceraldehyd-3-fosfátom (2) začína šesťstupňová syntéza 

prekurzorov IPP (3) a DMAPP (4). 

 

Obr. 2   Kondenzácia pyruvátu (1) a glyceraldehyd-3-fosfátu (2) za vzniku prekurzorov 

isopentenyldifosfátu (3) a dimetylallyldifosfátu (4), z ktorých sa ďalej tvorí 

geranyldifosfát (5) (prevzaté z Dvořáková et al., 2011). 
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2. Kondenzácia IPP a DMAPP za vzniku geranyldifosfátu (GPP) (5), pričom je 

táto reakcia   katalyzovaná GPP-syntázou, ktorá patrí k skupine enzýmov 

označovaných ako prenyltransferázy.  

3.Vznik základného skeletu monoterpenickej podskupiny, k čomu dochádza 

transformáciou GPP monoterpéncyklázami. 

4. Vznik jednotlivých derivátov modifikáciou základného skeletu, kde nepolárne 

monoterpenické uhľovodíky sú hydroxylované monooxygenázami 

endoplazmatického retikula, oxidované nešpecifickými 

alkoholdehydrogenázami alebo acylované acyltransferázami (Dvořáková et al., 

2011). 

 

Terpenoidy sú teda funkčne rôznorodé a mnohé sa považujú za neoddeliteľnú 

súčasť primárneho metabolizmu. Patria sem napríklad hormóny giberelíny a kyselina 

abscisová, nosiče elektrónov plastochinón a ubichinón, deriváty terpénu fytosteroly, 

ktoré tvoria štruktúrne časti membrán a fotosyntetické pigmenty karotenoidy (Theis a 

Lerdau, 2003).  

 

2.1.1. Monoterpény 

Monoterpény sú produkty sekundárneho metabolizmu rastlín, živočíchov 

a mikroorganizmov (sekundárne metabolity sú organizmom produkované bez 

následného využitia ako zdroja energie alebo zásobnej látky). Niektoré tieto prírodné 

produkty charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa 

nielen v kozmetickom priemysle ako zložka parfumov, ale aj  ako prísada vín, olejov či 

korenia, taktiež v regulácii rastu a reprodukčného cyklu alebo ako zložka obranných 

mechanizmov. Ďalšie uplatnenie bolo nájdené pri liečení fyzických a psychických 

ochorení a porúch (arómaterapia) alebo ako preventívne prostriedky pri nachladení 

a chrípke, osteoporóze, ale aj srdcových ochoreniach (Dvořáková et al., 2011). 

Niektoré monoterpény vykazujú antiseptické vlastnosti a sú považované za 

psychologicky povznášajúce, iným sú dokonca pripisované vlastnosti protinádorové 

(Rabi a Bishayee, 2009). 

Popri rozmanitej škále pozitívnych vlastností a využití je treba mať na zreteli 

možnosť ich toxického pôsobenia.  
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V rastlinách sú syntetizované v parenchymatických bunkách a uložené vo 

vakuolách, bunkovej stene alebo špeciálnych exkrečných pletivách. 

Pozostávajú z dvoch izoprénových jednotiek s molekulovým vzorcom C10H16, 

vyskytujú sa ako acyklické, monocyklické alebo bicyklické zlúčeniny (obr. 3). 

 

Obr. 3  Zástupcovia základných monoterpenických podskupín: myrcen  (6),  limonen  

(7),  3-karen  (8),  α-thujon  (9),  α-pinen  (10),  gáfor  (11)  a  z  nich  ďalšími  

transformáciami  vznikajúce  deriváty  myrcenol  (12),  karvon  (13),  3-karen-5-on  

(14),  sabinen-hydrát  (15), verbenon (16), isoborneol (17)   (prevzaté z Dvořáková et 

al., 2011). 

 

Okrem vyššie uvedených monoterpenických látok sa v súčasnosti vo veľkej 

miere v mnohých odvetviach využíva R-pulegón a jeho metabolit R-mentofurán. Tieto 

dva monoterpény (presnejšie R-pulegón, ktorý sa následne metabolizuje v ľudskom 

tele) sú zväčša obsiahnuté v rastlinách rodu Mentha (Mäta) - druhy M. pieporná, M. 

klasnatá a Mäta sivá, z ktorej je produkovaný polejový olej používaný pre svoje 

povzbudzujúce, karminatívne, ale aj abortívne účinky. Vyššie dávky týchto látok môžu 

byť pre ľudský organizmus nebezpečné (obr. 4) (Gordon a Khojasteh, 2015). 
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Obr. 4  Relatívna toxicita obsahových zložiek polejového oleja u myší. Ich toxicita 

stúpa zľava doprava (prevzaté z Gordon a Khojasteh, 2015). 

 

2.1.1.1. R-Pulegón 

Pulegón (PUL) (obr. 5) je monoterpenický ketón so štruktúrnym vzorcom (5R)-

5-methyl-2-propan-2-ylidenecyklohexan-1-on, ktorý existuje v dvoch enantiomérnych 

formách (+) a (-). V prírode je dominantná (+) forma vyskytujúca sa vo väčšine silíc 

(Yeon Choi et al., 2018). 

 

Obr. 5 Štruktúra R-pulegónu (prevzaté z 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/376388?lang=en&region=SK). 

PUL vykazuje antihistamínovú (preukázané v ileu morčiat) a imunomodulačnú 

aktivitu, čo môže byť sľubná alternatíva  farmakoterapie v liečbe atopickej dermatitídy. 

Taktiež sa PUL obsiahnutý v polejovom oleji používa ako efektívna repelentná látka 

v obojkoch pre psy a mačky (Khojasteh-Bakht et al., 1999). Ďalšie využitie je uvedené 

v kapitole Monoterpény. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/376388?lang=en&region=SK
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Na druhej strane však táto obsahová látka polejového oleja vykazuje 

hepatotoxické účinky, ktoré boli dokázané testami vykonanými na pečeni potkana, kde 

došlo k výraznému zníženiu hladiny glutatiónu pôsobením PUL. V dôsledku toho 

vydala Európska agentúra pre liečivé prípravky (EMA, European Medicines Agency) 

nariadenie s povoleným množstvom PUL v prípravkoch a produktoch v potravinárstve. 

Povolených je 25 mg/kg v potravinách, 100 mg/kg v nápojoch s výnimkou 250 mg/kg 

v nápojoch z mäty piepornej alebo 350 mg/kg v mätových cukrovinkách (prevzaté z: 

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-

medicinal-products-containing-pulegone-menthofuran-first-version_en.pdf). 

 

2.1.1.2. R-Mentofurán 

R-mentofurán (MF) (obr. 6), štruktúrne 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-

benzofurán, je monoterpén prítomný v rastlinách rodu Mentha (Mäta), ktorý je 

oxidovaný cicavčím cytochrómom P450 (CYP) na toxické metabolity ((Khojasteh-

Bakht et al., 2010). 

 

Obr. 6 R-mentofurán (prevzaté z https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/17957-94-7) 

Je treba mať na pamäti, že vystavenie organizmu PUL znamená aj vystavenie 

MF, ktorý je jedným z hlavných metabolitov PUL v živom organizme. Z toho vyplývajú 

aj zhodné účinky a využitie PUL a MF. Oba tieto monoterpény vykazujú hepatotoxické 

účinky na pečeň živočíchov tým, že sa kovalentne viažu na bielkoviny tkanív. 

Rovnako ako PUL aj MF sa riadi predpisom EC1334/2008, ktorý stanovuje 

maximálny obsah MF v produktoch. Pre MF platí, že potraviny a nápoje majú vo 

všeobecnosti stanovenú hranicu 20 mg/kg. Výnimkou sú alkoholické nápoje s príchuťou 

mäty, kde je stanovená hranica 100 mg/kg, taktiež cukrovinky s príchuťou mäty/mäty 

piepornej 200 mg/kg a žuvačky s príchuťou mäty/mäty piepornej maximálne 1000 

mg/kg. (prevzaté z https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-pulegone-menthofuran-first-version_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-pulegone-menthofuran-first-version_en.pdf
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/17957-94-7
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-products1-containing-pulegone-menthofuran-revision-1_en.pdf
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statement-use-herbal-medicinal-products1-containing-pulegone-menthofuran-revision-

1_en.pdf) 

 

2.1.1.3. Metabolizmus R-pulegónu a R-mentofuránu 

Prostredníctvom induktorov a inhibítorov cytochrómu P450 bolo preukázané, že 

PUL sám o sebe nie je silne hepatotoxickou látkou, vyššiu toxicitu na pečeň vykazujú 

až metabolity tohto monoterpénu (Nelson et al., 1992). 

Jedným z metabolitov R-pulegónu je R-menthofurán. Vzniká oxidáciou na 

uhlíku C-9, čo vedie k tvorbe alkoholu, v ktorom je hydroxylová skupina podrobená 

intramolekulárnemu pôsobeniu cyklizáciou s ketónovou funkčnou skupinou za vzniku 

poloketalu, ktorý sa následne dehydratuje za vzniku R- mentofuránu (obr. 7) (Gordon 

a Khojasteh, 2015). 

 

Obr. 7 Metabolizácia PUL za vzniku MF pomocou enzýmov cytochrómu P450 

(prevzaté z Gordon a Khojasteh, 2015).  

Takto vzniknutý MF je však následne v ľudskom tele ďalej metabolizovaný 

(obr. 8) za vzniku γ-ketoenalového reaktívneho metabolitu (1.), rozštiepením ktorého 

vzniknú stabilné metabolity ako 2-hydroxymentofurán (2.), ktorý je následne prevedený 

na mintlaktón a izomintlaktón (3.) Zaujímavým metabolitom in vivo je konjugát taurínu 

(2-((6R)-metyl-2-oxo-2,4,5,6,7,7-hexahydro-lH-indol-l-yl) etánsulfonová kyselina), 

vznikajúca reakciou taurínu s γ-ketoenalom.  

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-products1-containing-pulegone-menthofuran-revision-1_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/public-statement-use-herbal-medicinal-products1-containing-pulegone-menthofuran-revision-1_en.pdf
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Obr. 8 Mechanizmus bioaktivácie MF (prevzaté z Gordon a Khojasteh, 2015). 

Štúdie s rekombinantnými ľudskými enzýmami CYP a ľudskými pečeňovými 

mikrozómami naznačujú, že pulegón je metabolizovaný izoformami CYP2E1, CYP1A2 

a CYP2C19 na mentofurán (Khojasteh-Bakht et al., 1999). 

Mentofurán je metabolizovaný rovnakými ľudskými CYP ako pulegón. Okrem 

nich je však metabolizovaný aj CYP2A6, pričom v tomto prípade bola dokonca 

preukázaná schopnosť MF ireverzibilne inhibovať tento ľudský enzým (Khojasteh-

Bakht et al., 1998). 

Posledným krokom v bioaktivácii je buď vytvorenie kovalentnej väzby 

reaktívnych metabolitov s bunkovými makromolekulami, alebo ich zachytenie malými 

molekulami,  ako je glutatión (Rousu et al., 2009). V ľudských S9 frakciách 

inkubovaných s PUL či MF bolo identifikovaných celkom šesť konjugátov za použitia 

glutatiónu ako vychytávacieho činidla (Lassila et al., 2016). 

 

2.2. Pečeňové rezy 

2.2.1. Funkcia pečene 

Pečeň, jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela, chráni jednotlivca pred 

poškodením xenobiotickými látkami. Je miestom metabolizácie a bioaktivácie mnohých 

chemických látok, pričom je schopná samoregenerácie, avšak táto schopnosť závisí od 

rozsahu poškodenia. Ak je toto poškodenie látkami príliš veľké, dochádza k 

nezvratnému a mnohokrát fatálnemu poškodeniu pečene (Ramaiah et al., 2004). 
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Pečeň sa taktiež priamo podieľa na regulácii homeostázy vrátane regulácie 

hladiny glukózy na syntéze a vychytávaní cholesterolu, skladovaní glykogénu, lipidov, 

minerálov a vitamínov, syntéze faktorov zrážanlivosti, albumínu, VLDL a iných 

proteínov. Zodpovedá za metabolizmus a vylučovanie rozpadných produktov 

hemoglobínu, steroidných hormónov a xenobiotík. 

