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Abstrakt
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Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Název diplomové práce: Lékové interakce derivátů resveratrolu s nukleárním
receptorem PXR
Deriváty resveratrolu jsou přírodní látky stilbenoidní struktury s antioxidační
aktivitou, obsažené především v červeném víně a grepu. V minulosti se studovaly
interakce resveratrolu s pregnanovým X receptorem (PXR), který reguluje nejdůležitější
biotransformační enzymy v játrech a střevě včetně cytochromu P450 3A4 (CYP3A4).
Tyto publikované výsledky si však často protiřečí.
V mé diplomové práci jsem se zaměřila na studium interakcí resveratrolu a jeho
derivátů s PXR receptorem pomocí modifikované metody gene reporter assay spojené
s kvantitativní reverzní polymerázovou řetězovou reakcí (qRT-PCR). Tato metoda byla
zavedena, jelikož resveratrol i jeho deriváty inhibovaly luciferázu, nemohly být proto
testovány klasickou metodou gene reporter assay. Účinky resveratrolu na expresi
CYP3A4 jsem rovněž studovala qRT-PCR na diferencované jaterní linii HepaRG.
Podařilo se zavést metodu gene reporter assay s detekcí luciferázy pomocí
qRT-PCR na hepatomové linii HepG2 transfekované CYP3A4 reportérovým
luciferázovým konstruktem. U všech testovaných látek jsem pozorovala závislost účinku
na testované koncentraci, rovněž u HepaRG buněčné linie byl pozorován vliv koncentrace
testovaných látek na expresi CYP3A4.

Závěrem lze konstatovat, že se podařilo zavést metodu gene reporter assay s detekcí
luciferázy pomocí qRT-PCR a že se prokázala interakce s lidským receptorem PXR.
Pro detailnější popis interakcí testovaných látek s PXR je třeba dalších experimentů.

Abstract
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmacology & Toxicology
Student: Veronika Bečicová
Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Title of diploma thesis: Interactions of resveratrol derivatives with PXR receptor
Derivatives of resveratrol belong between natural substances contained mainly
in red wine and grapefruit. These compounds with stilbene-like structure show
antioxidant activity. Pregnane X receptor (PXR) regulates expression of the most
important biotransformation enzymes in human liver and intestine including cytochrome
P450 3A4 (CYP3A4). Interaction of resveratrol and PXR have already been studied, but
published data are contradictory.
In my diploma thesis, I studied interaction of resveratrol and its derivatives with
PXR. For this purpose, gene reporter assay with quantitative real-time polymerase chain
reaction (qRT-PCR) was introduced. It was not possible to conduct experiments
in standard way because both resveratrol and its derivatives inhibit lusiferase activities.
I studied also effects of resveratrol and its derivatives on expression of CYP3A4 mRNA
on differentiated HepaRG cell line.
New method gene reporter method with qRT-PCR detection of luciferase was
established on hepatoma cell line HepG2 transfected with CYP3A4 reporter construct.
Concertation dependent effects of resveratrol and its derivatives were observed in all
tested substances on luciferase in HepG2 cells and on the level of CYP3A4 in HepaRG
cell line.
I can conclude that the new method gene reporter assay with qRT-PCR detection
of luciferase was established and interactions of resveratrol derivatives with human PXR

were proved. Further experiments are necessary to reveal more details in this
phenomenon.
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1. Seznam zkratek
CAR

konstitutivní androstanový receptor

CDK2

cyklin-dependentní kináza 2

CDK5

cyklin-dependentní kináza 5

cDNA

komplementární DNA získaná z mRNA reverzní transkripcí

CITCO

6-(4-chlorofenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-karbaldehyd-O(3,4-dichlorobenzyl) oxim

CYP

cytochrom P450

CYP3A4

oxidační systém rodiny cytochromu P450 isoenzymu 3A4

DMEM

Dulbecco's Modified Eagle's Medium

DMSO

dimethylsulfoxid

DNA

deoxyribonukleová kyselina

ET-74

Ecteinascidin-743

GR

glukokortikoidní receptor

GRA

gene reporter assay

hPXR

lidský pregnanový X receptor

LBD

ligand vázající doména

mRNA

mediátorová RNA

NAPQI

N-acetyl-p-benzochinon-imin

NF-κB

nukleární faktor kappa B

OCT

influxní organický kationový transportér

p3A4-luc

reportérový konstrukt, který exprimuje světluškovou luciferázu
v závislosti na aktivaci PXR

PBS

fosfátový pufr, resp. Phosphate Buffered Saline

PCN

pregnenolon 16α-karbonitril

PCR

polymerázová řetězová reakce

pGL3-promotor

expresní plazmid pro světluškovou luciferázu

P-gp

P-glykoprotein

PI3K-Akt

dráha fosfatidyl-inositol-3-kináza/proteinkináza B

PKA

proteinkinázy A

PKC

proteinové kinázy C

PPARγ

receptory aktivované peroxisomovým proliferátorem gama

pRL-TK

expresní plazmid pro renila luciferázu.
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pSG5-hPXR

plazmid exprimující lidský PXR receptor

PXR

pregnanový X receptor patřící mezi nukleární receptory

qRT-PCR

kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase

RNA

ribonukleová kyselina

ROS

reaktivní kyslíkový radikál

shRNA

krátká vlásenková RNA

SOD

superoxiddismutáza

Taq

DNA polymeráza z termofilní bakterie Thermus aquaticus

VDR

vitamínový D receptor

WME

William's E medium

ΔCt

rozdíl v počtu cyklů kontroly a vzorku
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2. Úvod
Molekulární podstata lékových interakcí navzájem i mezi léčivy a přírodními látkami
obsaženými v potravních doplňcích nebo ve stravě byla v minulosti detailně popsána
a studována. V mechanismu tzv. indukce biotransformačních enzymů hraje klíčovou roli
pregnanový X receptor (PXR). Tento receptor řídí expresi mnoha genů podílejících se
na řadě buněčných procesů. Aktivací PXR dochází k indukci enzymů I. fáze
biotransformace cizorodých látek s cílem omezit vstup xenobiotika do orgánů a tkání,
snížit jeho potenciální toxicitu a usnadnit jeho eliminaci. Bohužel změna metabolizace
vede v některých případech ke vzniku toxičtějších produktů a také vede ke snížení
účinnosti farmakoterapie (např. protinádorové). Mnoho extraktů přírodních látek
používaných především v tradiční čínské medicíně obsahuje látky, které aktivují expresi
genů regulovaných prostřednictvím PXR. Byly popsány ligandy PXR receptoru
(např. hyperforin, extrakt z listů Gingko biloba) známé pro své potenciální klinické
interakce s léčivy či přírodními látkami.
Resveratrol a jeho deriváty patří z hlediska struktury do skupiny polyfenolů, známé
pro svou antioxidační aktivitu. Resveratrol se nachází především v červeném víně
(v koncentraci 2-6 mg.l-1), ale i v grepech a oříškách. Tyto látky jsou dennodenně
konzumovány ve velkém množství, jak ve stravě, tak ve formě doplňků stravy. Jejich
účinky jsou především antioxidační, ukazuje se ale, že mohou působit blahodárně
na kardiovaskulární systém a svým vasodilatačním účinkem také na nervový systém.
V řadě studií byla zkoumána interakce resveratrolu s PXR. Nynější studie ukazují,
že resveratrol snižuje aktivaci receptoru PXR. Zatím není známo mnoho látek, které snižují
jeho aktivaci, naopak. Pokud by byl tento účinek na receptor PXR potvrzen, bylo by
vhodné jeho současné podávání s léčivy (např. s rifampicinem), které aktivují cytochrom
P450 prostřednictvím PXR, s cílem snížit nežádoucí účinky léčby a zabránit snižování
účinnosti farmakoterapie.
V této diplomové práci jsme se rozhodli použít novou metodu ke studiu vlivu
resveratrolu a jeho derivátů na aktivaci PXR. Kromě toho jsme studovali tyto látky
na HepaRG linii, což je nová buněčná linie nahrazující v indukčních studiích primární
lidské hepatocyty.
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3. Teoretická část
3.1

Biotransformace xenobiotik
Většina přijatých látek slouží organismu jako zdroj energie nebo jako stavební

materiál pro tvorbu sloučenin tělu vlastních. Některé látky vstupující do organismu však
nemají žádnou fyziologickou funkci. Tyto cizorodé látky se označují jako xenobiotika.
Řadíme mezi ně léčiva, potravinová aditiva, kosmetické produkty, stimulanty a návykové
látky, polutanty a kontaminanty životního prostředí. Xenobiotika jsou přírodního
i syntetického původu, některá přijímá člověk záměrně (např. léčiva), vstup ale řady jiných
látek je neúmyslný a v podstatě nežádoucí. Proto mají organismy systémy, které
xenobiotika metabolizují s cílem změny jeho struktury a omezení dalšího vstupu do orgánů
a tkání, pro snížení jeho potenciální toxicity a usnadnění eliminace. Znalost enzymů, které
takové látky metabolizují, má veliký význam pro předpověď nežádoucích účinků
a interakcí. Míra i způsob absorpce, distribuce, metabolismu i eliminace každého
xenobiotika záleží na struktuře a také na enzymatické výbavě organismu, tedy i aktivitě
a afinitě příslušných transportních a biotransformačních enzymů. Výzkum vztahů mezi
strukturou xenobiotika a jeho metabolismem je velmi důležité pro navrhování struktur
nových léčiv i odhad potencionálních nežádoucích účinků či interakcí. Studium chirálních
aspektů xenobiotika je velmi důležité, protože rozdílné enantiomery mají většinou jiný
farmakodynamický i farmakokinetický účinek. Obranná reakce vůči xenobiotikům mimo
biotransformace a transportu xenobiotik zahrnuje také rozpoznání xenobiotik pomocí
tzv. xenosenzorů, nukleárních receptorů (Skálová a kol. 2011). Tento proces umožňuje
regulaci podle aktuálních potřeb organismu. Důležité jsou v tomto ohledu změny v expresi
genů biotransformačních enzymů a transportních proteinů, které tak představují základní
eliminační mechanismus bránící kumulaci některých endogenních látek a xenobiotik
(Pávek a kol. 2005).
Metabolismus xenobiotik zahrnuje transportní procesy a biotransformační reakce.
Biotransformační procesy jsou rozdělené do dvou fází (Tab. 1). První fáze biotransformace
zahrnuje hlavně oxidační, redukční a hydrolytické reakce. Do druhé fáze řadíme
konjugační reakce, při kterých metabolit vzniklý během první biotransformační fáze
reaguje s endogenní sloučeninou. Transport xenobiotika a jeho metabolitů bývá označován
jako třetí fáze metabolismu (Skálová a kol. 2011).
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Tab. 1 Základní reakce 1. a 2. fáze biotransformace
1. fáze biotransformace

2. fáze biotransformace

oxidace

glukuronidace

redukce

sulfonace

hydrolýza

metylace

hydratace

acetylace

izomerace

konjugace s glutathionem
konjugace s aminokyselinami

Převzato z: Skálová a kol. (2011)

3.2

Regulace metabolizačních enzymů
V organismu dochází k výraznému zvýšení aktivity enzymů metabolizujících

xenobiotika nejčastěji účinkem induktoru, který zvýší rychlost exprese určitého genu.
Indukci je nutno chápat jako obranu organismu před chemickým stresem. Nárůst aktivity
určitého enzymu je většinou důsledkem zvýšené exprese určitého genu (tzv. transkripční
mechanismus indukce) nebo snížení degradace proteinu či stabilizace mRNA
(netranskripční mechanismy indukce). Indukční účinek xenobiotika je velmi druhově
specifický.
Naopak ke snížení aktivity biotransformačních enzymů a transportních proteinů vede
přítomnost určitého inhibitoru (Skálová a kol. 2011).