Jedna z hlavných funkcií pečene je metabolizácia a následná eliminácia 

exogénnych a endogénnych látok. Hepatocyty (pečeňové bunky) zodpovedajú za 

inaktiváciu týchto látok v dvoch fázach (Bischoff et al., 2018). 

V súčasnosti užíva rastlinné prípravky približne 20 - 30% ľudí s chronickým 

ochorením pečene bez upovedomenia svojho lekára. Je tak nevyhnutné, aby boli 

hepatológovia informovaní o možnej hepatotoxicite bylinných preparátov, o ich 

interakciách s inými liečivými prípravkami a tieto informácie zreprodukovali svojim 

pacientom. (Stedman, C. (2002). Herbal Hepatotoxicity. Seminars in Liver Disease, 

22(02), 195–206. doi:10.1055/s-2002-30104).  

2.2.2. Charakteristika tkaninových rezov 

Snaha pochopiť patogenézu ochorení pečene, ako je vírusová hepatitída, 

rakovina, fibróza, alkoholom indukované ochorenie pečene, ale aj toxické poškodenie 

exogénnymi látkami, vyústila v snahu priamo testovať správanie pečeňových buniek, na 

ktoré, v prípade sledovania toxicity, priamo pôsobia testované látky. 

In vitro bunkové modely a in vivo zvieracie modely, používajúce sa v súčasnosti 

pri výskume pečene, nie sú schopné dokonale odzrkadliť skúmané patologické zmeny 

pečene, a tak nie je možné presne určiť úroveň poškodenia a progresiu ochorenia, ktoré 

je sledované. Dôvodom je bunková heterogénnosť a nejednotné usporiadanie tkaniva.  

Dosiahnutie presnejších výsledkov sa podarilo až zavedením ľudských 

pečeňových rezov získavaných čiastočnou hepatektómiou. Predpokladá sa, že tento ex 

vivo model si, na rozdiel od in vitro, zachováva multibunkovú histologickú architektúru 

vrátane imunitných buniek. Pečeňové rezy nie sú náročné na udržanie životaschopnosti 

hepatocytov (avšak prežijú len 5 dní v štandardných kultúrach, novšie informácie 

udávajú schopnosť prežitia až 15 dní pri dodržaní správnych podmienok, čo nemusí byť 

postačujúca doba na štúdium chronickej toxicity) (Palma et al., 2018). Ďalšími 

limitujúcimi faktormi sú časová a priestorová náročnosť a pokles aktivity CYP 
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v dôsledku predlžujúcej sa doby kultivácie (v súčasnosti sa však diskutuje o možnosti 

poklesu aktivity v závislosti od podmienok a nie doby kultivácie). 

Pečeňové rezy sú zvyčajne pripravované s hrúbkou 250 μm, čo umožňuje prístup 

kyslíka a substrátov k vnútorným vrstvám (De Graaf et al., 2010). 

 

2.2.3. Príprava tkaniva 

Čerstvosť použitého tkaniva je jednou z najdôležitejších požiadaviek pred 

samotným krájaním. Orgány, v našom prípade pečeň, je nutné ihneď po odobratí 

darcovi umiestniť do roztoku EuroCollins (hyperosmolárny konzervačný roztok 

s intracelulárnym iónovým zložením), ktorý sa od pôvodného Collinsovho roztoku 

odlišuje neprítomnosťou fosforečnanu horečnatého, čím je zabránené precipitácii 

kryštálov horčíka. V dôsledku toho je znížený bunkový metabolizmus, taktiež 

požiadavky tkaniva na kyslík, čím sú chránené intracelulárne priestory pred vznikom 

ischemického poškodenia (Guibert et al., 2011). 

 

2.2.4. Krumdieckov krájač 

Krumdieckov krájač (obr. 9)  je zariadenie na krájanie biologických tkanív, ktoré 

umožňuje aj neskúseným operátorom rýchlo pripraviť minimálne traumatizované 

tkanivové rezy s vynikajúcou životaschopnosťou a súčasne veľmi jednotného tvaru a 

rozmerov. Obmedzenie kontaktu ostria čepele s tkanivom sa využíva s cieľom zabrániť 

vzniku nepravidelného povrchu a taktiež zabrániť poškodeniu vzorky tkaniva. Samotne 

krájanie sa uskutočňuje pomocou rýchlo sa pohybujúcej lopatky, ktorá sa pohybuje v 

rozmedzí od 1000 do 2500 otáčok za minútu a je poháňaná motorom, ktorý poháňa 

obežné koleso. Krájač tkaniva obsahuje chladiaci blok, ktorý umožňuje udržiavať 

teplotu tlmivého roztoku v nádrži krájača. Rezy s hrúbkou približne 100 až 500 µm 

dokáže pripraviť maximálnou rýchlosťou jedného rezu každé 3 až 4 sekundy. Prevenciu  

mikrobiálnej kontaminácie tkaniva dosiahneme sterilizáciou krájača a ostatných 

nástrojov na prípravu, manipuláciu a spracovanie rezov (prevzaté z (https://www.tse-

systems.com/product-details/krumdiek-tissue-slicer). 

https://www.tse-systems.com/product-details/krumdiek-tissue-slicer
https://www.tse-systems.com/product-details/krumdiek-tissue-slicer
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Obr. 9 Krumdieckov krájač (prevzaté z https://portal.faf.cuni.cz/Groups/Drug-

resistance-and-drug-interactions/Equipment/). 

 

2.2.5. Inkubácia tkaninových rezov 

Umiestňovanie tkaninových rezov do inkubačného média je nutné z dôvodu už 

vyššie spomínaného udržania životaschopnosti buniek po dobu niekoľkých dní (pozri  

2.2.2. Charakteristika tkanivových rezov). Dosku s rezmi je potrebné vložiť do 

inkubátora, pretože v normálnom prostredí by mohlo dôjsť k nežiaducej rapídnej zmene 

pH média. Objem a povrch/hmotnosť rezov nie sú dané náhodne, ale pomer objemu k 

povrchu kultivačného média má veľký význam pre optimálnu výmenu kyslíka a CO2 

medzi kultivačným médiom a atmosférou pneumoxidu (95% O2/5% CO2) a pomer 

tkaniva k objemu je dôležitý pre dostatočné zásobovanie rezu živinami. 

Celý postup prípravy a inkubácie pečeňových rezov je znázornený na obr. 10. 

https://portal.faf.cuni.cz/Groups/Drug-resistance-and-drug-interactions/Equipment/
https://portal.faf.cuni.cz/Groups/Drug-resistance-and-drug-interactions/Equipment/
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Obr. 10 Príprava a inkubácia ultratenkých pečeňových rezov: 1. Zabezpečenie 

pečeňovej vzorky, 2. Príprava valčekov s následným krájaním Krumdieckovým 

krájačom, 3. Umiestnenie práve jedného rezu do jamky v doske, 4. a 5. Inkubácia rezov 

v inkubačnom médiu s možným prídavkom látok predlžujúcich životaschopnosť buniek 

(prevzaté z Olinga a Schuppan, 2013). 

 

2.3. mikroRNA   

2.3.1. Charakteristika mikroRNA 

MikroRNA (miRNA) možno charakterizovať ako malé nekódujúce RNA s 

reťazcom pozostávajúcim z 20 až 24 nukleotidov vznikajúce z genómovej DNA. 

Napriek tomu, že sa nepodieľajú na kódovaní a následnom vzniku bielkovín, hrajú 

dôležitú úlohu v mnohých fyziologických procesoch, ako je bunková proliferácia 

a diferenciácia, apoptóza, embryonálny vývoj, obranyschopnosť organizmu pred 

vírusovými ochoreniami a proces krvotvorby.  

Okrem ich úlohy v regulácii génovej expresie boli miRNA opísané v telesných 

tekutinách, kde slúžia ako biomarkery. Na základe ich mimoriadnej stability, menej 

komplexnej chemickej štruktúry a malého množstva modifikácií boli cirkulujúce 

miRNA  nazvané  "optimálnymi" sérovými biomarkermi. Cirkulujúce miRNA sa môžu 

buď viazať na sérové proteíny a lipoproteíny, alebo sa môžu obopínať v 

extracelulárnych vezikulách vrátane exozómov, mikrovezikulách alebo apoptotických 

telesách. Exozómy môžu byť uvoľnené rôznymi bunkami pečene (hepatocyty a 
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Kupfferove bunky) a zohrávajú dôležitú úlohu v komunikácii medzi pečeňovými 

bunkami, a tak sú dôležité aj pri patofyziológii rôznych ochorení pečene. Zistenia, že 

miRNA v týchto vezikulách sú dobre chránené pred degradáciou, taktiež potvrdzuje 

potenciál exosomálnych miRNA ako biomarkerov. V súčasnosti sa v diagnostike 

malígnych, ale aj benígnych ochorení využíva miRNA ako detekčný nástroj (Loosen et 

al., 2017). V dôsledku toho sú zmeny miRNA sledované a využívané pri 

toxikologických hodnoteniach a skríningových vyšetreniach pri rôznych ochoreniach, 

ako sú pľúcne, kolorektálne a mnohé iné novotvary, ale aj pri toxickom pôsobení 

endogénnych a exogénnych látok (Lin et al., 2017). 

 

2.3.2. Vznik miRNA  

Biogenéza miRNA sa začína transkripciou miRNA génov prostredníctvom 

RNA-polymerázy II, prípadne III za vzniku pri-miRNA (primárna miRNA). Takto 

vzniknutý prekurzor je štiepený komplexom DROSHA-DGCR8 v jadre. Výsledná 

prekurzorová pre-miRNA je transportovaná do cytoplazmy pomocou jadrového 

transportéra exportin-5. V cytoplazme  dochádza k štiepeniu pre-miRNA  pôsobením 

DICER spolu s TRBP, a tak dôjde k vzniku zrelej miRNA (miRNA duplex). Vlákno je 

následne selektované v závislosti od stability a funkčné vlákno je spojené s Ago2 a 

GW182 do RISC formácie (RNA-indukovaný tlmiaci komplex), pričom menej stabilné 

vlákno miRNA je degradované. V závislosti od komplementarity zrelej miRNA s 

3'-UTR cieľa dôjde buď k štiepeniu, translačnej represii, alebo aktivácii (obr. 11) 

(Szabo & Bala, 2013).  
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Obr. 11 Biogenéza miRNA (prevzaté zo Szabo & Bala, 2013).  

 

2.3.3. miRNA vo vzťahu k pečeni 

2.3.3.1. miR-122 

Významnú úlohu pri vývoji biomarkerov pri liekmi indukovanom poškodení 

pečene (DILI) zohráva v súčasnosti miR-122, zodpovedajúca za správne fungovanie 

bunkového cyklu, apoptózy a proliferácie, ktorá zastáva v ľudskej pečeni viac ako 50 % 

zo všetkých typov miRNA, a tak je špecifická pre toto tkanivo. Hladina tohto podtypu 

miRNA výrazne kolíše pri akomkoľvek stresovom preťažení pečene a tieto výkyvy sú 

pozorovateľné v sére. V dôsledku toho možno miR-122 využívať ako doplnkovú 

diagnostiku pri súčasnom stanovovaní alanínaminotransferázy (ALT), dokonca 
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v porovnaní s ALT má schopnosť poukázať nielen na dysfunkciu, ale aj závažnosť 

poškodenia, čo doposiaľ využívané ALT nie je schopné zobraziť (Lin et al., 2017). 

V súčasnosti zistenie o úlohe miR-122 pri akútnom poškodení pečene 

potvrdzujú aj mnohé štúdie, ktoré dokonca poukazujú na výrazné zmeny tohto podtypu 

pri toxickom poškodení pečene práve nami využívanej hepatotoxickej látke – 

paracetamolu (APAP), ale aj značné zmeny u pacientov s chronickou hepatitídou typu C 

(Schueller et al., 2018). 