3.3

Nukleární receptory

3.3.1 Úvod
Genová exprese je regulována prostřednictvím transkripčních faktorů, nukleárními
receptory, epigenetickou regulací, regulací na úrovni stabilizace/degradace mRNA,
regulací na úrovni degradace proteinu proteasomem atd.
Nejdůležitějším mechanismem genové regulace enzymů 1. a 2. fáze biotransformace
a lékových transportérů je právě regulace transkripce prostřednictvím nukleárních
receptorů (Skálová a kol. 2011).
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Nukleární receptory jsou důležité buněčné proteiny, které řídí expresi mnoha genů
podílejících se na řadě buněčných dějů, jako je buněčný růst, diferenciace, metabolismus
a reakce na stres (Mackowiak 2016).
Nukleární receptory mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin podle jejich
ligandu aktivované rodiny transkripčních faktorů na sirotčí (z angl. orphan) a endokrinní
nukleární receptory (Mackowiak 2016). Mezi sirotčí nukleární receptory patří pregnanový
X receptor (Pregnane X receptor, PXR, NR1I2, syn. Steroid X receptor, SXR)
a konstitutivní androstanový receptor (Constitutive androstane receptor, CAR, NR1I3).
Na rozdíl od endokrinních nukleárních receptorů, nebyl u sirotčích dosud identifikován
fyziologický ligand. Exogenní ligandy vedou většinou aktivací PXR k transkripci a indukci
biotransformačních enzymů a transportérů s následným urychlením eliminace xenobiotik
(Pávek a kol. 2005). Existují ale i výjimky, kdy je aktivita OCT1 (influxní organický
kationový transportér 1) transportéru prostřednictvím receptoru PXR snižována (Hyršová
a kol. 2016).
Na druhou stranu díky indukci PXR dochází pravděpodobně ke vzniku toxických
metabolitů jinak bezpečného léčiva nebo dochází ke zvýšení exprese jaterních enzymů
hlavních metabolických drah, které mohou změnit rovnováhu clearance endogenních
molekul a vedou tak k hromadění toxických metabolitů. Indukce PXR se tak
pravděpodobně podílí na poškození jater vyvolaného léčivy nebo na vzniku nežádoucích
účinků léčiv (Wang a kol. 2014)
Navázáním ligandu na nukleární receptor dochází k vazbě na regulační místo
v promotorové oblasti genu (na responzivní element) a zahájení transkripční aktivace
a přepisu

genetické

informace

do

mRNA.

Součástí

procesu

je

uvolnění

tzv. korepresorových proteinů a navázání koaktivátorů na ligandem obsazený nukleární
receptor a rozvolnění DNA (Skálová a kol. 2011).
Nukleární receptory patří do velké rodiny transkripčních faktorů, které bývají
rozdělovány také dle specifického mechanismu účinku. Do první skupiny patří tradiční
receptory pro steroidní hormony, které tvoří homodimer vázající se na responsivní element
DNA v jádře. Do druhé skupiny patří PXR, CAR, jaterní X receptor (liver X receptor, LXR,
NR1H3 a NR1H2), farnesoidní X receptor (FXR, NR1H4) a receptory aktivované
peroxizómovými proliferátory (PPAR; NR1C1, NR1C2 a NR1C3), které před interakcí
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s cílovou sekvencí DNA tvoří heterodimer s retinoidním X receptorem (RXR; NR2B1,
NR2B2 a NR2B3). Receptory patřící do třetí skupiny jsou RXR a hepatocytární nukleární
faktor 4 (HNF4; NR2A1, NR2A2 a NR3A3), můžou fungovat bez ligandu a vystupují jako
homodimer. Do čtvrté třídy je řazen monomerní jaterní receptorový homolog 1
(z angl. the liver receptor homolog-1, LRH1). Jiné nukleární receptory, jako je receptor
pro vitamin D (VDR, NR1I1), jsou transkripční faktory vnímavé pro ostatní ligandy
(např. kromě kalcitriolu také pro sekundární žlučové kyseliny), které mohou být
v homodimerním nebo RXR-heterodimerním stavu (Cecchin a kol. 2016).
3.3.2 Struktura nukleárních receptorů
Protein nukleárního receptoru je složen ze čtyř částí: z modulátorové domény
interagující s modulačními proteiny (koaktivátory), domény rozpoznávající specifické
sekvence promotorové DNA (DBD – DNA binding domain), spojovací struktury a domény
vázající ligand (LBD – ligand binding domain). DBD svojí specifitou k promotorové
sekvenci konkrétních genů určuje škálu genů, které jsou regulovány (Pávek a kol. 2011).
LBD receptoru PXR je popisován jako flexibilní a velká kapsa, která může pojmout celou
řadu sloučenin různé velikosti či chemické struktury (Wang a kol. 2014). V přítomnosti
ligandu dochází k nekovalentní vazbě na skupiny aminokyselin LBD (Pávek a kol. 2011).

3.4

Pregnanový X receptor

3.4.1 Struktura a exprese
Pregnanový X receptor byl objeven roku 1998 jako člen nadrodiny nukleárních
receptorů (Deng a kol. 2014).
Lidský PXR (hPXR) je kódován genem NR1I2, který je lokalizován na třetím
chromozomu. Dosud bylo identifikováno 28 variant lidského PXR (zahrnuje nesestřižené
i polymorfní varianty). PXR je tvořen 434 aminokyselinami o celkové molekulové
hmotnosti 50 kDa (Lehmann a kol. 1998). PXR receptor se dal evolučně na cestu jiným
směrem než ostatní jaderné receptory, protože může rozpoznat celou řadu molekul s velmi
nízkou afinitou (Obr. 1).
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Obr. 1 Schématické znázornění lidského pregnanového X receptoru
Šipka znázorňuje vstup ligandu v zadní části receptoru. Malý kruh znázorňuje helix 6, který funguje
jako smyčka, která se může rozpínat a smršťovat, a tak může pojmout různě velké ligandy.

Převzato z: Moore a kol. (2003)
Primárně je přítomen především v játrech a v tenkém a tlustém střevě (Lehmann
a kol. 1998), méně v ledvinách (Tab. 2). Exprese v ostatních tkáních zahrnuje plíce,
žaludek, periferní monocyty, hematoencefalickou bariéru, dělohu, vaječníky, placentu,
prsa, osteoklasty, srdce, nadledviny, kostní dřeň a specifické oddíly mozku (di Masi a kol.
2009). Tato lokalizace významně koreluje

s expresí cytochromu CYP3A4 i

P-glykoproteinového transportéru (Pávek a kol. 2005).

16
Tab.2 Relativní exprese nejdůležitějších nukleárních receptorů
nukleární
receptor

gen

játra

tenké střevo

ledviny

plíce

placenta

PXR

NR1I2

+++

++

+/-

-

-

CAR

NR1I3

+++

-/-

++

-

+/-

AhR

AHR

+++

++

++

++

++

GR

NR3C1

+++

++

++

++

++

+++ ˃ ++ ˃ + enzym exprimován, - mRNA nedetekována; AhR: Arylhydrokarbonový receptor;
GR: Glukokortikoidní receptor

Převzato z: Skálová a kol. (2011)
Dle di Masi a kol. (2009) došlo během těhotenství přibližně k padesátinásobnému
nárůstu PXR v játrech a vaječnících myší. Tato data naznačují, že exprese PXR může být
indukována těhotenskými hormony, a proto je pravděpodobné, že se PXR může podílet
na ochraně plodu a matky před cizorodými látkami.
Některé studie popisují interakce s myším PXR, avšak doména myšího a lidského
PXR sdílí 96 % aminokyselin, oba vážou stejné responzivní elementy prostřednictvím
promotorů CYP3A4. Ligand vázající doména je tak identická pouze ze 76 %. Tento rozdíl
ukazuje na možné rozdíly v jejich aktivaci (Kliewer 2015). Myší PXR je aktivován
sloučeninou PCN (pregnenolon 16α-karbonitril), ale nikoli rifampicinem (di Masi a kol.
2009).
3.4.2 Aktivace
Jak je již uvedeno v kapitole 3.3.2., transkripční aktivita PXR je regulována vazbou
ligandu na LBD (Obr. 2). Při vazbě ligandu je AF-2 povrch LBD stabilizován
v konformaci, která umožňuje vazbu transkripčních koaktivátorů (Smutný a Pávek 2014).
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Obr. 2 Schematické znázornění mechanismu transkripční regulace exprese genů řízené
nukleárním receptorem PXR
Po navázání ligandu na PXR se vytváří komplex PXR s retinoidním receptorem RXRα, který
rozpozná responzivní místo pro PXR (response element, PXR-RE) regulovaných genů. Komplex se
dále spojuje s dalšími koaktivátory a RNA-polymerázou II, která zahajuje transkripci
z transkripčního startu označovaného jako +1.

Převzato z: Pávek a kol. (2005)
Bylo objeveno mnoho agonistů PXR, a tak zůstává nejasný především mechanismus
účinku antagonistů, kterých bylo zatím objeveno velmi málo. Mezi antagonisty, u kterých
je znám mechanismus aktivace, patří – ketokonazol, koumestrol, metformin – inhibují
transkativaci PXR prostřednictvím koaktivátorů PXR nebo vazbou k doméně AF-2 PXR
nezávisle na LBD. Zatím nebyl popsán žádný antagonista, u kterého by byla známa vazba
na LBD (Smutný a Pávek 2014).
Několik studií ukazuje, že k aktivaci PXR dochází posttranslační fosforylací. Ta
může probíhat třemi cestami: prostřednictví proteinkinázy A (PKA) a proteinové kinázy C
(PKC), cyklin-dependentními kinázami 2 (CDK2) a 5 (CDK5) a dráhou PI3K-Akt (Smutný
a Pávek 2014).
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3.4.3 Ligandy PXR
PXR je rozpoznáván celou řadou xenobiotik (např. rifampicin, klotrimazol,
hyperforin), přírodními a syntetickými steroidy (5β-pregnan-3,20-dion, pregnenolon
16α-karbonitril, dexametazon), žlučovými kyselinami (kyselina lithocholová a kyselina 6ketolithocholová) (Moor a kol. 2003). Příklady dalších interagujících látek jsou uvedeny
v tab. 3.
Tab. 3 Některá léčiva, xenobiotika a endogenní steroidy interagující s PXR
PXR
PCN (pregnenolon 16α-karbonitril)
rifampicin
troglitazon
dexametazon
klotrimazol
mifepriston
hyperforin
nifedipin
paklitaxel
ritonavir
gemfibrozil
spironolakton
tamoxifen
cyproteron
glutethimid
lovastin
metyrapon
fenobarbital
5β-pregnan-3,20-dion
Převzato z: Pávek a kol. (2005)
Je známo mnoho extraktů přírodních látek tradiční medicíny aktivující expresi
prostřednictvím PXR, některé z nich jsou uvedené v Tabulce 4.

19
Tab. 4 Přírodní aktivátory PXR receptoru nalezené v rostlinách
Rostlina

Složka

Cílové geny

Peucedanum praeruptorin

Praeruptorin A

CYP3A4

Praeruptorin C

CYP3A4

Extrakt z listů

CYP3A4

Ginkgo biloba

CYP3A5
ABCB1
Ophiopogon japonicas

Ethanolický a vodný extrakt

CYP3A4

Radix Salvia miltiorrhiza

Tanshinone I

UGT1A1
CYP3A4

Tanshinone IIA

UGT1A1
CYP3A4

Cryptotanshinone

UGT1A1
CYP3A4

Astragali radix

Astragalus injekce a granule

CYP3A4

Sophora flavescens

N-methylcytisine

CYP3A4

Schisandra sphenanthera

Schisandrol B

CYP3A4

Schisandriny A a B

CYP3A4

Ethanolický a ethanolicko-vodný

CYP3A4

Oldenlandia diffusa

extrakt
Rehmannia glutinosa

Ethanolický a ethanolicko-vodný

CYP3A4

extrakt
Humulus lupulus

Ethanolický extrakt

CYP3A4
CYP2B6
MDR1

Hypericum perforatum

Hyperforin

CYP3A4

Coleus forskohlii

Forskolin

CYP3A11

Commiphora mukul

E-guggulsteron

CYP3A4

Z-guggulsteron

CYP3A4

Kava-kava

Extrakt

CYP3A4

Další izolované látky

Huperzin A

CYP3A4

Ligustrazin

CYP3A4

Oridonin

CYP3A4
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Rostlina

Složka

Cílové geny

Diindolylmethan

CYP3A4
MDR1

Apigenin

CYP2B6

Curcumol

CYP2B6

Převzato z: Xu a kol. (2016)
Z antagonistů PXR je znám antineopalisticky působící Ecteinascidin-743 (ET-74)
a léčivo používané v terapii mykóz – ketokonazol, který se ale pro svou toxicitu vnitřně
nepodává, používá se pouze topicky (Deng a kol. 2014), dále pak polychlorované bifenyly
(Tabb a kol. 2004), koumestrol, sulforaphan, silybin a isosilibin (Smutný a Pávek 2014).
PXR funguje jako hlavní regulátor xenobiotiky indukované exprese enzymů CYP3A
a CYP2B6. U lidí a hlodavců PXR také reguluje indukovanou expresi jiných genů, které
se podílejí na metabolismu cizorodých látek (Tab. 5) (Pávek a kol. 2005).
Tab. 5 Geny biotransformačních enzymů I. a II. fáze biotransformace a lékových
transportérů regulované pregnanovým X receptorem
izoenzymy cytochromu P-450

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19,
CYP2B6

glutathion S-transferázy (GST)

GSTA2

UDP-glukuronyl transferázy

UGT1A1

sulfotrasferázy (SULT)

Sult1B1, St-20/21, St-40/41 a St-60

karboxylesterázy

RI2

transportéry

P-glykoprotein, MRP2, OATP2, BSEP

cytochrom CYP7A (cholesterol
7α-hydroxyláza)
Převzato z: Pávek a kol. (2005)
Aktivací PXR může vést k relevantnímu zrychlení metabolismu, transportu
a eliminaci potencionálně toxických látek z těla (Deng a kol. 2014). Na druhou stranu
léčivy aktivovaná indukce PXR vede ke statisticky významnému snížení aktivity řady
léčiv – např. paklitaxel používaný v léčbě některých nádorových onemocnění – tedy
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expresí enzymů CYP3A4 a indukcí efluxních transportérů (např. P-glykoproteinu) (di Masi
a kol. 2009).
3.4.4 Účinky
Současné podávání agonistů PXR vede ke snížení účinnosti léčby druhým léčivem.
Příkladem je souběžné podávání rifampicinu a orálních kontraceptiv, které vedlo
k nechtěným těhotenstvím a k poruchám menstruačního cyklu; rifampicinu a midazolamu,
kdy je snížena plazmatická koncentrace midazolamu; rifampicinu a proteázových
inhibitorů HIV, kdy se stává léčba neúčinná. Užívání třezalky tečkované pro deprese a
poruchy spánku vedlo v současném podávání s cyklosporinem ke zrychlení jeho
metabolismu, tím byla zvýšena pravděpodobnost rejekce transplantátu. Užívání řady
přírodních látek společně s předepsanými léčivy může vést k závažné interakci přírodní
látka – léčivo (di Masi a kol. 2009).
Na druhou stranu dochází při současném užívání paracetamolu a isoniazidu
ke zvýšení rizika působení toxického metabolitu NAPQI, který je při nadměrném užívání
zodpovědný za hepatotoxicitu paracetamolu (di Masi a kol. 2009).
PXR vystupuje jako potencionální endokrinní disruptor, který má za následek
porušení homeostázy steroidních hormonů (resp. glukokortikoidů a mineralokortikoidů).
CYP3A4 aktivovaný PXR efektivně katalyzuje 6β- a 16α- hydroxylaci progesteronu a také
katalyzuje 2-, 4-, 16- hydroxylaci estradiolu, což vede k jejich deaktivaci. Důsledkem toho
došlo u transgenních myší k deficitu laktace, což vedlo k výrazně nižšímu přežití potomků.
Tato skutečnost je tedy zásadní pro léčiva aktivující PXR při podávání v těhotenství
či laktaci, což bylo potvrzeno u rifampcinu, který je v těhotenství teratogenní právě
z důvodu narušení homeostázy estrogenů. Aktivace PXR vede také k narušení androgenní
homeostázy, což bylo pozorováno při podávání paklitaxelu a vinblastinu v léčbě rakoviny
prostaty (buňky PC3).

Aktivace

PXR

vedla k expresi

enzymů

CYP3A4 a

P-glykoproteinového transportéru, což mělo za následek snížení účinku antineoplastické
terapie. Při řízeném vypnutí PXR použitím shRNA (krátké vlásenkové RNA) došlo ke
zvýšení citlivosti paklitaxelu a vinblastinu vůči buňkám PC3, proto byla vyslovena
hypotéza, že snížení exprese PXR vede ke zvýšení citlivosti karcinomu prostaty vůči
chemoterapeutické léčbě. Tyto výsledky naznačují, že PXR může hrát důležitou roli
v rezistenci protinádorové terapie. Takové nežádoucí interakce poukazují na důležitost

22
cíleného vývoje antagonistů PXR, kterými by se dalo předejít nežádoucí aktivaci PXR
u pacientů podstupujících kombinační nebo hormonální léčbu (Wang a kol. 2014).
Ukázalo se, že PXR zasahuje nejen do metabolismu léčiv, ale také do homeostázy
tuků a cukrů (Wada a kol. 2009). Aktivace PXR způsobená xenobiotiky potlačuje
energetický metabolismus v játrech zvýšením syntézy triglyceridů a snížením β-oxidace
a ketogeneze, může tak vést k potlačení glukoneogeneze. U transgenních myší byl během
5 týdnů měřen vliv podávání rifampicinu na jaterní funkce. Ukázalo se, že aktivace PXR
vedla k hepatomegalii a k akumulaci triglyceridů. Některé klinické studie ukázaly, že
podávání ligandů PXR u lidí opravdu vedlo k steatóze jater (dexametazon, klotrimazol,
rifampicin) (di Masi a kol. 2009). Proto se ukazují inhibitory PXR jako cíl pro validaci
PXR a odvrácení tak onemocnění jater způsobeného léčivy, resp. prostřednictvím aktivace
PXR (Wang a kol. 2014).
Střevní stěna má zásadní funkci pro lidský organismus, na které se podílí bakteriální
osídlení střeva. Střevo se musí neustále vyrovnávat se změnami ve svém prostředí. Údržba
klíčových funkcí vyžaduje sofistikované snímání a reakci procesů, zahrnující detoxikaci,
řízení zánětu, efektivní opravy zahrnující potlačení apoptózy a řízenou buněčnou
proliferaci. Tyto úkoly mohou mobilizovat nukleární receptory, jelikož sehrávají roli
v zánětlivé imunitní reakci a v proliferaci a diferenciaci svým vlivem na řadu signálních
drah. Dysfunkce této homeostázy může mít za následek zánětlivé a autoimunitní střevní
onemocnění a rakovinu. Vzájemné interakce mezi PPARγ, NF-κB a PXR naznačují spojení
mezi zánětem, metabolismem léčiv a živin při zánětlivém onemocnění střev (Wahli 2008).