Prvá štúdia skúmajúca miRNA ako potenciálne diagnostické biomarkery vznikla 

v roku 2009 pod vedením Wanga et al. V nej došlo k výraznému zvýšeniu koncentrácie 

cirkulujúcich miR-122 a miR-192 ako následok poškodenia pečene paracetamolom. 

Vzostup koncentrácií závisel od dávky a dĺžky expozície paracetamolu u pokusných 

zvierat. K ich zvýšeniu došlo dokonca skôr ako k samotnému zvýšeniu ALT hladín a 

zároveň korešpondovalo s histopatologickým nálezom v pečeni. 

U ľudí s poškodením pečene spôsobeným paracetamolom došlo k viac než 

stonásobnému zvýšeniu plazmatických koncentrácií miR-122 (Starkey Lewis et al., 

2011). 

 

2.3.3.2. miR-155 

Jednou z najdôležitejších miRNA v zápalových procesoch organizmu je miR-

155, ktorá prostredníctvom svojej schopnosti silno regulovať imunitné bunky pomocou 

toll-like receptorov (TLRs), zápalových cytokínov a antigénov, zohráva dôležitú úlohu 

v imunite cicavcov. Jej dôležitou úlohou je taktiež potláčanie onkogenézy buniek, a tak 

zabránenie rozvoja nádorového bujenia. 

Na druhej strane, nadmerná expresia miR-155 je zodpovedná za chronickú 

zápalovú poruchu (Naveed et al., 2017;  Mashima, 2015). 

V prípade DILI (liekové poškodenie pečene) navodeného paracetamolom 

u potkanov neboli zaznamenané zmeny v hladinách miR-155, ktorá slúži ako marker 

zápalu a regenerácie, aj napriek tomu, že prebiehajúci zápal a regenerácia boli odhalené 

pri histologickej analýze pečene (Park et al., 2016). 
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2.3.3.3. miR-125b 

miR-125 zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych bunkových procesoch a mnohých 

ochoreniach najmä karcinómoch. Je pozoruhodné, že funkcie miR-125 sú kontroverzné 

v závislosti od typu ochorenia, pretože v niektorých môže miR-125 znížiť účinok 

cieľového onkogénu, a tak pôsobí ako tumorový supresor (potláča aktivitu), čo znižuje 

proliferáciu nádorov a metastáz. Naopak však rôzne štúdie preukázali ich schopnosť 

podporiť rozvoj nádorov a tak pôsobiť ako tumorový promotor.  

miR-125 okrem iného ovplyvňuje osud imunitných buniek tým, že reguluje 

cieľové gény a zvyšuje efektivitu v boji proti intracelulárnym alebo extracelulárnym 

patogénom, pričom sa predpokladá pôsobenie prostredníctvom interleukínov (Sun et al., 

2013). 

Plazmatické hladiny miR-125b boli u myší s APAP-navodeným poškodením 

pečene zvýšené (Wang et al., 2009). 

miR-125-5p inhibuje transláciu S-transkriptu (kóduje povrchový antigén vírusu) 

a tak bráni replikácii vírusu hepatitídy B (Potenza et al., 2011). 

 

2.3.3.4. miR-148a 

Použitím experimentálneho modelu, ktorý umožnil indukovanú a kontrolovanú 

diferenciáciu myších fetálnych hepatoblastov (MFH) na zrelé hepatocyty, dokázal 

Gailhouste a kol. (2013) hepatošpecifitu a vysokú exprimovanosť miR-148a v pečeni. 

V tejto štúdii bolo taktiež zistené, že miR-148a zohráva dôležitú úlohu pri diferenciácii 

buniek prostredníctvom priameho pôsobenia na DNA-metyltransferázu 1 (DNMT 1), 

hlavný enzým zodpovedajúci za epigenetické tlmenie, čo dokazuje dôležitosť miR-148a 

pri dozrievaní hepatocytov. Interferenciou RNA s DNMT 1 je výrazne zvýšená expresia 

hlavných pečeňových biomarkerov.  

Okrem dozrievania hepatocytov bol preukázaný ďalší priaznivý účinok na 

pečeňové bunky prostredníctvom potlačenia hepatocelulárneho karcinómu (HCC) ako 

bunkovej malignity. Expresia miR-148a bola často znížená v biopsii pri diagnostike 

HCC v bunkových líniách myších, ale aj ľudských. Nadmerná expresia miR-148a vedie 

k zvýšeniu produkcie albumínu, a tým k drastickej inhibícii invazívnych vlastností 

malígnych buniek HCC, zatiaľ čo potlačenie expresie miR-148a malo opačné dôsledky. 
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 miR-148a je teda nevyhnutná pre fyziológiu pečene, pretože podporuje 

hepatošpecifický fenotyp a pôsobí ako supresor nádorov (Gailhouste et al., 2013). 

 

2.3.3.5. miR-192 

miR-192 bola identifikovaná v bunkách pečene a hrubého čreva, pričom zvýšená 

koncentrácia tohto typu miRNA môže taktiež cirkulovať, čo vo väčšine prípadov 

poukazuje na histologické zmeny vyskytujúce sa pri nealkoholovej tukovej chorobe 

pečene (NAFLD). Nedávne štúdie preukázali spojitosť medzi dokosahexaénovou 

kyselinou a miR-192, kde táto ω-3 mastná kyselina vplýva na expresiu tohto podtypu 

miRNA, a tým ovplyvňuje expresiu génov zapojených do metabolizmu lipidov (Lin et 

al., 2017). 

miR-192 je úzko spojená a schopná regulácie  farnesoidného X receptora (FXR), 

ktorý hrá dôležitú úlohu pri regulácii homeostázy žlčových kyselín v pečeni a čreve, 

a tak môže mať ochranné účinky voči niektorým druhom nádorového bujenia 

(Krattinger et al., 2016). 

Ako už bolo uvedené vyššie, plazmatická hladina miR-192 stúpa pri poškodení 

pečene navodenom paracetamolom v myšacích in vivo modeloch (Wang et al., 2009). U 

ľudí s poškodením pečene spôsobeným paracetamolom bola zaznamenaná až 16-

násobne zvýšená plazmatická koncentrácia tejto miRNA, čo je však stale nižšie v 

porovnaní s miR-122 (Starkey Lewis et al., 2011). 

 

2.3.3.6. miR-182 

Dobre preštudovaná miR-182 je zapojená do mnohých aspektov funkcie T-

buniek, opravy DNA a procesu vzniku rakoviny. Vysoká koncentrácia tejto miRNA sa 

nachádza v B-bunkách. (Pucella et al., 2015). 

miR-182 pôsobí ako nádorový supresor reguláciou expresie a aktivity 

onkogénov glioblastómu. Táto miRNA pôsobí ako regulátor apoptózy, rastu 

a diferenciácie buniek a miera jej expresie koreluje s dĺžkou prežitia u pacientov s 

glioblastómom. miR-182 vyvoláva down-reguláciu anti-apoptotického proteínu Bcl-2 

(B-bunkový lymfóm 2), a tak zvyšuje citlivosť nádorových buniek na 

chemoterapeutickú liečbu (Kouri et al., 2015).  
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V pečeni myší kŕmených stravou s obsahom alkoholu došlo k zníženiu hladín 

miR-182 (Dolganiuc et al., 2009).  

 

2.3.3.7. miR-885 

Štúdia z roku 2011 poukazuje na spojitosť medzi zmenou sérových hladín 

miR-885-5p a patologickými zmenami pečene. miR-885 v sére pacientov je 

potenciálnym markerom, avšak nie je možné určiť závažnosť, etiológiu poškodenia  ani 

progresiu ochorenia (cirhóza, fibróza, karcinóm). Nie je jasné, či je tento podtyp 

miRNA obmedzený len na pečeň, alebo pochádza z imunitných buniek, ktoré sa 

podieľajú na antivírusových odpovediach, ktoré sprevádzajú vývoj a liečbu pečeňových 

ochorení. Korelácia medzi miR-885 a ALT (tradičný parameter funkcie pečene) nebola 

zistená (Gui et al., 2011). 

U pacientov s NAFLD boli plazmatické hladiny miR-885-5p výrazne zvýšené 

v porovnaní so zdravou kontrolou. Hladiny miR-885-5p boli nepriamo asociované 

s hladinami HDL, fosfolipidov a celkovým obsahom cholesterolu. Nakoniec hladiny 

miR-885-5p korelovali nepriamo s expresiou cieľovej mRNA OSBPL2 („oxysterol-

binding protein 2“), ktorá predstavuje možnú väzbu medzi miR-885-5p a obidvoma 

hladinami HDL a obsahom lipidov (Raitoharju et al., 2016). 

 

2.3.3.8. miR-93 

Výsledky štúdie Du et al. (2009) dokazujú dôležitú úlohu miR-93 počas 

tumorigenézy u rakoviny pľúc prostredníctvom regulácie expresie tumor-suprového 

génu Fus 1, taktiež v primárnej rakovine prsníkov, kde je zvýšená expresia priamo miR-

93 v porovnaní s normálnymi bunkami. miR-93 je nadmerne exprimovaná v mnohých 

iných nádoroch, ako je pľúcny adenokarcinóm, rakovina pažeráka, žalúdka, 

hepatocelulárny karcinóm, rakovina krčka maternice, rakovina vaječníkov, myeloidná 

leukémia, lymfóm, karcinóm bazálnych buniek alebo karcinóm skvamóznych buniek 

hlavy a krku. O onkogénnom účinku avšak nie sú jasné dôkazy, predpokladá sa to len 

v dôsledku schopnosti regulácie expresie nádorového supresorového génu FUS1 (Du et 

al., 2009; Li et al., 2015). 

Táto miRNA sa podieľa na správnom fungovaní pečene a procese starnutia. Jej 

expresia bola výrazne zvýšená u príliš starých jedincov myší. Táto miRNA sa zrejme 

podieľa aj na regulácii génov zodpovedajúcich za funkciu cytoskeletu a potláča 
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bunkovú proliferáciu. U starých myší (33 mesiacov) bola zaznamenaná inverzná 

korelácia medzi expresiou miR-93 a mikrosomálnej glutatión-S-transferásy 1 (Maes et 

al., 2008). 

 

2.3.3.9. miR-16 

Jedným z prvých študovaných miRNA spájaných s malignitami u ľudí je miR-

16. Výskumy poukazujú na schopnosť miR-16 modulovať bunkový cyklus, inhibovať 

proliferáciu buniek, stimulovať bunkovú apoptózu a potláčať tumorigenicitu in vitro a 

in vivo. Tieto účinky možno vysvetliť pomocou cieľov tohto podtypu miRNA, ktorými 

je antiapoptotický gén Bcl-2, cyklín D3, cyklín E1 a CDK6 (cyklín-dependentná kináza 

6) a gény, ktoré sa podieľajú na signálnej dráhe Wnt. miR-16 je často menej regulovaná 

pri mnohých typoch rakoviny, ako je chronická lymfocytárna leukémia, rakovina 

prostaty, pľúc a iné (Yan et al., 2013). 

V myších modeloch akútneho pečeňového zlyhania indukovaného D-

galaktosamínom/ lipopolysacharidom regulovala miR-16 apoptózu sprostredkovanú 

tumor-nekrotizujúcim faktorom (TNF) cestou Bcl-2. Inhibícia miR-16 spôsobila 

zníženie pečeňovej apoptózy a produkciu TNF, čo naznačuje jej pre- apoptickú úlohu 

(Szabo a Bala, 2013) 

U pacientov s biliárnou cirhózou pečene bola expresia miR-16a znížená (Padget 

et al., 2009). 