3.5 Resveratrol
Zájem

o

zkoumání resveratrolu

jako

přírodní

látky přispěla

existence

tzv. Francouzského paradoxu, v němž bylo statisticky dokázáno, že v určitých částech
Francie je nižší incidence úmrtí na onemocnění koronárních tepen a to navzdory tomu, že
spotřeba tuků byla vysoká. Konzumace vína ve Francii vedla k domněnce, že může působit
proti účinkům diety s vysokým obsahem tuků. V současné době řada pracovišť pracuje
na objasnění účinků resveratrolu, jak z hlediska biologické aktivity, antioxidačních
vlastností, tak z hlediska vlivu na aterosklerózu a antimutagenního efektu. V řadě případů
bylo dosaženo pozoruhodných výsledků (Šmidrkal a kol. 2001).
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Resveratrol patří z hlediska struktury do skupiny polyfenolů, což jsou sloučeniny
s antioxidačním působením a inhibující volné radikály. Kromě toho je resveratrol jednou
z hlavních složek rostlinných extraktů, využívaných v orientální medicíně (Šmidrkal a kol.
2001). Resveratrol patří mezi fytoalexiny, sekundární metabolity rostlin, vzniká de novo
nebo je v rostlinách syntetizován jako odpověď na stres (změna klimatu, ozónu a UV
záření) nebo jako reakce na napadení avirulentními bakteriemi, viry či houbami (Conti
a kol. 2016, Šmidrkal a kol. 2001).
Resveratrol byl nalezen ve více než 72 rostlinných druzích, přičemž nejběžnějším
zdrojem resveratrolu v dietě jsou vinné hrozny, různé druhy zeleniny a ořechů. Právě
v červeném víně je střední koncentrace resveratrolu cca 2-6 mg.l-1, v bílém víně je o řád
nižší. Koncentraci resveratrolu v různých druzích potravin, především zeleniny ukazuje
Tab. 6 (Šmidrkal a kol. 2001)
Tab. 6 Koncentrace resveratrolu v různých druzích potravin

Převzato z: Šmidrkal a kol. (2001)
Zvýšený výskyt resveratrolu či jeho glykosidů je především ve víně (98,4 %)
a grepech a grepových šťávách (1,6 %), v množství menším než 0.01 % pak v oříškách,
pistáciích, brusnicích (Tab. 7). Je dobré mít na paměti, že koncentrace resveratrolu závisí
také na řadě agronomických a enviromentálních faktorech a také na použité vinařské
technologii (Rabassa a kol. 2015).
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Tab. 7 Obsah resveratrolu ve vybraných potravinách
celkové
zdroj

trans-resveratrol

cis-resveratrol

množství

mg/100g

mg/100g

mg/100g

červené víno

0,181

0,044

0,847

víno Rosé

0,041

0,041

0,307

bílé víno

0,01

0,016

0,074

grepová šťáva

0,01

-

0,088

červený grep

0,25

-

0,31

bílý grep

0,068

-

0,093

čokoláda

0,069

-

0,332

pivo

0,001

<0,001

0,001

brusnice

0,008

-

0,008

Čaj Itadori

0,068

-

0,974

Převzato a upraveno z: Rabassa a kol. (2015)
3.5.1 Struktura
Resveratrol je parentní sloučenina stilbenoidní molekuly, která zahrnuje také
glykosidy a polymery (viniferiny) (Rabassa a kol. 2015). Resveratrol je svou strukturou
3,4,5-trihydroxystilben. Může existovat ve dvou stereoizomerech, trans-formě (Obr. 3)
a v cis-formě (Obr. 4) (Šmidrkal a kol. 2001).

Obr. 3 Trans-resveratrol

Převzato z: Šmidrkal a kol. (2001)

Obr. 4 Cis-resveratrol
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V rostlinách většinou převažuje trans-izomer.

Kromě toho jsou v rostlinném

materiálu přítomny oligomery resveratrolu, tzv. konstitutivní stilbeny. Dimer resveratrolu
ε-viniferin (Obr. 5) a trimer α-viniferin (Obr. 6) (Šmidrkal a kol. 2001).

Obr. 5 ε-viniferin

Obr. 6 α-viniferin

Převzato z: Šmidrkal a kol. (2001)
3.5.2 Biologická dostupnost
Resveratrol

se

vyskytuje

ve

stravě

především

ve

formě

glykosidů.

V gastrointestinálním traktu dochází nejdříve k hydrolýze glykosidu a uvolnění cukerné
složky, poté je resveratrol absorbován v tenkém střevě. Je téměř kompletně metabolizován
střevní mukózou a játry a následně vylučován ve formě glukuronidů či sulfuronidů
(Obr. 7). Neabsorbovaný resveratrol je ve střevě konvertován aktivitou střevních bakterií
na dihydroresveratrol. Při získání dávky ze stravy (<5 mg/den) je absorpce resveratrolu
vyšší než při užívání farmaceutických dávek (od 100 – 1000 mg/den.) (Rabassa a kol.
2015). Doplňky stravy nacházející se na trhu v České republice obsahují nejčastěji 50 mg
trans-resveratrolu s doporučeným dávkováním 1 tbl. denně.
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Obr. 7 Chemická struktura resveratrolu a jeho metabolitů
Převzato z: Rabassa a kol. (2015)
3.5.3 Účinky
Molekula resveratrolu je zodpovědná za celou řadu biologických pochodů,
především tedy za antioxidační a protizánětlivé působení (Conti a kol. 2016). Mechanismus
je popisován silným inhibičním účinem na superoxidový radikál a peroxidový radikál
produkovaný makrofágy stimulovaných lipopolysacharidy nebo estery forbolu. To také
výrazně snižuje uvolňování arachidonové kyseliny (Bradamante a kol. 2004). Resveratrol
je považován za antioxidant a v testování in vitro blokuje oxidaci LDL cholesterolu (Conti
a kol. 2016), potlačuje agregaci krevních destiček a snižuje poškození myokardu během
ischémie reperfúzí (Bradamante a kol. 2004).
V testování in vivo vykazuje potlačení NF-κB (skupina transkripčních faktorů
důležitých pro expresi genů důležitých pro imunitu, zánětlivou odpověď, růst buněk
a jejich smrt, embryonální vývoj) aktivity indukované beta-amyloidem neuronů. Testy
naznačují neuroprotektivní efekt při neurodegenerativních onemocněních jako je
Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba (Conti a kol. 2016).
Podávání resveratrolu u zdravých dospělých vedlo ke zlepšení krevního průtoku
mozkem, avšak bez prokazatelného efektu na zlepšení kognitivních funkcí. Došlo
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ke snížení subjektivní míry únavy, bohužel také došlo po 28 dnech užívání ke statisticky
významnému zvýšení diastolického krevního tlaku (Wightman a kol. 2015).
Ve studii Predimed vysoký celkový příjem resveratrolu snížil mortalitu o 50 %,
přičemž studie se účastnilo 7500 mužů a žen s vysokým kardiovaskulárním rizikem a doba
sledování byla 4,8 let (Rabassa a kol. 2015).
Ve studii zkoumající vliv resveratrolu na krevní tlak byly použity spontánně
hypertenzní potkani (z angl. the spontaneously hypertensive rat, SHR) a myši, u kterých se
zvýšení krevního tlaku docílilo podáváním angiotensinu II. U obou skupin resveratrol
bránil zvýšení systolického krevního tlaku. Analýza mesenterické tepny obou skupin
ukázala zvýšení endoteliální NO syntázy. Resveratrol také redukoval hypertrofický růst
myokardu snížením hemodynamické zátěže a inhiboval prohypertrofickou signální kaskádu
p70 S6 kinázy (Dolinsky a kol. 2013).

Zhang a kol. (2013) zkoumali ochranný vliv resveratrolu na vaskulární endoteliální
buněčné linii ECV-304 při současném podávání společně s vinorelbinem. Vinorelbin patří
do 2. generace vinca alkaloidů a používá se v protinádorové terapii ve formě tartrátu.
Bohužel má řadu nežádoucích účinků, především způsobuje žilní podráždění, flebitidu
a nekrotizující vaskulitidu. Testem životaschopnosti buněk (resp. MTT testem) bylo
prokázáno, že samotný vinorelbin způsoboval apoptózu, tvorbu intracelulárního ROS
(reaktivní kyslíkový radikál) a snížení intracelulární SOD (superoxiddismutázy). Podání
resveratrolu 2 hodiny před vinorelbinem mělo za následek snížení apoptózy a ROS
a zvýšení SOD. Tyto výsledky naznačují možný zvýšený protektivní vliv vaskulárních
endoteliálních buněk při léčbě vinorelbinem.