 

2.4. Liekmi indukované poškodenie pečene a miRNA 

Liekové poškodenie pečene (DILI) je dôsledkom predávkovania liekmi 

a rastlinnými preparátmi s hepatotoxickými vlastnosťami samotnej látky alebo jej 

metabolitov. Včasná diagnostika DILI je dôležitá, najmä v prípade idiopatického DILI, 

kde je obťažné určiť primárnu príčinu. V tomto prípade ale štandardné sérové 

biomarkery ako ALT, AST, bilirubín a alkalická fosfatáza  majú slabú citlivosť 

a špecifickosť, preto sú potrebné špecifické biomarkery. Pri modeloch myší, u ktorých 

bolo poškodenie pečene vyvolané paracetamolom, došlo k zmenám hladín miR-122, 

miR-192, miR-155, miR-125b a miR-146a v sére alebo plazme. Zaujímavé je to, že 

zatiaľ čo v plazme sú hladiny zvýšené, v tkanivách pečene sú hladiny  týchto miRNA 

naopak znížené (Hayes a Chayama, 2016). 
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2.4.1. Paracetamol ako referenčná látka 

Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol, APAP) je neopioidná analgeticky 

a antipyreticky pôsobiaca látka, ktorá je dostupná vo viacerých liečivých prípravkoch či 

už voľnopredajných, alebo liekoch dostupných na recept. V USA sa každoročne 

spotrebuje 1 miliarda prípravkov s obsahom APAP. 

APAP je účinný a bezpečný v dávkach 1 - 4 g denne, pričom jednorazové vyššie 

dávky ako 10 až 15 g u dospelých (u niektorých jedincov, napríklad závislých od 

alkoholu, dávky pod 10 g) a viac ako 150 mg/kg u detí môžu spôsobiť závažné a 

mnohokrát smrteľné poškodenie pečene v dôsledku masívnej nekrózy tkaniva. 

APAP môže dokonca v terapeutických dávkach spôsobiť prechodné 

asymptomatické zvýšenie hladín sérových aminotransferáz (Larson, 2007). 

Metabolizmus APAP prebieha najmä v pečeni (obr. 12).  Väčšina (90 %) APAP  

prechádza do fázy II metabolizácie, v ktorej dochádza ku konjugácii pomocou 

UDP-glukuronosyltransferázy (UGT) a sulfotransferázy (SULT) za vzniku 

glukuronidovaných a sulfatovaných metabolitov, ktoré sú vylučované z tela močom. 

Malé merateľné množstvo APAP (2 %) je vylúčené v moči bez toho, aby došlo k 

metabolizácii. Ďalšia časť APAP (5-9 %) je pomocou CYP2E1 (v menšom rozsahu aj 

CYP1A2 a 3A4) oxidovaná na vysoko reaktívny toxický metabolit N-acetyl-para-

benzo-chinónimín (NAPQI), ktorý je buď konjugovaný s cysteínom za vzniku 

netoxického produktu, alebo pri vyčerpanosti glutatiónu (GSH) dochádza k nekróze 

pečeňového tkaniva (Yoon et al., 2016). 
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Obr. 12  Metabolizmus APAP (prevzaté z Yoon et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

3. CIEĽ PRÁCE  

Cieľom diplomovej práce bolo sledovať pôsobenie R-pulegónu a R-mentofuránu 

na ľudské pečeňové bunky, pričom bola stanovované toxicita samotných látok a zmeny 

expresie vybraných mikroRNA. Účinky týchto monoterpénov boli porovnávané 

s účinkami hepatotoxicky pôsobiaceho liečiva paracetamolu (APAP). Pre dosiahnutie 

výsledkov bolo potrebné:   

1. Pripraviť ultratenké pečeňové rezy (PCLS) z piatich ľudských vzoriek. 

2. Zabezpečiť postačujúcu životaschopnosť rezov po dobu experimentu 

vytvorením vhodných podmienok pri práci a uchovávaní. 

3. Inkubovať PCLS s testovanými látkami PUL, MF a APAP v rôznych 

koncentráciách. 

4. Stanoviť životaschopnosť buniek prostredníctvom sledovania zmien 

hladín ATP. 

5. Určiť strednú efektívnu koncentráciu EC50 testovaných látok. 

6. Stanoviť zmeny expresie ôsmich vybraných mikroRNA odvíjajúce sa od 

narastajúcej koncentrácie testovaných látok. 
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4. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1. Materiál  

4.1.1. Biologický materiál 

Biologickým materiálom, použitým na experimentálne skúšanie hepatotoxicity 

vybraných terpénov, možno rozumieť ľudskú pečeň získanú od piatich darcov rôzneho 

veku oboch pohlaví (pozri tabuľka 1). Vzorky pečene boli poskytnuté Fakultnou 

nemocnicou v Hradci Králové, pričom účel, na ktorý boli vzorky odobraté, je v súlade 

s povolením Etickej komisie Fakultnej nemocnice v Hradci  Králové (povolenie číslo 

201703 S14P). Všetci pacienti podpísali informovaný súhlas. 

Tabuľka 1 Popis vzoriek darcov  

DARCA RASA POHLAVIE VEK 
DÔVOD 

OPERÁCIE 

LIEKOVÁ 

ANAMNÉZA 

1 Europoidná Muž 69 
Kolorektálny 

karcinóm 

Kyselina 

acetylsalicylová, 

nitrendipin 

2 Europoidná Žena 73 
Kolorektálny 

karcinóm 

Lerkanidipin, 

furosemid, 

perindopril, 

nadroparin 

3 Europoidná Žena 67 
Cholangiocelulárny 

karcinóm 
Nadroparin 

4 Europoidná Žena 66 
Kolorektálny 

karcinóm 
Amlodipin 

5 Europoidná Žena 57 

Kolorektálny 

karcinóm 

s hepatálnymi 

metastázami 

- 

 

4.1.2. Chemikálie a reagencia  

▪ APAP - N-(4-hydroxyfenyl)acetamid, paracetamol 

▪ ATP Bioluminiscence Assay Kit CLS II  

▪ BCA - Bicinchoninová kyselina 

▪ BSA - Hovädzí sérový albumín 20% 

▪ CaCl2 - Chlorid vápenatý  

▪ D-glukóza 

▪ DMSO - Dimethylsulfoxid 
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▪ EDTA - Kyselina etyléndiamíntetraoctová 

▪ Ethanol 96% (EtOH) 

▪ Gentamycín 

▪ HCl - Kyselina chlorovodíková 

▪ HEPES - 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina 

▪ KCl - Chlorid draselný  

▪ KH2PO4 - Dihydrogenfosforečnan draselný  

▪ MgSO4.7 H2O - Síran horečnatý  

▪ NaCl - Chlorid sodný  

▪ NaHCO3 - Hydrogenuhličitan sodný 

▪ NaOH - Hydroxid sodný 

▪ R-mentofurán (MF) 

▪ R-pulegón (PUL) 

▪ Tris - Tris(hydroxymethyl)aminomethan 

▪ Williams´ E Medium + GLUTAMAX  

▪ Ostatné bežné chemikálie 

  

4.2. Prístroje 

▪ Analytické váhy Scaltec SBC 22 

▪ Binder CB 60 inkubátor 

▪  Centrifúga Heraeus Biofuge Stratos (Thermo Scientific) 

▪  Hlbokomraziaci box Jouan  

▪  Homogenizátor FastPrep 24TM 5G – MP Biomedicals 

▪ Laboratórna magnetická miešačka 

▪ Laboratórne váhy Sartorius CP225D 

▪ Laminárny box BioAir AURA 2000 M.A.C.  

▪ Nanodrop 2000 – Thermo Fisher Scientific 

▪ Real-Time PCR System - QuantStudio 6 Flex  

▪ Spektrofotometer Tecan Infinite M200 

▪ Thermomixér Comfort Eppendorf 

▪ Tkanivový krájač Krumdieck Tissue Slicer MD4000 
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4.3. Metódy a postupy 

4.3.1. Príprava pečeňových rezov pre štúdie toxicity 

4.3.1.1. Uchovávanie vzoriek pred použitím 

Vzorky pečene získané od darcov boli pred samotným rezaním na požadovanú 

veľkosť uchovávané v Euro Collins roztoku (EC). Súčasne bolo potrebné tieto vzorky 

uchovávať v nádobe s ľadom. 

 

4.3.1.2. Príprava Krebs- Henseleitovho pufru 

Jednotlivé zložky (tabuľka 2) Krebs- Henseleitovho pufru (KHB) boli 

rozpustené v redestilovanej vode, pričom chlorid vápenatý bol pridaný ako posledná 

zložka (všetky zložky okrem chloridu vápenatého boli rozpustené v redestilovanej vode, 

a tým bol vytvorený roztok č. 1, následne bol samotný chlorid vápenatý taktiež 

rozpustený v redestilovanej vode, a tým vznikol roztok č. 2 - oba roztoky boli nakoniec 

zmiešané).  

KHB bol pred použitím uchovávaný pri 0-4°C a okysličovaný pneumoxidom 

(95% O2/5% CO2) po dobu 60 minút. Po prebublávaní roztokom pneumoxidu bolo 

nutné vykonať úpravu pH na požadovanú hodnotu 7,4 pomocou NaOH.  

Tab. 2 Zloženie Krebs- Henseleitovho pufru 

ZLOŽKA Mr (g/mol) c (mM) 

Chlorid sodný (NaCl)  58,44 150,53 

Chlorid draselný (KCl)  74,56 3,92 

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)  84,01 25,00 

Síran horečnatý (MgSO4.7 H2O)  246,48 1,10 

Dihydrogenfosforečnan draselný 

(KH2PO4)  

136,09 1,20 

D-glukóza  180,16 24,98 

HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazinethansulfonová kyselina) 

238,31 9,00 

Chlorid vápenatý (CaCl2)  147,02 1,36 
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4.3.1.3. Príprava inkubačného média Williams’ E(WME) 

Najčastejšie využívaným médiom býva komerčne dostupný suplementovaný 

Williams´ E médium (obohatené o Glutamax - stabilný dimér glutamínu). Pred 

samotným použitím bolo k WME pridaných 25 mM D-glukózu (finálna koncentrácia 36 

mM) a 50 𝜇g/ml gentamycínu. Sterilita bola dosiahnutá prefiltrovaním vzniknutého 

média cez filter s veľkosťou pórov 0,22 µm. Takto vzniknuté médium bolo uchovávané 

pri teplote 2 - 8°C. 

4.3.1.4. Krájanie ultratenkých pečeňových rezov   

Príprava: 

Samotnému krájaniu pečeňovej vzorky musí vždy predchádzať príprava vyššie 

zmienených roztokov KHB, ktorý bol v deň experimentu okysličovaný pneumoxidom 

približne po dobu jednej hodiny, a WME s pridanými látkami (WME izbovej teploty). 

Krumdieckov krájač bol pred použitím zostavený podľa návodu a pripojený k vodnému 

kúpeľu s termostatom, kde bola voda temperovaná na teplotu 4 °C. Okrem krájača 

a roztokov boli pripravené ochranné pomôcky na prácu s biologickým materiálom. 

Postup: (obr. 13) 

Boli pripravené vzorky pečene a všetky komponenty potrebné na krájanie. 

Pomocou vykrajovacej trubičky boli získané valčeky s priemerom 8 mm. Valčeky boli 

premiestnené do držiaka cylindrického tvaru, ktorý je súčasťou krájača, a tak vznikli 

rezy s hrúbkou 150-170 µm. Známkou kvalitného rezu je okrúhly tvar, správna hrúbka 

a hladký okraj. Takto vzniknuté rezy boli umiestnené do 12-jamkovej dosky pomocou 

špachtle, aby nedošlo k akémukoľvek poškodeniu rezov. Všetky jamky v doske boli 

naplnené WME a v tomto momente bolo krájanie ukončené, nasledovala fáza 

(pre)inkubácie. 
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Obr. 13 Príprava a inkubácia ultratenkých pečeňových rezov: a) vykrajovanie 

valčekov pomocou trubičky, b) prenášanie pomocou špachtle, c - d) umiestnenie 

valčeka do držiaka cylindrického tvaru, e) krájanie, f) vzniknuté rezy, g-f) 

premiestnenie rezov do 12-jamkovej dosky s WME (de Graaf et al., 2010). 