3.5.4 Vliv na biotransformační enzymy I. a II. fáze biotransformace
Resveratrol mimo vlivu na transkripci CYP3A4, a tedy jeho možného využití
k potlačení rifampicinem indukované exprese CYP3A4, také oslabuje expresi mRNA
a proteinu CYP3A11 indukované PCN, což je typický ligand myšího PXR v primárních
hepatocytech myší. Tím bylo prokázáno, že resveratrol působí na více fyziologicky
relevantních experimentálních systémů (Deng a kol. 2014).
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Deng a kol. (2014) provedli duální reportérový luciferázový test (z angl. DualLuciferase Reporter Assay) k objasnění aktivace PXR na buněčné linii HepG2, jehož
výsledky naznačily, že resveratrol je antagonistou receptoru PXR, nicméně snižuje aktivaci
pouze po předchozím podání společně s rifampicinem (známý induktor).
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4. Cíle práce
Cílem této experimentální diplomové práce bylo studovat interakce resveratrolu
a jeho derivátů s pregnanovým X receptorem.
V pilotních experimentech jsme si potvrdili naší hypotézu, že resveratrol a jeho
deriváty inhibují světluškovou i renila luciferázovou aktivitu. Z tohoto důvodu nemůže být
použita klasická metoda GRA (gene reporter assay) pro studování interakcí s PXR
receptorem.
Konkrétním cíle proto bylo zavést modifikovanou metodu GRA s detekcí luciferázy
pomocí qRT-PCR metody na hepatomové buněčné linii HepG2 transfekované expresním
plazmidem pro PXR a luciferázovým konstruktem p3A4-luc.
Druhým cílem bylo studovat vliv resveratrolu a jeho derivátů na expresi cytochromu
P450 3A4 na diferencované linii HepaRG.
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5. Experimentální část
5.1 Materiál
5.1.1 Buněčná linie
HepG2
Modelová buněčná linie HepG2 byla izolována biopsií jater 15letého bělocha
s diferenciovaným hepatocelulárním karcinomem. Buňky produkují řadu plazmatických
proteinů (albumin, α2-makroglobulin, α1-antitrypsin, transferrin a plasminogen). Úspěšně
rostou v různých kultivačních systémech. Antigeny viru hepatitidy B nebyly detekovány.
Buňky reagují na lidský růstový hormon. Jedná se o adherentní buněčnou linii - buňky
přilnou na dno kultivační nádoby. Buňky jsou epiteliální morfologie (web 1).
Kultivace byla prováděna v plném médiu - komerčním DMEM, které obsahovalo
2 mM glutamin, 1 % neesenciálních aminokyselin a 10 % fetální bovinní sérum. Buňky
byly inkubovány při 37 ºC a 5% CO2. Buňky byly pasážovány při 70-80% konfluenci
s opláchnutím PBS a použitím 0,25% trypsinu. Buněčná linie byla nasazována
45 000 buněk na jamku u 48jamkového plata (0,95 cm2) a 180 000 buněk u 12jamkového
plata (3,8 cm2).
HepaRG
Buněčná linie HepaRG je odvozená z hepatocelulárního karcinomu. Jedná se
o buněčnou linii, u které dochází během několika týdnů kultivace k diferenciaci
na dva typy buněk – hepatocytům podobné buňky (50-55 % přítomných buněk) a buňky,
které je obklopují a které svou strukturou připomínají žlučové kanálky. Diferenciace je
závislá především na konfluenci a přítomnosti dimethylsulfoxidu (DMSO), který se
přidává do kultivačního média v posledních 2 týdnech diferenciace. Tato buněčná linie
exprimuje řadu enzymů CYP (např. CYP1A2, 2B6, 2C9, 2D6 nebo 3A4), jejichž hladina
je srovnatelná s hladinou v primárních lidských hepatocytech. Lze v nich nalézt také
nukleární receptory PXR a CAR (Guillouzo a kol. 2007).
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Buňky HepaRG byly nasazeny v nízké hustotě tj. 2,6*104 buněk na cm2 a dále
kultivovány dle standardního diferenciačního protokolu, tedy 14 dní ve William's E médiu
(WME) a dalších 14 dní ve WME médiu obsahujícím 1,5% DMSO.
5.1.2 Pomůcky, přístroje
Laminární box Clean Air®EF/S od firmy Telstar
Destičkový spektrofotometr luminometr Synergy 2 BioTek
StepOnePlus PCRcykler (AppliedBiosystems)
Floid cell imaging station (Life-Technologies)
CO2 inkubátor Sanyo
Světelný mikroskop
Třepačka
Centrifuga Hermle
Lázeň
12, 24, 48jamková kultivační plata od firmy Costar
Vakuová odsávačka
Kahan
Kultivační lahve
Pipety
Eppendorfky
5.1.3 Plazmidy
Pro transfekci HepG2 buněk byly použity následující plazmidy:
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Expresní plazmid pSG5-hPXR- exprimující lidský PXR receptor.
Expresní pGL3 - promotor – expresní plazmid pro světluškovou luciferázu, exprimuje
stabilní množství světluškové luciferázy, obsahuje SV40 virový promotor.
Expresní vektor pRL-TK pro renila luciferázu. Vektor stabilně exprimuje renila
luciferázu.
p3A4-luc reportérový konstrukt - obsahuje promotorovou i XREM oblast genu CYP3A4 s
responzivními oblastmi interagujícími s PXR, tento plazmid je aktivován skrze PXR a
spouští se světlušková luciferázová exprese v závislosti na aktivaci PXR.
5.1.4 Reagencie
Testované látky byly získány od firmy Cayman Chemical Company (Tab. 8).
Tab. 8 Testované látky

Označení

1

Struktura

Název

Synonyma

Mr

trans-resveratrol

trans-3,4',5-

228,24

trihydroxystilben

2

cis-resveratrol

cis-3,4',5trihydroxystilben

228,24
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Označení

3

Struktura

Název

Synonyma

Mr

trans-3-

3,4',5-Trihydroxy-

258,27

methoxyresveratro

3'-methoxy-stilben;

l
Isorapontigenin

4

5

cis-3-

(Z)-5-(4-hydroxy-

methoxyresveratro

3-methoxystyryl)

l

benzen-1,3-diol

oxyresveratrol

3,4,3',5'-

258,27

244,25

tetrahydroxytrans-stilben;
Rapontigentin

6

pinostilben

5,4'-dihydroxy-3methoxystilben

DMSO (dimethylsulfoxid – Sigma-Aldrich)
DMEM (Dulbecco ´s Modified Eagles Medium – Sigma-Aldrich)

242,27
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Lipofectamin® 3000 Reagent (Invitrogen)
TransFectinTMLipid Reagent (Bio-Rad Laboratories)
Opti-MEM Medium (Gibco, Life Technologies)
Kultivační médium DMEM (Sigma-Aldrich)
Fetální bovinní sérum (Sigma-Aldrich)
Neesenciální aminokyseliny (Sigma-Aldrich)
Kultivační médium WME (Sigma-Aldrich)
Fosfátový pufr PBS(Sigma-Aldrich)
Laurylsulfát sodný SDS (Sigma-Aldrich)
TRIzol® Reagent (Life Technologies)
Kit pro CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega)
Kit pro Dual-Luciferase® Reporter Assay System (Promega)
Tetro cDNA Synthesis Kit (Bioline)
Primery s barvivem FAM pro kvantifikaci HPRT 1 a CYP3A4 (Generi biotech)

5.2 MTS test cytotoxicty testovaných látek
K ověření, zda používané látky neovlivňují životaschopnost buněk HepG2, jsme
použili metodu CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay od firmy
Promega.
5.2.1 Princip metody
The Celll CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay je
kolometrická metoda pro určování počtu životaschopných buněk. Tento test se skládá
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z roztoků tetrazolia, resp. [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3- carboxymethoxyphenyl)-2(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (dále jen MTS) a z roztoku fenazinmethosulfátu (dále jen
PMS). MTS je buňkami redukován na formazan, který je rozpustný v médiu buněčných
kultur. Bez dalších úprav lze měřit absorbanci formazanu při 490 nm na čirých
96jamkových platech.
Aktivitou dehydrogenázových enzymů, které se nachází výhradně v metabolicky
aktivních buňkách, dojde ke konverzi MTS na rozpustný formazan (Obr. 8). Množství
formazanu je přímo úměrný počtu životaschopných buněk (web 2).
V našem experimentu jsme sledovali cytotoxický vliv derivátů resveratrolu na
buněčnou linii HepG2.
Obr. 8 Konverze MTS na formazan

Převzato z: web 2
5.2.2 Pracovní postup
1. Buňky linie HepG2 jsme nasadili na 96jamkové plato (10 000 buněk ve 100 µL
média na jamku). Použili jsme plné médium DMEM, které obsahovalo 2mM
glutaminu, 10 % fetálního bovinního séra a 1 % neesenciálních aminokyselin.
2. Buňky jsme inkubovali 24 hodin při 37 ºC a 5% koncentraci CO2.
3. Po uplynuté době jsme opatrně odsáli médium tak, aby buňky zůstaly neporušené.
4. Přidali jsme 100 µL PBS a odsáli.
5. Do každé jamky jsme po triplikátech přidali testované látky o koncentraci 30 µM,
rozpuštěné v DMSO a Opti-MEM médiu. Jako kontrolu jsme pipetovali
1 ‰ DMSO a jako pozitivní toxickou kontrolu 10% SDS.
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6. Buňky jsme inkubovali za výše uvedených podmínek 24 h a 48 h.
7. Roztoky CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay jsme
rozmrazili ve vodní lázni 10 minut při 27 ºC.
8. Za aseptických podmínek jsme smíchali 2,0 ml roztoku MTS a 100 µL PMS, jemně
promíchali pipetou a takto vzniklého roztoku jsme pipetovali 20 µL na jamku.
9. Plato jsme inkubovali 2 hodiny při 37 ºC a 5% CO2.
10. Po dvou hodinách jsme jamky proměřovali při 490 nm na přístroji Tecan.
11. Vyhodnotili jsme získané výsledky.

5.3 Transfekce
Transfekce je proces, kterým je do buňky vpravena genetická informace, ať už
v modifikované nebo nemodifikované formě. Aby mohla být DNA do buňky vložena, musí
být pro transfekci k dispozici ve formě plazmidu. Plazmid je relativně malá kruhová
molekula DNA o délce několika tisíc nukleotidových párů, která se může replikovat uvnitř
bakterie. Jsou tak rekombinantní technologií získány konkrétní fragmenty DNA (Alberts
2004).
Transfekci lze kategorizovat mezi fyzikální, chemické a biologické metody. První
úspěšně provedené transfekce bylo dosaženo chemickými metodami. V sedmdesátých
letech byla Grahamem a Van der Ebem provedena metoda precipitace buněčné membrány
s fosforečnanem vápenatým, kdy jsou vzniklé precipitáty následně fagocytovány do zbytků
aminokyselin, odtud jsou transportovány buňky. Jedná se o jednoduchou a levnou metodu,
dodnes využívanou, i když je její úspěšnost transfekce nižší (buňky v suspenzi jsou hůře
transfekovatelné). Často využívanou metodou je lipofekce. Jedná se o metodu k buňkám
šetrnější a buňky jsou po transfekci v dobré kondici (Obr. 9). Vezikuly kationických lipidů
vážou DNA a díky pozitivnímu náboji těchto komplexů se vážou na buněčný povrch,
negativně nabitý fosfátovými do buňky. Jedná se o rychlou a snadnou metodu s vysokou
reprodukovatelností (Kaestner a kol. 2015), avšak cena Lipofectaminu využití částečně
limituje (web 3).

37

Obr. 9 Mikroskopický pohled na buněčnou linii HepG2 po 24 h transfekci
Získáno na buňkách HepG2 pomocí Floid Cell Imaging Station (11/2014).