 

4.3.1.5. Preinkubácia a inkubácia pečeňových rezov 

Pred samotným procesom preinkubácie a inkubácie je nutné zahriať inkubátor na 

37 °C. Pečeňové rezy získané krájaním boli okamžite uložené do 12-jamkovej dosky 

s objemom média 1,0 ml (v prípade preinkubácie) a následne 1,3 ml (v prípade 

inkubácie) v každej jamke. Doska s rezmi bola vložená do inkubátora.  

Z toho vyplýva, že preinkubáciou  môžeme rozumieť okysličenie pneumoxidom 

a trepanie (90-krát za minútu) 12-jamkovej dosky po dobu približne 1 hodinu. Počas 

tohto procesu sa odporúča uzavrieť dosku. V procese preinkubácie sa v jamkách 

nenachádzali testované látky. 

Rezy boli po ukončení fázy preinkubácie prenesené do novej 12-jamkovej dosky 

pri použití nového WME média. Po dobu 24 hodín boli rezy inkubované v prítomnosti 

testovaných zložiek. Celý experiment bol vykonávaný v triplikátoch. 
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4.3.2. Stanovenie ATP 

Adenozín-5'-trifosfát (ATP), chemická energia pre bunkový metabolizmus, je 

produkovaný len v bunkách živých počas fotosyntézy a bunkového dýchania, a tak jeho 

stanovenie slúži ako indikátor bunkovej aktivity a životaschopnosti buniek. Luciferáza, 

enzým konvertujúci zlúčeninu nazývanú luciferín na oxyluciferín za vzniku svetla - 

luminiscencie v prítomnosti ATP, sa používa na stanovenie hladín ATP v bunkách. 

                                                       Luciferáza 

ATP + D-luciferín + O2       ―――→     Oxyluciferín + AMP + PPi + CO2 + svetlo 

4.3.2.1. Príprava SONOP-u 

Sonikačný roztok SONOP sa skladá z 70% EtOH a 2 mM EDTA (Mr = 372,24 

g/mol) s pH 10,9. Na 1 liter bolo potrebné rozpustiť 0,744 g EDTA v 200 ml 

redestilovanej vody a upraviť  pH na hodnotu 10,9 pomocou 5 M NaOH. Následne bolo 

pridaných 60 ml redestilovanej vody a nakoniec doplnených 740 ml ethanolu (96%). 

4.3.2.2. Príprava Tris/EDTA tlmivého roztoku  

Na prípravu pufru s objemom 1 liter bolo potrebné rozpustiť 12,0 g Trisu a 0,74 

g EDTA v 600 ml redestilovanej vody, upraviť pH pomocou 6 M HCl a doplniť 

redestilovanou vodou do konečného objemu. 

4.3.2.3. Odber vzoriek 

Po 24 hodinách od začiatku inkubácie boli rezy pomocou špachtle prenesené do 

mikroskúmaviek vopred naplnených 150 µl roztoku SONOP. Naplnené mikroskúmavky 

boli následne uložené na suchý ľad, zmrazené a uložené do chladiaceho boxu pri teplote 

-80 °C až do ďalšej analýzy. 

4.3.2.4. Homogenizácia 

Rozmrazené rezy boli pred samotným stanovením obsahu ATP 

zhomogenizované pri použití sklenených guličiek v homogenizátore FastPrep-24 FG. 

Skúmavky bolo potrebné pred homogenizáciou a ihneď po nej uložiť do nádoby 

s ľadom. Po ukončení homogenizácie bol vzniknutý supernatant pipetovaním 

premiestnený do nových skúmaviek a následne umiestnený znova do mraziaceho boxu. 
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4.3.2.5. Stanovenie obsahu ATP 

Obsah ATP bol zisťovaný v supernatante pri použití ATP Bioluminiscence 

Assay Kit CLS II. Pred samotným stanovovaním boli skúmavky so supernatantom 

vybraté z mraziaceho boxu, aby bolo možné supernatant pipetovať. 

Luciferázu bolo potrebné po dobu 30 minút  po rozmrazení nechať stáť pri 

izbovej teplote. 

V momente, keď boli skúmavky so supernatantom rozmrazené, bolo z každej 

jednotlivo odpipetovaných 5 µl supernatantu a k nemu bolo pridaných 45 µl Tris/EDTA 

pufru (100 mM Tris-HCl a 2 mM EDTA pufr s pH 7,6-8,0) do čiernej 96-jamkovej 

dosky (v duplikátoch). Pomocou luminometra bola urobená kalibračná krivka 

z ATP-štandardu. Luciferáza bola pripravená rozpustením v 10 ml MQ-vode 

(redestilovanej) a následným trepaním, prípadne trasením, po dobu 5 minút. Takto 

pripravený roztok luciferázy bol v množstve 50 µl pridaný do každej jamky. Doska bola 

umiestnená do spektrofotometra Tecan Infinite M200 a luminiscencia bola meraná pri 

vlnovej dĺžke 340 nm.  

4.3.3. BCA stanovenie bielkovín 

Princípom metódy je reakcia bielkovín s meďnatými iónmi v alkalickom 

prostredí, pričom dôjde k vytvoreniu meďného iónu a následne, v prostredí približne 

s pH 10,  vzniká stabilný modrofialový komplex s bicinchoninovou kyselinou. Intenzita 

sfarbenia je priamo úmerná množstvu bielkovín vo vzorke (obr. 14). 

 

Obr. 14  Princíp BCA stanovenia bielkovín (prevzaté 

https://bioquochem.com/product/bca-protein-quantification-assay-kit-kb-03-005/) 

https://bioquochem.com/product/bca-protein-quantification-assay-kit-kb-03-005/
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4.3.3.1. Príprava roztokov A, B, C 

Pred samotným stanovením obsahu bielkovín boli pripravené tri roztoky. 

• Roztok A pozostávajúci z hydrogenuhličitanu sodného, uhličitanu sodného a  

bicinchoninovej kyseliny v 0,1 M hydroxide sodnom (čírom).  

• Roztok B pozostávajúci zo 4% hexahydrátu síranu meďnatého. 

• Roztok C, ktorý vznikol zmiešaním roztoku A s roztokom B v pomere 50:1. 

4.3.3.2. Príprava kalibračnej krivky 

Pre možnosť vytvorenia kalibračnej krivky v mikrotitračnej doske bolo nutné 

vopred pripraviť roztoky s rôznou koncentráciou (rovnaké zložky, ale v iných 

objemoch) do 6 mikroskúmaviek pri použití 0,1% roztoku BSA (pripravené z 0,005 ml 

východiskového 20% hovädzieho sérového albumínu doplnením do 1 ml redestilovanou 

vodou). 

Tabuľka 3 Zloženie roztokov pre kalibračnú krivku 

SKÚMAVKA 
KONCENTR

ÁCIA 

0,1% ROZTOK 

BSA 

DESTILOVANÁ 

VODA 

1 0 µg/ ml 0 µl 100 µl 

2 200 µg/ ml 20 µl 80 µl 

3 400 µg/ ml 40 µl 60 µl 

4 600 µg/ ml 60 µl 40 µl 

5 800 µg/ ml 80 µl 20 µl 

6 1000 µg/ ml 100 µl 0 µl 

 

4.3.3.3. Príprava mikrotitračnej dosky 

Pred pipetovaním vzoriek a roztokov kalibračnej krivky bolo potrebné testované 

vzorky 10x nariediť destilovanou vodou do mikroskúmaviek. Po nariedení vzoriek boli 

ako prvé pipetované roztoky kalibračnej krivky zo skúmaviek 1 - 6 s objemom 10 µl  

a k nim bolo pipetovaných 200 µl roztoku C pomocou multikanálovej pipety do  96-

jamkovej mikrotitračnej dosky GAMA s guľatým dnom. Vzorky boli pipetované 

rovnako s objemom 10 µl a 200 µl roztoku C do rovnakej dosky, v ktorej už boli 
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pripravené roztoky kalibračnej krivky (tab. 3). Pre každú koncentráciu (vzoriek aj 

roztokov kalibračnej krivky) bolo vykonaných 8 paralelných meraní, čo zodpovedá 

jednému stĺpcu dosky. Doska bola následne dobre premiešaná a inkubovaná pri teplote 

37 °C (s použitím Thermomixera) po dobu 30 minút. 

Absorbancia komplexu bola meraná pri vlnovej dĺžke 562 nm pomocou prístroja 

Tecan Infinite M200, pričom ako slepú vzorku sme použili 10 µl destilovanej vody. 

Z výsledkov bola dopočítaná koncentrácia proteínu. 

Tab. 3 Rozloženie vzoriek na 96-jamkovej mikrotitračnej doske 

Stĺpce 1 - 6 kalibračná krivka Stĺpce 7 - 12 vzorky 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0 

µl/ml 

200 

µl/ml 

400 

µl/ml 

600 

µl/ml 

800 

µl/ml 

1000 

µl/ml 

      

B 
 

           

C  
     

      

D             

E             

F             

G             

H             

 

4.3.4. Génová expresia 

4.3.4.1. Izolácia RNA TRIzolom 

Selektívna izolácia celkovej RNA z ľudských pečeňových rezov bola dosiahnutá 

pomocou TRIzolu, prídavkom chloroformu (po stočení bola zmes rozdelená na hornú 

vodnú a spodnú organickú fázu, pričom RNA sa nachádzalo v hornej vodnej fáze)  

a následným vyzrážaním isopropanolom, čím bolo izolované čisté RNA. 

Príprava - DEPC voda, ktorá bola pripravená pridaním 0,1 % DEPC (pred 

použitím uchovávaný v chladničke) do redestilovanej vody a následným pretrepaním, 
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ponechaním cez noc stáť na stole a klávovaním pri 120 °C po dobu 20 minút (do 1 litra 

redestilovanej vody bolo pridané 0,1 ml DEPC) , 

              - vzorky, ktoré boli po krájaní ihneď zamrazené pri - 80 °C, 

              - centrifúga Heraeus vopred vychladená na 4 °C, 

              - vychladená hlava homogenizátora. 

Každý pečeňový rez bol umiestnený v 0,5 ml TRIzolu (TRIreagent – zmes 

fenolu a guanidinisothiokyanátu). Nasledovala dvakrát opakovaná homogenizácia po 

dobu 40 sekúnd, čomu však predchádzalo pridanie guľôčkového homogenizátora 

pomocou dávkovača do mikroskúmaviek so zámočkom, ktoré obsahovali vzorky. Po 

ukončení homogenizácie boli skúmavky ponechané pri laboratórnej teplote 5 minút, 

potom bol v PCR boxe pridaný chloroform s objemom 200 µl a skúmavky boli 

pretrepávané v ruke 15 sekúnd. Znova boli ponechané pri laboratórnej teplote po dobu 2 

- 3 minút a potom stočené vo vychladenej centrifúge Heraeus 15 minút pri 4 °C 

a 12.000 g.  

Stočením v centrifúge došlo k oddeleniu fáz, a tak bolo možné odpipetovať 250 

µl hornej vodnej fázy do novej skúmavky s objemom 1,5 ml. K prepipetovanej vodnej 

fáze bolo pridaných 500 µl isopropanolu s následným premiešaním a ponechaním pri 

laboratórnej teplote približne 10 minút. Skúmavky boli znova stočené v centrifúge pri 

rovnakých podmienkach po dobu 10 minút. Ihneď po vybratí skúmaviek bol odstránený 

supernatant pomocou sklenenej pipety. 

Peleta bola opláchnutá 1 ml 75% EtOH, ktorý bol vopred nariedený  

z absolútneho etanolu DEPC vodou. Po opláchnutí bola zamiešaná preklápaním 

a stočená centrifúgou 5 minút pri 4 °C a 7.500g. Supernatant bol znova sklenenou 

pipetou odstránený a peleta bola vysušená na vzduchu približne 10 minút, pričom doba 

sušenia závisela od spriehľadňovania. Na záver bola peleta rozpustená v 40 µl DEPC 

vody, dôkladne premiešaná, ponechaná pri laboratórnej teplote stáť asi 5 minút a znova 

premiešaná. Ak došlo k úplnému rozpusteniu pelety, bola uložená do nádoby s ľadom. 

Meranie koncentrácie a čistoty RNA bolo uskutočnené prostredníctvom 

spektrofotometra NanoDrop 2000. Spodný kovový hrot spektrofotometra bol očistený 

2 µl vody a následne, po utretí buničinou, boli znova nanesené 2 µl vody, tentoraz však 

ako slepá vzorka. Všetky roztoky vzoriek boli nanášané v rovnakom množstve, teda 2 
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µl, pričom pred každým meraním boli premiešané. Po zmeraní všetkých vzoriek bol 

prístroj znova očistený 2 µl vody.  

Získanými výsledkami tohto merania bola koncentrácia RNA, čistota I 

(kontaminácia proteínov) a čistota II (kontaminácia fenolom). 

 

4.3.4.2. Ošetrenie DNázou 

Metóda je založená na ošetrení vzorky (obsahujúcej RNA) DNázou, ktorej 

schopnosťou je selektívne štiepiť len DNA, a tým je odstránená prípadná kontaminácia 

vzoriek genomovou DNA.  

Pred samotným procesom je nutné si vopred pripraviť tieto roztoky: 

• DEPC H2O pripravená z redestilovanej vody ddH2O ošetrením 

diethylpyrokarbonátom - DEPC 0,1%, pretrepaním a ponechaním stáť cez 

noc a následným sterilizovaním v autokáve (20 minút pri 120 °C),  

• zásobný roztok 0,5 M EDTA (ethylendiamintetraoctová kyselina) pH 8,0, 

ktorý bol pripravený zmiešaním 18,61 g EDTA s približne 80 ml ddH2O 

(ideálne ošetrenej DEPC), následným pridaním 2,0 g NaOH, miešaním 

s nutným meraním pH, aby bolo dosiahnuté pH blízke alebo rovné 8 

(na dosiahnutie správneho pH sa pridáva NaOH) a na záver doplnením 

vodou do 100 ml, 

• 0,1 M EDTA pH 8,0, ktorý bol pripravený zo zásobného 0,5 M roztoku 

riedením ddH2O v pomere 1:4 (100 µl zásobného roztoku a 400 µl 

ddH2O). 

Takto vzniknuté roztoky boli následne využité pri tvorbe reakčnej zmesi 

potrebnej na zrealizovanie metódy. Reakčná zmes v množstve 30 µl (množstvo len pre 

jednu vzorku) bola pripravená zmiešaním 3 µl tlmivého roztoku (DNáza tlmivý roztok 

dodávaný spolu s DNázou), 1 µl DNázy,  26 µl vzorky (nariedenej tak, aby obsahovala 

4 µg RNA) a doplnením DEPC vodou do požadovaných 30 µl. 

Zmes bola premiešaná a inkubovaná po dobu 25 minút pri teplote 37 °C, 

následne doplnená 1,5 µl 0,1 M EDTA a znova inkubovaná po dobu 5 minút pri 80 °C. 

Na záver bolo pridaných 8,5 µl DEPC vody. 
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Takto ošetrená RNA bola uchovávaná pri teplote –80 °C až do reverznej 

transkripcie.  

 

4.3.4.3. Reverzná transkripcia mikroRNA 

Získaná celková RNA bola reverznou transkriptázou prevedená na 

jednoreťazcovú cDNA pri použití špecifických RT primerov. Celému procesu však 

predchádzala príprava reagencií a samotného „multiplexu“. 

Reagencia -  reverzná transkriptáza - ProtoScript II, 

- reakčný pufer, ktorý bol dodaný spolu s reverznou transkriptázou, 

- DTT (DL-dithiotreitol), 

- zmes dNTP, každý s koncentráciou 5 mM, 

- RNAseIN, teda inhibítor RNAse, 

- špecifické RT primery s koncentráciou 5 mM, 

- DEPC voda. 

Z vyššie uvedených reagencií bol pripravený tzv. „multiplex“, ktorý je zmesou 

piatich RT primerov. 2 µl takto vzniknutého multiplexu boli zmiešané s 2,5 µl RNA + 

voda za vzniku zmesi, ktorá bola následne zahriata pri 65 °C po dobu 5 minút. Potom 

boli skúmavky uložené na ľad a mierne stočené. K zmesi bolo pridaných 5,5 µl 

„mastermixu pre RT“, ktorý bol zložený z 2 µl reakčného pufera 5x, 1 µl DTT, 2 µl 

dNTPs, 0,3 µl reverznej transkriptázy a 0,2 µl RnaseIN. 

Desať µl tejto vzniknutej reakčnej zmesi bolo zahrievané a inkubované v PCR 

cykléri (nastavený program RT MIR) 30 minút na 16 °C, 30 minút na 42 °C a 5 minút 

na 95 °C. Po reakcii bolo do zmesi pridaných 90 µl ddH2O, a tak vznikla cDNA 12,5x 

zriedená, ktorá bola uchovávaná pri teplote -20 °C. 

4.3.4.4. Kvantitatívne PCR v reálnom čase - qPCR 

 Metóda je založená na klasickej PCR, avšak s využitím špeciálneho cykléra, 

ktorý priebežne zaznamenáva množstvo DNA a to počas každého cyklu, pričom táto 

detekcia množstva DNA je umožnená prítomnosťou fluorescenčného substrátu (SYBR 

green), ktorý sa viaže na prítomnú DNA. Fluorescencia je vyžarovaná substrátom až po 

jeho nadviazaní na DNA. Hladina fluorescenčného substrátu nadviazaného na DNA je 

detekovaná detektorom a odráža množstvo prítomnej DNA, teda aj množstvo 
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pôvodného templátu. PCR v reálnom čase sa zvyčajne vykonáva v 96-tich jamkových 

doštičkách a úroveň fluorescencie je zaznamenávaná v jednotlivých jamkách. 

Reagencia: - qPCR kit (xCEED-Biotech), 

                            - F primer, ktorý bol zriedený na koncentráciu 5 µM (primer : voda 

v pomere 1:19) 

                   - uni-R primer, taktiež zriedený na koncentráciu 5 µM, 

                   - ddH2O, 

                   - riedená cDNA (1:4). 

MasterMix (zloženie v tabuľke 4) bol rozpipetovaný do PCR stripov/dosky s 

objemo 15 µl v každej jamke. K tomu bolo pridaných 5 µl riedenej cDNA (v 

duplikátoch) a pre NTC kontrolu bolo použitých (namiesto cDNA) 5 µl vody (1x pre 

referenčný gén a 1x pre cieľový gén). Stripy boli zatvorené a uložené do PCR cykléra.  

Tabuľka 4 Zloženie master mixu pre qPCR 

ZLOŽKA 1X 
Pre x reakcií- 

Referenčný gén 

Pre x reakcií- 

Cieľový gén 

Voda 4,20 109,2 75,6 

2x SG mix 10,00 260,0 180 

F Primer (5 µM) 0,40 10,4 7,2 

R Primer (5 µM) 0,40 10,4 7,2 

 

4.3.5. Štatistické spracovanie výsledkov 

Pri každej metóde boli použité rezy v triplikátoch, ktoré sa následne analyzovali 

samostatne. Výsledky boli vyjadrené ako priemer ± SD. Výsledky boli porovnané 

prostredníctvom jednosmernej analýzy odchýlok (one-way ANOVA) s post-hoc 

Dunnettovým testom pomocou GraphPad Prism 7. Rozdiely boli považované za 

významné v prípade, keď p < 0,05. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Hepatotoxicita R-pulegónu, R-mentofuránu a acetaminofénu 

 

Hepatotoxicita R-pulegónu, R-mentofuránu a acetaminofénu bola stanovovaná 

v ultratenkých pečeňových rezoch sledovaním zmien koncentrácií ATP, ktorý je 

markerom životaschopnosti buniek. Koncentrácie ATP boli určované vo vzťahu 

k miligramu proteínu po 24 hodinách inkubácie so skúmanou látkou alebo s DMSO 

v prípade kontroly, pričom sa porovnával obsah ATP v skúmaných vzorkách 

s kontrolou, ktorá predstavovala 100% životaschopné bunky. Toxicita PUL a MF bola 

testovaná na vzorkách z piatich pacientov, APAP však len na štyroch z dôvodu 

nedostatočného počtu rezov zo vzorky posledného darcu. 

Výsledky (obr. 15) poukazujú na rozdielnu reakciu buniek pôsobením PUL, MF 

a APAP. Zatiaľ čo hodnoty ATP u PUL klesali úmerne k zvyšujúcej sa koncentrácii 

PUL vo všetkých vzorkách, u MF došlo k výraznému zníženiu ATP len v dvoch 

vzorkách z piatich. APAP taktiež preukázal významný pokles životaschopnosti len 

vo dvoch vzorkách, a to pri najvyššej koncentrácii pôsobiacej látky. 

 

Pokračovanie na ďalšej strane.  
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Obr. 15  Zmeny hladín ATP v ultratenkých pečeňových rezoch pôsobením R-pulegónu, 

R-mentofuránu a acetaminofénu ako hepatotoxických látok v piatich vzorkách ľudskej 

pečene od rôznych darcov (1 - 5)  po 24 hodinách. Výsledky boli stanovené ako priemer 

troch hodnôt ± SD, pričom štatisticky významné boli zmeny s p < 0,05 (*); p < 0,001 

(**); p < 0,0001 (***) (one-way ANOVA s post-hoc Dunettovým testom).  

 

5.1.1. Stanovenie EC50 

Na základe vyššie získaných výsledkov bola stanovená EC50 (stredná efektívna 

koncentrácia) vo vzorkách, kde bol preukázaný účinok skúmanej látky na 

životaschopnosť buniek.  V dôsledku toho sa pri určovaní EC50 PUL bralo do úvahy 

všetkých 5 vzoriek, avšak pri MF a APAP len dve. Výsledná hodnota EC50 (obr. 16) 

u PUL je približne 293 µM (4,0 µg/mg tkaniva) a u MF > 418 µM (> 5,8 µg/mg 
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tkaniva). V prípade APAP EC50 nie je možné určiť, ale predpokladá sa hodnota 

približne 6,1 mM. 

 

 

Pokračovanie na ďalšej strane. 
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Obr. 16 Stredná efektívna koncentrácia PUL, MF a APAP. Výsledky boli získané ako 

priemer piatich (PUL) a dvoch (MF, APAP) vzoriek ± SD, ktoré vykazovali značné 

zníženie životaschopnosti buniek. 
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5.2. Vplyv R-pulegónu, R-mentofuránu a acetaminofénu na expresiu 

vybraných mikroRNA 

 

Pred samotným meraním expresie vybraných mikroRNA boli na základe 

literárnej rešerši zvolené miR-16-5p, miR-93-5p a snU6 ako kandidátne referenčné gény 

(pomocou webového nástroja RefFinder). Na základe ich stability pri podmienkach 

merania bol napokon vybraný miR-93-5p ako referenčný gén (obr. 17).  

 

Obr. 17  Porovnanie potenciálnych referenčných génov na základe vyhodnotení stability 

ich expresie pomocou webového nástroja RefFinder. 

 

Vplyv PUL, MF a APAP bol skúmaný na expresii ôsmich miRNA, ktoré 

preukázali svoju špecifickosť a zvýšenú koncentráciu v tkanive pečene nielen pri 

fyziologických, ale aj pri patologických procesoch. Najprv bola stanovená konštitutívna 

expresia týchto 8 miRNA spolu s snU6 (stabilný referenčný gén) v neovplyvnených 

PCLS po 24 hodinách inkubácie pomocou kvantitatívnej PCR v reálnom čase. Výsledky 

merania boli na lepšie porovnanie expresie uvedené ako 2-Ct. Jednotlivé miRNA vo 

vzorkách vykazovali navzájom medzi sebou rozdiely v niektorých prípadoch aj o tri 

rády v takomto poradí: miR-182-5p < miR-93-5p ~ miR-148a-3p ~ 192-3p < miR-155-

5p ~ miR-885-5p < miR-125b-5p < miR-122-5p < miR-16-5p (obr. 18). Najvyššia 

konštitutívnu expresiu preukázal snU6 a najnižšiu miR-182-5p (obr. 19). 
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Pokračovanie na ďalšej strane. 
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Obr. 18 Variabilita konštitutívnej expresie vybraných miRNA v pečeňových rezoch 

získaných od piatich pacientov. Hrubá vodorovná čiara predstavuje strednú hodnotu 

a rovnobežné tenké čiary vyjadrujú maximum a minimum. 
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Obr. 19  Krabicový graf konštitutivnej expresie jednotlivých miRNA a snU6 v PCLS 

z piatich pacientov. Stredná časť krabice je ohraničená 1. a 3. kvartilom, horizontálna 

priamka vnútri jednotlivých krabíc predstavuje strednú hodnotu (medián) a vertikálne 

čiary, zvané „fúzy“, označujú najnižšiu a najvyššiu hodnotu. 