Expresní vektory nesou silné virové promotory, díky kterým je možná účinná
transkripce a následně translace sledovaného genu. Vznikající protein může být samostatný
nebo fúzovaný s jiným proteinem (Vondrejs a Storchová 1997).
Reportérový plazmid obsahuje ve své struktuře specifickou vazebnou promotorovou
sekvenci pro studovaný gen. Tato sekvence je zaklonovaná těsně před reportérový gen, je
následovaná sekvencí reportérového genu. Pokud je reportérový systém správně navržen,
pak hladina exprese reportérového genu koreluje s transkripční aktivitou sledovaného
receptoru či transkripčního faktoru. Požadavky kladené na reportérový gen jsou především
inertnost vůči hostitelské buňce – není toxický, neinterferuje zásadně s buněčnými
funkcemi; cizost vůči hostitelské buňce – exprese tohoto genu je tedy nezaměnitelná a
nevyhnutelně pochází právě z plazmidu a nikoliv z genomické DNA; snadná kvantifikace
exprimovaného genu – jedná se často o enzymy (např. světlušková luciferáza,
chloramfenikol-O-acetyltransferáza, beta-galaktosidáza) nebo fluoreskující proteiny
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(např. Green Fluorescence Protein). Reportérový plazmid se do buňky vkládá různými
technikami, např. teplotním šokem, elektroporací nebo pomocí lipofekčních činidel
(web 4).
5.3.1 Transfekce prostřednictvím TransFectinTM Lipid reagentu
TransFectinTM Lipid Reagent je směs kationické sloučeniny a lipidu (1,2-dioleoylsn-glycero-3-fosfoethanolamin). Tyto sloučeniny byly optimalizovány pro intracelulární
transport nukleových kyselin do savčích buněčných kultur při konfluenci od 50 % do 90 %.
Byly vyrobeny pro práci s médiem obsahujícím sérum, ale může být použito i pro čisté
médium (web 5).
Postup
1. Den před transfekcí musí být nasazeno plato tak, aby následující den byla
konfluence mezi 50-90 %. Buňky se přes noc inkubují při 37 ºC a 5% CO2.
2. Druhý den jsme pro každou jamku připravili roztok plazmidů: 100 ng na jamku
expresního plazmidu, 150 ng reportérového plazmidu a 30 ng renilly do 30 µl
Opti-MEM na jamku
3. Transfectinu jsme použili 2,1 násobek množství DNA na jamku (tedy: 2,1*280 =
588 nl = 0,588 µl na jamku) do 30 µl Opti-MEM na jamku
4. Směs byla ponechána 20 minut při pokojové teplotě.
5. Pipetovali jsme 60 µl na jamku.
5.3.2 Transfekce prostředníctvím Lipofectamine® 3000 Reagentu
Lipofectamine® 3000 Reagent využívá nejnovějších lipidových nanočástic, a tak
poskytuje vysokou efektivitu transfekce. Lze ho použít pro širokou škálu buněčných kultur,
je navržen i pro buňky, u kterých je transfekce obtížná. Je doporučováno transfekovat
buňky s konfluencí 70-90 % (web 3).

5.4 Gene reporter assay
Regulace genové exprese v eukaryotních buňkách je v rámci buněčné signalizace
zajišťována

prostřednictvím

vazby

transkripčních

faktorů

nebo

receptorů

do tzv. promotorové (regulační) oblasti genu, kdy dojde k spuštění či potlačení exprese
tohoto genu (transkripce do RNA). Jako nejjednodušší přístup ke sledování ovlivnění
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či průběhu genové exprese se volí často kvantifikace finálního produktu genu, tj. mRNA
či proteinu, příslušnými technikami molekulární biologie. Tento přístup má ovšem řadu
limitací, kupříkladu nízkou specificitu, kdy předpokladem je, že receptor řídí expresi genu.
Často však exprese genu bude řízena více receptory či transkripčními faktory. Další
limitací klasického sledování genové exprese může být nákladné experimentální vybavení,
např. přístroj pro RT-PCR nebo časová náročnost zpracování velkého množství vzorků.
Zmíněné nedostatky klasického přístupu sledování genové exprese lze eliminovat využitím
molekulárně biologické metody GRA (web 4).
Reportérové testy jsou používány k analýze signálních cest, genové regulace,
struktury regulačních elementů. Používá se konkrétní plazmid (gen), který je metodou
transfekce vpraven do buněčné linie (Obr. 10). Zde je transkripcí přepsán
RNA polymerázou do mRNA, ze které je translací vyroben konkrétní protein. Vznikne tak
protein či struktura, který můžeme či nemůžeme detekovat (Obr. 11). Lze použít expresní
plazmid a zakomponovat tak do buňky receptor hPXR pomocí genu pro PXR. Dále je
použit reportérový plazmid - místo daného genu je tvořena luciferáza, jejíž aktivitu lze
změřit. Běžně je světlušková (z angl. firefly) luciferáza používána pro rutinní reportérové
testy a renila luciferáza je využívána jako kontrola. Vlnové délky světla vyzařovaného při
reakci

katalyzované

světluškovou

luciferázou

jsou

v

rozmezí

550–570 nm. Intenzita emitovaného světla je přímo úměrná množství luciferázy (web 6).

Obr. 10 Plazmid je transfekcí vpraven do

Obr. 11 Po transfekci reportérového

buňky

plazmidu je tvořena luciferáza

Převzato z: web 7
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5.4.1 Vyhodnocení pomocí Dual-Luciferase® Reporter Assay
Pojem ,,dual reporter“ znamená, že měření probíhá za přítomnosti dvou
samostatných reportérových enzymů, avšak v rámci jednoho systému. Typicky se skládá
z reportérového plazmidu obsahující světluškovou luciferázu a z expresního plazmidu
pro renila luciferázu, který je transfekován současně a funguje jako kontrola. Tato vnitřní
kontrola minimalizuje experimentální rozdíly, způsobené rozdílnou životaschopností
buněk nebo účinnosti transfekce. Jiné zdroje rozdílů, jako jsou nepřesnosti v pipetování,
efektivity buněčné lýzy, testování mohou být zanedbány. Proto dual-reportérové zkoušky
často umožňují spolehlivější interpretaci experimentálních dat a eliminaci chyb.
Ve vzorku je postupně měřena luminiscence světluškové luciferázy (Photinus pyralis)
a renila luciferázy (Renilla reniformis). Přidáním Luciferase Assay Reagentu II (LAR II)
vznikne stabilní luminiscenční signál, který se kvantifikuje vhodným přístrojem (Synergy,
BioTek). Po kvantifikaci je potřeba signál světluškové luciferázy zhasnout. K tomu
použijeme směs Stop & Glo® Reagentu ve stejné jamce. Činidlo Stop & Glo® vytváří
stabilizovaný signál renila luciferázy, který se rozkládá pomalu v průběhu měření (web 6).
5.4.2 Real-time reverzní polymerázová řetězová reakce
Metodou volby v mnoha laboratořích je polymerázová řetězová reakce (PCR).
PCR používá termostabilní DNA polymerázu a dva primery (oligonukleotidy, každý
komplementární k jednomu řetězci DNA). K dané sekvenci každou reakcí dojde
ke zdvojnásobení počtu kopií (Obr. 12). Protože disociace DNA je spojená s vyšší teplotou
před každou další duplikací, je používána právě termostabilní DNA polymeráza.
Opakováním kroků syntézy a denaturace dojde k exponenciálnímu zmnožení (amplifikaci)
množství zvolené DNA (Pollard a Earnshaw 2008).
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Obr. 12 Polymerázová řetězová reakce
Seshora: Daná sekvence dvoušroubovice DNA je působením vysoké teploty denaturována na dva
oddělené řetězce. Přidané primery jsou na základě komplementarity bází navázány na řetězec
a DNA polymeráza syntetizuje komplementární řetězec, který je primery označen.

Převzato z: Pollard a Earnshaw (2008)
Pokud vycházíme z buněčné mRNA, je do reakce přidán první primer a reverzní
transkriptázou je nasyntetizován komplementární řetězec DNA. Pak je přidán druhý primer
a další postup už je stejný jako při klasické PCR (Obr. 13). Protože primery musí být
chemicky syntetizovány, PCR může být použita pouze u DNA, u které známe
nukleotidovou sekvenci (nejméně začátek a konec amplifikovaného segmentu) (Alberts
2004).
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Obr. 13 Použití RT-PCR pro získání cDNA z mRNA a následná amplifikace PCR
Převzato a upraveno: Alberts (2004)
Používanější metodou je metoda PCR v reálném čase (real-time PCR), která spojuje
polymerázovou řetězovou reakci a použití reportérových fluorescenčních molekul
ke sledování produkce amplifikačních produktů v průběhu každého cyklu PCR reakce.
Díky této kombinaci je zaručena vynikající citlivost a přesnost, reprodukovatelnost údajů,
nízké riziko kontaminace a snížení potřeby manuální práce. V real-time PCR jsou
používány různé fluorescenční molekuly, kterých existuje celá řada:


interkalační molekuly (např. SYBR Green I a EvaGreen)



fluroformem značené oligonukleotidy. Druhá skupina zahrnuje 3 typy
fluorescenčních molekul používané v PCR reakci:
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o a) primerové sondy (Scorpions, Amplifluor®, LUX™, Cyclicons,
Angler®),
o b) sondy hydrolyzační (TaqMan, MGB-TaqMan, Snake assay) a
hybridizační (Hybprobe or FRET, Molecular Beacons,HyBeacon™,
MGB-Pleiades,

MGB-Eclipse,

ResonSense®,

Yin-Yang

or

displacing),
o c) analoga nukleových kyselin (PNA, LNA®, ZNA™, non-natural
bases: Plexor™primer, Tiny-Molecular Beacon) (Navarro a kol.
2015).
Získané výsledky touto metodou tak mohou být kvalitativní (ukazující přítomnost
či nepřítomnost sledované sekvence DNA) nebo kvantitativní (qPCR). Tato metoda navíc
eliminuje možnost kontaminace, protože reakce probíhá v uzavřeném systému a není
potřeba post-amplifikační manipulace. Metoda prokázala svou všestrannost a využitelnost
v různých oblastech výzkumu, včetně biomedicíny, mikrobiologie, veterinární vědy,
zemědělství, farmakologie, biotechnologie a toxikologie. Nabízí využití v kvantifikaci
či genotypování patogenů, genové expresi, methylování DNA a microDNA analýze,
validaci microarray dat, alelické genotypizaci a validaci účinnosti farmakoterapie, forenzní
studie (Navarro a kol. 2015).
Technologie duálně značených sond (nazývaných též hydrolyzační sondy nebo
TaqMan® sondy) využívá 5´-3´ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení
neprodlužovatelné sondy značené na koncích párem fluoroforů, z nichž jeden je
fluoreskující (reportér) a druhý nefluoreskující - tzv. quencher (zhášeč). Sonda je navržena
tak, aby její sekvence byly komplementární k určité cílové sekvenci uvnitř
amplifikovaného regionu. Pokud je sonda v intaktním stavu, jsou oba fluorofory drženy
v prostorové blízkosti a quencher pohlcuje (zháší) fluorescenční záření emitované
reportérem. Pokud sonda hybridizuje s cílovou sekvencí, je během elongační fáze PCR
štěpena prostřednictvím 5´-3´ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy, čímž dochází
k prostorovému oddělení fluoroforů a zvýšení fluorescenční aktivity reportéru (Obr. 14)
(web 8).
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Obr. 14 Princip působení hydrolyzační sondy TaqMan
Převzato z: web 8
Hydrolyzační sondy jsou obvykle značeny reportérem na 5´ konci a quencherem
na 3´ konci. Volba reportéru závisí na excitačních a emisních kanálech použitého
real-time PCR cycleru (téměř každý real-time PCR cycler disponuje kanálem pro
fluorescein - FAM). Jako zhášeče se dnes obvykle využívají quenchery typu BHQ (Black
Hole Quencher), které zhášejí rozsáhlé spektrum fluoroforů a nemají autofluorescenci
(web 8).
Než lze ale přistoupit k samotné polymerázové řetězové reakci, je potřeba ze vzorku
izolovat RNA. K tomu je používán TRIzol® Reagent/TRI Reagent®, vzorek je
homogenizován a je přidán chloroform. Po homogenizaci dojde k oddělení fází – vznikne
vrchní vodná fáze, která obsahuje RNA, mezifáze s DNA, a spodní červená organická fáze
obsahující proteiny. Po odebrání vodné fáze a přidání isopropanolu je RNA vysrážena
ve formě pelet. Tu je potřeba přečistit 75% ethanolem. Poté je potřeba změřit koncentraci
vzorků a zkontrolovat čistotu RNA. To je stanoveno spektrofotometricky. Vyhodnocení
čistoty se provádí na základě poměru absorbancí A260/A280, vyhovující hodnoty se
nacházejí v rozmezí 1,8-2,0 (web 9). Vzorky je potřeba naředit na stejnou koncentraci
přidáním vody API.
Z mRNA lze jednoduše reverzní transkripcí vyrobit komplementární DNA, protože
práce s DNA je jednodušší než s RNA (Pollard a Earnshaw 2008). K tomu je potřeba
kvalitní templát RNA, který byla izolován ze vzorku (např. HepG2 buněk), oligo
dT primery, které se váží na Poly-A konec, který se nachází na 3 'konci většiny
eukaryotických mRNA, dále směs nukleotidů dNTP (deoxyribonuklosidtrifosfáty),
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RNAsový inhibitor, který redukuje degradaci a zvyšuje výtěžnost reverzní transkripce,
termostabilní enzym reverzní transkriptáza. Všechny potřebné komponenty jsou
k dispozici v Tetro cDNA Synthesis Kitu (web 10) a jejich poměr je uveden v části Postup.
Vzniklá cDNA je naředěna vodou API a následně podrobena vlastní PCR reakci.
K okamžité kvantifikaci reakce jsou ke vzorkům přidány primery TaqMan sondy, barviva
FAM, které náleží konkrétní sekvenci. Opakování reakce (zpravidla 40 cyklů) vede
k syntéze segmentu definovaného primery, které jsou inkorporovány do nově vznikajících
molekul. Fragmenty délky řetězce vymezené primery tvoří hlavní produkt reakce.
Ke zjištění exprese sledovaného genu je nezbytnou součástí tzv. house-keepingový
(referenční gen), který slouží k normalizaci hodnot jako vnitřní kontrola. Exprese
house-keepingových genů je v buňce stabilní bez ohledu na přítomnost látek ovlivňujících
genovou expresi. Zvolení správného referenčního genu je tedy klíčové. Gen by měl mít
následující vlastnosti: je exprimován na konstantní úrovni v různých typech tkání, není
ovlivněn experimentálním zacházením, je exprimován na obdobné úrovni jako sledovaný
gen a prochází všemi kroky reakce stejnou kinetikou jako sledovaný gen. Zvolený
referenční gen je použit jako vnitřní kontrola a je využit při kvantifikaci metodou
2-ΔΔCT(Jensen

2012).

Nejpoužívanějšími

referenčními

geny

jsou

GAPDH

(glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza) a HPRT (hypoxanthinfosfo-ribosyltransferáza)
(Kozera a Rapacz 2013).
Použitím TaqMan sondy, barviva FAM, je detekována linie treshold (prahová
hodnota) a hodnota Ct (treshold cycle) v kanálu FAM/Sybr přístroje. Hodnota Ct udává
počet cyklů, ve kterých fluorescence dosáhne treshold hodnoty. Využitím matematického
modelu podle Pfaffla (2001) lze spolehlivě kvantifikovat expresi sledovaného genu
v porovnání s genem house-keepingovým:

R

relativní exprese

E

efektivita reakce

TG

cílový gen

RG

referenční gen
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ΔCt

rozdíl v počtu cyklů kontroly a vzorku

Převzato z: Pfaffl (2001)
Postup:
Izolace celkové RNA ze vzorků pomocí Trizol® reagentu (web 9)
Homogenizace vzorků
1. Po 24 hodinové transfekci vzorků jsme přistoupili k přidání Trizol® reagentu
(400 µl na jamku 12jamkové kultivační plato) a vzorky jsme několikrát
homogenizovali pipetováním (zhomogenizované vzorky mohou být uchovány až
1 měsíc při -60 ºC až - 70 ºC bez změny kvality).
Separační fáze
1. Po 5 minutové inkubaci při pokojové teplotě jsme vzorky homogenizovali pomocí
vortexu.
2. Přidali jsme 150 µl chloroformu ke každému vzorku, vortexovali 15 sekund.
Po 5 minutové inkubaci při pokojové teplotě jsme vzorky dali centrifugovat
(12 000 x g, 15 minut při 4 ºC).
3. Po centrifugaci jsme opatrně odpipetovali vrchní fázi (bezbarvou) tak, aby nedošlo
k nabrání mezifáze či organické fáze, které snižují čistotu vzorku.
4. Vodnou fázi jsme přepipetovali do nových zkumavek (350 µl).
Precipitace RNA
1. Ke každému vzorku jsme přidali 350 µl isopropanolu, vortexovali jsme 2 sekundy.
2. Vzorky jsme inkubovali 10 minut při pokojové teplotě, až došlo k precipitování
RNA.
3. Centrifugovali jsme 12 000 x g 15 minut při 4 ºC, vznikly bíle zbarvené pelety
RNA.
Čištění RNA
1. Opatrně jsme odstranili kapalinu tak, aby ve zkumavce zbyla pouze peleta.
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2. Přidali jsme 1 ml 75% chladného ethanolu (- 20 ºC) a vortexovali.
3. Vzorky jsme promývali 60 minut při 4 ºC.
4. Centrifugovali jsme 15 minut při 12000 x g při 4 ºC.
5. Odstranili jsme kapalinu a zopakovali výše uvedený postup.
6. Pelety jsme nechali schnout 10 minut při pokojové teplotě.
Rozpouštění RNA
1. Pelety jsme rozpustili v 30 µl ultra-čisté vody.

Koncentrace a čistota
1. Pomocí UV-spektofotometru Nanodrop jsme změřili čistotu vzorků
2. Vyhodnocení čistoty se provádí na základě poměru absorbancí A260/A280,
vyhovující hodnoty se nacházejí v rozmezí 1,8-2,0.
3. Naměřili jsme koncentraci vzorků na v ng/ µl.
4. Vzorky jsme naředili vodou API na stejnou koncentraci (pokud možno 350 ng/µl).

Reverzní transkripce pomocí Tetro cDNA Synthesis Kitu (web 10)
1. Vzorky jsme vortexovali před použitím.
2. Připravili jsme si primární premix na ledě v poměru uvedeném v Tabulce 9.
Tab. 9 Komponenty nezbytné k reverzní transkripci
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3. Promíchali jsme pipetováním.
4. Inkubovali jsme 30 minut při 45 ºC.
5. Reakci jsme ukončili 85 ºC 5 minut a ochladili jsme na led.

Vlastní real-time PCR
Ke vzorkům cDNA jsme přidali 120 µl API.
1. Kit od firmy Generi Biotech: qPCR assay for quantification of HPRT 1 (Homo
sapiens) expression, 100 reactions FAM
a. Směs na jednu reakci má objem 20 µl: 10 µl mastermixu (2krát
koncentrovaný), 2 µl roztoku primerů (10krát koncentrovaný), vzorek
a vodu.
b. Ke směsi jsme přidali vzorky cDNA.
2. Kit od firmy Generi Biotech: qPCR assay for quantification of CYP3A4 (Homo
sapiens) expression, 100 reactions FAM
a. Směs na jednu reakci má objem 20 µl: 10 µl mastermixu (2krát
koncentrovaný), 2 µl roztoku primerů (10krát koncentrovaný), vzorek
a vodu.
b. Ke směsi jsme přidali vzorky cDNA.
3. Teplotní profil jsme nastavili pro počáteční fázi 95 ºC 5 minut; 40 cyklů při 95 ºC
10 sekund a 30 sekund při 60 ºC.
4. Získané výsledky jsme vyhodnotili dle Pfaffla (2001).
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6.

Výsledky

6.1.

MTS test cytotoxicty testovaných látek na buněčnou linii HepG2
V pilotních testech jsme testovali vliv testovaných látek na viabilitu buněk na linii

HepG2 pomocí CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay
(Obr. 15).