Ovplyvnenie expresie jednotlivých miRNA pôsobením PUL, MF a APAP je 

zobrazené na obr. 20 – 27. Účinky jednotlivých študovaných látok neboli konzistentné, 

ale podarilo sa nájsť niekoľko spoločných trendov. Signifikantnú zmenu expresie po 

použití toxických koncentrácií PUL bolo možné pozorovať u miR-122-5p, kde vo 

vzorke č. 3 a č. 4 (kolorektálny karcinóm a cholangiocelulárny karcinóm) došlo 

k zvýšeniu expresie. Táto skutočnosť je teda akýmsi potvrdením doterajších výskumov, 

že pri poškodení pečene dochádza k zvýšeniu expresie miR-122. Na druhej strane 

pôsobením PUL aj v netoxických koncentráciách došlo u rovnakých vzoriek č. 3 a č. 4 

k výraznému zníženiu expresie v prípade sledovania miR-192-3p a miR-885-5p 

a miR-155-5p.  

Na rozdiel od PUL sa MF a APAP neprejavili výrazne u väčšiny vzoriek. 

Zníženie expresie sa preukázalo vždy na 1vzorke pri sledovaní zmien miR-155-5p 

a miR-192-3p, v menšej miere u miR-885-5p a miR-125b-5p. APAP znížil expresiu 

taktiež u miR-155-5p, miR-192-3p a miR-885-5p. 
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Obr. 20 Zmeny expresie miR-122-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola realizovaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 21 Zmeny expresie miR-192-3p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola uskutočnená metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 22 Zmeny expresie miR-885-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola realizovaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 23 Zmeny expresie miR-155-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola vykonaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 24 Zmeny expresie miR-16-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola vykonaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 25 Zmeny expresie miR-125b-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola vykonaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 26 Zmeny expresie miR-148a-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola urobená metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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Obr. 27 Zmeny expresie miR-182-5p v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie 

testovaných látok (PUL, MF, APAP) u piatich pacientov. Normalizovaná expresia bola 

vypočítaná pomocou 2-ΔΔCt metódy s použitím miR-93-5p ako referenčného génu. Dáta 

sú vyjadrené ako priemer ± SD. Štatistická analýza bola vykonaná metódou one-way 

ANOVA s Dunnettovým post-hoc testom: p < 0,05 (*); p < 0,001 (**); p < 0,0001 

(***). 
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6. DISKUSIA  

Liečiteľstvo je staré ako ľudstvo samotné, čoho dôkazom sú aj 5000 rokov staré 

písomné dôkazy o použití liečivých rastlín na prípravu liekov nájdené na sumerskej 

hlinenej doske z Nagpuru, ktorá pozostávala z 12 receptov a viac ako 250 rôznych 

rastlín. V roku 77 nášho letopočtu vojenský lekár Nerónovej rímskej armády a „otec 

farmakognózie“ Dioscorides napísal dielo De Materia Medica, v ktorom možno nájsť 

prvé zmienky o akýchsi analgetických účinkoch rastlín rodu Mentha využívaných pri 

bolestiach hlavy a žalúdka (Petrovska, 2012). 

R-pulegón (PUL) a R-mentofurán (MF) sú štruktúrne príbuzné monoterpény, 

pričom MF je hlavným metabolitom PUL. Neustále narastajúca spotreba bylinných 

preparátov obsahujúcich MF a PUL, potenciálne hepatotoxických látok, vyústila 

do snahy stanoviť ich presnú koncentráciu, pri ktorej dochádza k závažnému 

poškodeniu pečene.  

Dôležité je spomenúť prípady, v ktorých došlo k fatálnym následkom po užití 

prípravkov obsahujúcich PUL a MF. K ľudskej intoxikácii polejovým olejom (obsah 

pulegónu 62-97 %) došlo požitím 10 ml (približne 2 polievkové lyžice oleja), pričom 

požitie viac ako 15 ml (približne 250 mg/kg telesnej hmotnosti pri dávke 100 ml u 60 

kg ženy) vyústilo v smrť (masívna nekróza, pľúcny edém a vnútorné krvácanie). Dva 

iné prípady popisujú komatózny stav už po požití 5 ml oleja. Uvádzajú sa taktiež 

prípady dvoch detí - 8-týždňového a 6-mesačného chlapca, u ktorých došlo k rozvoju 

pečeňového a neurologického poškodenia po vypití mätového čaju obsahujúceho 

polejový olej. Pre jedného z nich to malo fatálne následky (prevzaté z Pulegone 

[online]). Takto nejednoznačné množstvá  nielen v týchto prípadoch boli jedným 

z dôvodov dokázať hepatotoxicitu a stanoviť koncentráciu, v ktorej sú tieto terpény 

zdraviu škodlivé.  

Prostredníctvom vopred stanovených podmienok (na uchovávanie vzoriek, 

výber krájača, hrúbku, tvar a celkovú veľkosť rezov, dĺžku inkubácie, výber metód 

a iné), ktoré sa zdali pre tento experiment najvhodnejšie, boli vzorky pečene ľudských 

darcov krájané špeciálnym krájačom tkanív na ultratenké tkanivové rezy s rovnakou 

hrúbkou a veľkosťou. Tieto rezy boli následne testované pri pôsobení PUL a MF, 

pričom sledovanými javmi bola zmena životaschopnosti buniek (meraná ako hladina 
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ATP), odvíjajúca sa od zmeny koncentrácie študovaných látok, a následne pôsobenie 

týchto látok na expresiu mikroRNA. 

Dôvodom tohto výskumu bol taktiež fakt, že doterajšie štúdie sa zameriavali na 

testovanie toxicity látok na zvieracích modeloch (myši, potkany), čo z 

hľadiska anatomického zloženia, fyziologického, ale aj farmakologického  účinku nie je 

totožné s ľudskými modelmi. U myší došlo pri podaní polejového oleja v dávke vyššej 

ako 100 mg/kg k výraznému zníženiu hladín aminotransferáz a glutatiónu, čo znamená, 

ako bolo v teoretickej časti uvedené, poškodenie funkcie pečene. U potkanov perorálne 

podanie PUL (400 mg/kg) a MF (250 mg/kg) vyústilo do značného poškodenia pečene, 

čo však nemusí mať rovnaké následky aj na ľudského jedinca (Moorthy, 1989; 

Madyastha, 1994). 

Okrem výberu správneho organizmu bolo rozhodujúcim faktorom najmä 

prostredie experimentu a samotné uskutočnenie merania. Ako už bolo zmienené 

v teoretickej časti, in vitro bunkové modely a in vivo zvieracie modely nie sú schopné 

dokonale odzrkadliť skúmané patologické zmeny pečene, a tak nie sme schopní presne 

stanoviť úroveň poškodenia a progresiu sledovaného ochorenia z dôvodu bunkovej 

heterogénnosti a nejednotného usporiadania tkaniva. Najspoľahlivejším sa javil ex vivo 

model, ktorý bol použitý, pretože  tkanivo získané hepatektómiou si zachováva 

multibunkovú histologickú architektúru vrátane imunitných buniek, pričom je zároveň 

dosiahnuté minimálne pôsobenie zmien vonkajšieho prostredia, a tým je možné udržať  

podmienky na životaschopnosť tkaniva (Palma et al., 2018). 

Na dosiahnutie ideálneho modelu bolo potrebné stanoviť si správny spôsob 

spracovania získaného tkaniva od darcov, čo v našom prípade znamenalo prípravu 

ultratenkých tkanivových rezov pečene (PCLS). De Graaf vo svojom článku popisuje 

túto metódu ako obľúbenú medzi mnohými výskumníkmi z dôvodu chápania odobranej 

vzorky ako akéhosi miniorgánu, ktorý sa svojou štruktúrou, funkciou a obsahom buniek 

len nepatrne líši od orgánu, z ktorého bol získaný. Zároveň umožňuje detailne popísať 

metabolizmus, clearance, inhibíciu, indukciu alebo interakciu a mnohé iné (De Graaf et 

al., 2010). 

Podľa EMA dochádza k celkovej intoxikácii (nielen hepatotoxicite)  ľudského 

organizmu po požití približne 10 ml polejového oleja (obsah PUL 62-97 %), čo 

zodpovedá 5,4 - 9 g PUL, pre 60 kg človeka je to 90 - 150 mg/kg. Pri zvýšení dávky 
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nad 15 ml (8 - 13 g PUL, pre 60 kg človeka je to 130 - 215 mg/kg) dochádza 

k usmrteniu (prevzaté z Public statement on the use of herbal medicinal products 

containing pulegone and menthofuran [online]). 

Výsledky získané v tomto experimente dokazujú z hľadiska toxicity látok na 

hepatocyty nezvratné poškodenie pečene spojené so zvyšujúcou sa koncentráciou PUL. 

Došlo k výraznému zníženiu životaschopnosti buniek  v závislosti od zvyšujúcej sa 

koncentrácie PUL vo všetkých piatich prípadoch. MF, ktorý bol označený ako viac 

toxický v porovnaní s jeho východiskovou látkou, nepreukázal príliš jednoznačné 

výsledky. Toxicita sa prejavila len v dvoch z piatich prípadov. APAP ako referenčná 

látka preukázala toxicitu len v dvoch zo štyroch prípadov, pričom v jednom prípade 

dokonca nedošlo k žiadnemu poklesu životaschopnosti a teda nepreukázala ani svoje 

zjavné hepatotoxické účinky. Rôzna citlivosť na testované látky, odlišná stavba a stav 

tkaniva jednotlivých pacientov, taktiež funkcia enzýmov zodpovedajúcich za 

metabolizmus exogénnych látok, patologické zmeny, lieková anamnéza, strava 

a životné prostredie samotného darcu zohrali dôležitú úlohu v zmene životaschopnosti 

buniek, a tak ovplyvnili výsledky merania. Ukazovateľom životnosti v tejto časti 

testovania PCLS boli zmeny hladín adenozín-5'-trifosfátu (ATP), teda chemickej 

energie pre bunkový metabolizmus, ktorý je prítomný len v živých bunkách pri procese 

dýchania a fotosyntézy. Zmeny hladín ATP boli sledované za pomoci merania 

luminiscencie, ku ktorej dochádza v prítomnosti enzýmu luciferázy, ktorá v prítomnosti 

horčíka, kyslíka a ATP katalyzuje oxidáciu substrátu luciferínu na oxyluciferín, čo je 

spojené s emisiami svetla. Zjednodušene, princípom bolo teda meranie hladín 

luminiscencie v závislosti od hladiny ATP.  

Nelson a kolektív (1992) vo svojom článku popisujú PUL ako nie príliš toxickú 

látku, pričom hepatotoxické účinky prikladajú až samotným metabolitom. Na druhej 

strane Thomassen (1988) popisuje vo svojom výskume pôsobenia PUL a MF na 

potkanov PUL ako oveľa toxickejší na samotné hepatocyty v porovnaní s MF. 

Zaujímavou skutočnosťou je teda nami preukázaná vyššia toxicita samotného PUL, kde 

z výsledkov toxicity bola stanovená  stredná efektívna koncentrácia EC50, teda 

štatisticky odvodená koncentrácia látky, u ktorej sa predpokladá, že spôsobí efekt 

(v našom prípade zníženie životnosti) u 50 % testovaných organizmov za definovaných 

podmienok. U MF bola EC50 približne 418 µM a u PUL približne 293 µM, čo znamená, 

že čím nižšia je hodnota, tým nižšia koncentrácia je potrebná na zníženie 
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životaschopnosti hepatocytov, a tým skôr dôjde k bunkovej smrti. Dôvodom nižšej 

toxicity MF práve na bunky pečene však nemusí znamenať reálne nižšiu toxicitu tejto 

látky, ale môže ísť o metabolizáciu ešte pred vstupom do buniek, a tak k dosiahnutiu 

nižšej koncentrácie vo vnútri bunky.  

Odhliadnuc od toxicity bol tento experiment zameraný aj na pôsobenie 

testovaných látok na expresiu vybraných miRNA. Výber miRNA nebol náhodný, ale 

odvíjal sa od prevládajúceho výskytu a mnohých funkcií jednotlivých typov v ľudskej 

pečeni. Pred samotným meraním bolo potrebné vybrať správnu metódu, v našom 

prípade kvantitatívny PCR v reálnom čase, a vzorky vhodne upraviť. PCR je teda 

metóda, kde využitím špeciálneho cykléra dochádza k detekcii množstva DNA. 

Výhodou a dôvodom výberu bola vysoká citlivosť, detekcia priebehu reakcie v reálnom 

čase, rýchlosť analýzy a presné meranie skúmaného materiálu vo vzorke, navyše úroveň 

expresie niektorých génov je často taká malá, že qPCR sa stáva jedinou technikou, ktorá 

dokáže detekovať také malé množstvo. Samotnému PCR však musí predchádzať 

ošetrenie vzoriek ako izolácia RNA z tkaniva trizolom, jeho ošetrenie DNázou, aby sa 

predišlo nežiadanej kontaminácii genómovou DNA a následná reverzná transkripcia, po 

ktorej boli vzorky v cykléri podrobené PCR.  

Zaujímavosťou tohto merania bola taktiež nutnosť voľby referenčného génu 

(detailnejšie pozri kapitolu Výsledky), ktorého transkripcia nesmie byť ovplyvnená 

podmienkami experimentu a druhom organizmu, prípadne typom tkaniva. Nami 

zvolený referenčný gén bol snU6, ktorý možno chápať ako malú nekódujúcu jadrovú 

RNA, ktorá nie je mikroRNA, a tak má odlišnú cestu biosyntézy. Okrem snU6 bol 

vybratá miR-93-5p ako referenčný gén použitý pri normalizačnej metóde, pretože 

dosiahnutie spoľahlivých výsledkov je možné len po aplikácii vhodnej normalizačnej 

metódy. Je to absolútna nevyhnutnosť, pretože technika RT-PCR v reálnom čase 

predstavuje problémy v rôznych fázach prípravy a spracovania vzorky, pričom 

najčastejšie spomínané problémy môžu byť pri extrakcii RNA spolu so skladovaním 

vzoriek a ich kvalitou, proces reverznej transkripcie s cDNA syntézou vrátane zle 

vybraných primerov a nevhodná štatistická analýza. 

Výsledky tohto merania, berúc do úvahy výsledky toxicity, neboli až také 

prekvapujúce. Preukázala sa vysoká variabilita v závislosti od vzorky, teda v prípade, 

kde napríklad MF preukázal vysokú mieru zmeny expresie u jedného pacienta, mohla 
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u druhého zostať relatívne nezmenená. Zmeny všetkých miRNA sú zobrazené 

v kapitole Výsledky, najsignifikantnejšie sú však zmeny v prípade miR-122-5p, kde pri 

pôsobení PUL u pacienta s kolorektálnym karcinómom a výraznejšie u pacienta 

s cholangiocelulárnym karcinómom, došlo k zvýšeniu expresie (čo korešponduje 

s tvrdeniami v teoretickej časti, že táto miRNA je zvýšená pri poškodení pečene). Ďalšie 

výrazné zmeny nastali u miR-155-5p a miR-885-5p, kde však došlo (u tých istých 

pacientov ako v predošlom prípade) k zníženiu expresie. Keďže miR-155-5p pôsobí ako 

regulátor nádorového bujenia a akýsi imunostimulant (Naveed et al., 2017;  Mashima, 

2015), keď dôjde k zníženiu expresie, je jasná spojitosť medzi patologickými procesmi 

a nižšou hladinou miRNA. miR-885-5p je podľa štúdie Gui et al. (2011) spájaná s 

patologickými zmenami pečene pri zmene sérových hladín. Je akýmsi potenciálnym 

markerom avšak nie je jasné, či je tento podtyp miRNA obmedzený len na pečeň alebo 

pochádza z imunitných buniek, ktoré sa podieľajú na antivírusových odpovediach, ktoré 

sprevádzajú vývoj a liečbu pečeňových ochorení, a pre jeho nepresne definované 

vlastnosti (kedy dochádza k zníženiu alebo zvýšeniu) môžeme z výsledku, teda zníženej 

expresie, predpokladať, že pôsobí ako možný ukazovateľ poškodenia pečene. 

Ľudská rôznorodosť a jedinečnosť je neovplyvniteľný parameter, ktorý do tohto 

experimentu vniesol istú nejednotnosť a zložitú interpretáciu výsledkov. U všetkých 

pacientov boli pred hepatektómiou stanovené plazmatické hladiny 

aspartátaminotransferázy, alanínaminotransferázy, celkového bilirubínu, alkalickej 

fosfatázy a γ-glutamyltransferázy, ktoré poukazujú na pečeňové funkcie, a bolo 

potrebné tento stav pečene zohľadniť pri interpretácii výsledkov. Okrem zvýšených 

hladín γ-glutamyltransferázy, čo je bežné u pacientov s kolorektálnym karcinómom 

s metastázami do pečene alebo u ochorení biliárneho traktu vrátane malignít (He et al., 

2013; Ciombor a Goff, 2013), boli všetky parametre v referenčných medziach. Napriek 

snahe získať čo najviac podobné vzorky ľudskej pečene, došlo k veľkým rozdielom pri 

pôsobení potenciálne hepatotoxických látok na tkanivo. Možným vysvetlením takéhoto 

výsledku (okrem rôznorodosti jednotlivcov) je užívaná farmakoterapia a lieková 

anamnéza v minulosti (prípadne frekvencia užívania a množstvo OTC liekov), keďže 

každé liečivo užívané perorálne je sčasti metabolizované pečeňou (first-pass efekt). Vek 

pacienta taktiež hrá dôležitú úlohu pri správnej funkcii orgánov, príjem alkoholu, strava, 

ale aj štádium ochorenia, v ktorom sa daný jedinec nachádza, zohráva nemalú rolu 

v životaschopnosti hepatocytov. 
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Prostredníctvom tohto experimentu bola stanovená stredná efektívna 

koncentrácia potenciálne hepatotoxických látok R-pulegónu a R-mentofuránu na ľudskú 

pečeň, čím možno poukázať na rozdielnosť a nutnosť skúmania toxicity nielen na 

zvieracích, ale práve na ľudských modeloch. Zmeny expresie miRNA na piatich 

vzorkách možno nepoukazujú na výrazné zmeny a nie sme schopní stanoviť jasné 

závery, ale je nutné si uvedomiť, že aj malá zmena v expresii miRNA, ktoré môžu 

pôsobiť ako tumor-supresor, alebo iná dôležitá funkčná zložka orgánu môže zohrávať 

významnú úlohu pri rozvoji alebo samotnej liečbe nádorového alebo iného 

patologického procesu v organizme.  

„Všetko je jed, všetko je liek, záleží na dávke.“ Paracelsus. 
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7. ZÁVER 

Pečeňové vzorky boli pred samotným začiatkom krájania uchovávané 

v Euro-Collins roztoku, čím bol  spomalený bunkový metabolizmus a požiadavky 

tkaniva na kyslík, a tým bolo zabránené ischemickému poškodeniu. Vzorky boli 

pomocou Krumdieckovho krájača nakrájané na rezy s hrúbkou 150-170 µm a vložené 

do inkubačného média po dobu 24 hodín s testovanými látkami. Tými boli dva 

štruktúrne podobné monoterpény a ako referenčná látka bola APAP, čo je liečivo 

s určitou štruktúrnou podobnosťou k PUL a MF a dobre známou hepatotoxickou 

aktivitou. 

Toxicita PUL, MF a APAP bola stanovená ako zníženie životaschopnosti buniek 

odvíjajúce sa od zmien hladín ATP, ktoré boli určené pomocou merania luminiscencie 

(pri použití enzýmu luciferázy) spektrofotometrom Tecan Infinite M200 pri vlnovej 

dĺžke 340 nm. PUL preukázal zvýšenie toxicity, a teda zníženie životaschopnosti, 

priamo úmerne k zvyšujúcej sa koncentrácii vo všetkých piatich vzorkách, MF a APAP 

len v dvoch z piatich vzoriek. Pri stanovovaní toxicity boli stanovené aj stredné 

efektívne koncentrácie sledovaných látok, kde PUL preukázal výrazne vyššiu toxicitu 

ako jeho metabolit MF. 

Pomocou RT-qPCR boli vyhodnocované zmeny expresie jednotlivých miRNA, 

kde metóda merania fluorescencie bola vykonávaná v 96-tich jamkových doštičkách a 

úroveň fluorescencie bola zaznamenávaná v jednotlivých jamkách. PUL v toxických 

koncentráciách spôsobil vo dvoch vzorkách indukciu expresie miR-122-5p, avšak u  

miR-155-5p, miR-192-3p a miR-885-5p vyvolal represiu ich expresie, a to už 

v netoxických koncentráciách. MF v jednej vzorke ovplyvnil expresiu miR-192-3p, 

miR-155-5p a v menšej miere aj miR-885-5p a miR-125b-5p. APAP znížil expresiu 

taktiež u miR-155-5p, miR-192-3p a miR-885-5p rovnako v jednej vzorke. 
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8. ZOZNAM SKRATIEK 

ALT   alanínaminotransferáza 

APAP   paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol) 

AST   aspartátaminotransferáza 

ATP   adenozín-5'-trifosfát  

BCA   bicinchoninová kyselina 

Bcl-2   antiapoptotický proteín (B-bunkový lymfóm 2) 

BSA   hovädzí sérový albumín  

CDK6   cyklín-dependentná kináza 6 

cDNA   komplementárna (jednoreťazcová) deoxyribonukleová kyselina 

CYP   cytochrómom P450  

DEPC   diethylpyrokarbonát 

DILI   liekmi indukované poškodenie pečene 

DMAPP  dimetylallyldifosfát  

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DNMT 1  DNA-metyltransferáza 1  

DTT   DL-dithiotreitol 

EC   Euro Collins roztok  

EC50   stredná efektívna koncentrácia 

EDTA   kyselina etyléndiamíntetraoctová 

EMA   Európska lieková agentúra (European Medicines Agency) 

FXR   farnesoidný X receptor  

GPP   geranyldifosfát  
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GSH   glutatión 

HCC   hepatocelulárny karcinóm  

HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina 

IPP   isopentenyldifosfát  

KHB   Krebs-Henseleitov tlmivý roztok  

MF   R-mentofurán 

MFH   myšie fetálne hepatoblasty  

miRNA  mikro-ribonukleová kyselina 

NAFLD  nealkoholová tuková choroba pečene  

NAPQI  N-acetyl-para-benzochinónimín 

OSBPL2  oxysterol-binding proteín 2 

PCR   polymerázová reťazová reakcia 

PUL   R-pulegón 

RNA   ribonukleová kyselina 

RT   reverzná transkriptáza 

SULT   sulfotransferáza  

TLRs   toll-like receptory  

TNF   tumor-nekrotizujúci faktor  

UGT UDP  glukuronosyltransferáza 

VLDL   veľmi nízkodenzitný lipoproteín 

WME   Williams´ E médium 
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