Vliv derivátů resveratrolu na viabilitu
HepG2
24 hodin

48 hodin

120,00%

VIABILITA

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Obr. 15 Vliv derivátů resveratrolu na viabilitu buněčné linie HepG2, buňky exponovány
24 a 48 hodin
Tímto experimentem zjistili, že 24 hodinové vystavení testovaných látek buněčné
linii HepG2 nemá statisticky významný vliv na jejich viabilitu. Po 48 hodinách jsme
zaznamenali zanedbatelný vliv na viabilitu buněk. Výsledky naznačují, že v daných
koncentracích můžeme testovat vliv resveratrolu a jeho derivátů na buněčné linii HepG2,
protože nebyl detekován žádný cytotoxický efekt, který by mohl vést k falešné interpretaci
výsledků. Další prováděné testy jsme neprováděli v koncentraci vyšší než je testovaných 30 µl.
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HepaRG

V Centru interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky pana profesora Pávka
byly již provedeny experimenty Mgr. Lucií Hyršovou o vlivu testovaných látek
na buněčnou linii HepaRG ve smyslu ovlivnění viability. Testované látky v běžných
koncentracích neovlivňují viabilitu buněk, a proto jsme další testování již neopakovali.

6.2. Vliv testovaných látek na aktivitu luciferázy
Již dříve provedené studie naznačovaly, že resveratrol inhibuje enzymatickou
aktivitu luciferázy světluškové luciferázy (Obr. 16). V tomto testování jsme potvrdili výše
uvedenou hypotézu a došli jsme k závěru, že klasickou metodu GRA nelze použít. Těmito
přístupy jsme studovali inhibici luciferázových aktivit testovanými látkami po 24 hodinové
kultivaci v médiu nebo po 10 minutové inkubaci s luciferázou přítomnou v buněčném
lyzátu. Druhý způsob eliminuje vliv buněčné signalizace na aktivitu testovaných látek
na luciferázovou aktivitu.
V tomto testování jsme potvrdili výše uvedenou hypotézu a došli jsme k závěru, že
klasickou metodu GRA nelze použít. Pro testování byly použity expresní plazmidy
pGL3-promotor (plazmid pro světluškovou luciferázu) a pRL-TK pro renila luciferázu.
Všechny testované látky ovlivňovaly aktivitu luciferáz po 24 hodinové inkubaci lyzátu se
světluškovou i renila luciferázou.
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Vliv derivátů resveratrolu na aktivitu světluškové luciferázy
140%
120%

Aktivita

100%
80%
60%
40%
20%
0%

24 hodin

10 minut

Obr. 16 Vliv derivátů resveratrolu na aktivitu světluškové luciferázy

Vliv derivátů resveratrolu na aktivitu renila luciferázy
140%
120%

renila

100%
80%
60%
40%
20%
0%

24 hodin

10 minut

Obr. 17 Vliv derivátů resveratrolu na aktivitu renila luciferázy
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6.3.

Gene reporter assay s detekcí luciferázy pomocí qRT-PCR na buněčné
linii HepG2
Testováním vlivu derivátů resveratrolu na aktivitu luciferáz jsme zjistili, že nelze

použít klasickou metodu GRA s vyhodnocením aktivity luciferázy. Zavedli jsme tedy
metodu GRA s kvantitativním stanovením luciferázy pomocí qRT-PCR na buněčné linii
HepG2. Buněčnou linii jsme transfekovali reportérovým luciferázovým konstruktem
3A4-lucD a expresním plazmidem pSG5-hPXR exprimujícím lidský PXR receptor. Jako
kontrolu jsme použili DMSO 1 ‰ a rifampicin o koncentraci 10 μM, jelikož se jedná
o známý ligand receptoru PXR (Obr. 18).

Vliv derivátů resveratrolu na aktivaci reportérového
konstruktu 3A4-lucD
5
4,5

Relativní exprese

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Obr. 18 Účinky testovaných látek na aktivaci PXR a indukce jeho cílového genu
CYP3A4
Účinky testovaných látek na aktivaci PXR a indukci jeho cílového genu CYP3A4
jsme částečně potvrdili, zajímavá je aktivace CYP3A4 cis-methoxyresveratrolem, který se
zde jeví jako silnější induktor CYP3A4 než rifampicin. Pro jednoznačnou odpověď je třeba
provést další testování.
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6.4. Detekce hladiny CYP3A4 pomocí qRT-PCR v buněčné linii HepaRG
Metodou GRA s detekcí luferázy pomocí qRT-PCR na buněčné linii HepaRG jsme
měřili relativní expresi CYP3A4. Na buněčné linii HepaRG jsme transfekci plazmidů
pro CYP3A4 ani pro receptor PXR neprováděli, jelikož tato buněčná linie exprimuje
enzym CYP3A4 a také obsahuje receptor PXR.

Obr. 19 Vliv derivátů resveratrolu na expresi CYP3A4 v koncentrační řadě
1 – 30 (10) stanoveno µM metodou qRT-PCR
Resveratrol se zde jeví jako parciální agonista PXR, ale v závislosti na koncentraci.
Všechny testované látky v koncentraci 10 µM naznačují, že jejich působením dochází
ke snížení aktivace receptoru PXR, nicméně k popsání a potvrzení této interakce je třeba
dalších experimentů.
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7. Diskuze
Resveratrol je přírodní látka obsažená především v červeném víně, grepech
a oříškách. Díky jeho pozitivním účinkům na lidský organismus je často užíván jako
doplněk stravy, nejen pro svůj protizánětlivý a antioxidační efekt. Je prokázán také
pozitivní vliv na krevní průtok mozkem, zatím ale nebyl potvrzen jednoznačný profit
u Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby. U lidí s vysokým kardiovaskulárním rizikem
prokazatelně snižuje mortalitu. Je tedy otázkou času jeho širšího využití jako doplňku
stravy a je tedy velice žádoucí znát účinky resveratrolu na lidský organismus k predikci
nežádoucích účinků a interakcím s léčivými přípravky či doplňky stravy navzájem.
Resveratrol jako xenobiotikum interaguje s nukleárním receptorem PXR
a ovlivňuje tak expresi řady biotransformačních enzymů. Pokud by byla jednoznačně
potvrzena jeho parciálně agonistická aktivita vůči PXR, bylo by jeho využití velice široké.
Je totiž známo pouze velmi málo antagonistů receptoru, z nichž žádný není terapeuticky
využitelný. Resveratrol by mohl být použit ke zmírnění vlivu indukčně působících léčiv
interagující s isoenzymy CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a mohl by tak odvrátit
rifampicinem navozené onemocnění jater, snížit aktivaci PXR, které vede k narušení
homeostázy tuků i cukrů, k narušení homeostázy steroidních hormonů. Snížením jeho
aktivace by byla pravděpodobně zvýšena účinnost protinádorové terapie.
V pilotních studiích jsme vyloučili cytotoxický vliv resveratrolu a jeho derivátů
na buněčnou linii HepG2. Mohli jsme tedy přistoupit k dalšímu testování, kterým jsme
potvrdili, že testované látky inhibují aktivitu světluškové luciferázy. Tento fakt naznačila
publikace Bakhtiarové a kol. (2006), která ve svém testování potvrdila skutečnost, že
resveratrol inhibuje světluškovou luciferázu, ale zároveň se neprokázala inhibice renila
luciferázy. Tato skutečnost byla dále potvrzena Braeuningem a kol. (2012), kteří zkoumali
vliv (E)-2-fluoro-4-methoxystilbenu, známého jako inhibitor nukleárního faktoru kappa B
(NF-κB), který je strukturálně velmi podobný resveratrolu. Zohlednit toto zjištění je
nezbytné pro správné zvolení metody výzkumu, jelikož inhibicí světluškové luciferázy,
která bývá používána jako kvantifikátor klasické metody GRA, by došlo k falešné
interpretaci výsledků. V našem testování jsme potvrdili inhibici světluškové luciferázy na
buněčné linii HepG2, byla ale také prokázána inhibice renila luciferázy. Pro potvrzení této
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aktivity je třeba dalšího testování. Není ale nezbytně nutné znát tuto interakci, jelikož fakt,
že nelze použít metodu GRA, je patrný již z důvodu inhibice světluškové luciferázy.
Braeuning a kol. (2012) dále uvádí, že aktivita světluškové luciferázy byla snížena
již po 1 hodině po přidání trans-resveratrolu a aktivita postupně vymizela v testovaných
buněčných liniích již po 24 hodinách po přidání sloučeniny k buňkám. V našem
experimentu byla inhibice obou luciferáz patrnější po 10 minutové inkubaci. Tento fakt
není objasněn.
Deng a kol. (2014) provedli duální reportérový luciferázový test k objasnění aktivace
PXR v buněčné linii HepG2. Test byl proveden na 96jamkovém platě při konfluenci
70-80 %. Pro každou jamku použili následující vektory: pSG5-hPXR (tedy expresní
plazmid pro PXR) nebo prázdný vektor (75 ng), CYP3A4-XREM (reportérový plazmid
pro luciferázu) (75 ng) a jako interní kontrolu pRL-TK – tedy expresní plazmid pro renila
luciferázu (15 ng). Po 6hodinové transfekci byly k buňkám přidány testované látky
a vehikulum (0,1 ‰ DMSO) a byly inkubovány 24 h. Reportérová aktivita nebyla
ovlivněna u buněk transfekovaných prázdným plazmidem. U buněk transfekovaných
hPXR byl významně aktivován CYP3A4 promotor, ale tam, kde byl trans-resveratrol
přidán bez rifampicinu, ke snížení CYP3A4 nedošlo. Reportérová aktivita byla snížena
u kombinace resveratrol – rifampicin. Vyhodnocení provedli pomocí qRT-PCR. Tyto
výsledky naznačily, že resveratrol by mohl být antagonista nebo parciální agonista
receptoru PXR.
V našich experimentech jsme testovali vliv derivátů resveratrolu na expresi CYP3A4
mRNA prostřednictvím aktivace PXR metodou reverzní polymerázové řetězové reakce
s kvantitativním stanovením luciferázy. Na rozdíl od Deng. a kol. (2014) jsme zkoumali
vliv derivátů resveratrolu na expresi výše zmíněného enzymu, ale bez rifampicinu
v kombinaci s testovanými látkami. V našem testování jsme rifampicin použili jako
pozitivní kontrolu. Naše výsledky naznačují, že resveratrol by mohl být parciální agonista
PXR, ale v závislosti na koncentraci. V testování s jednotnou koncentrací 30 µM došlo
u všech testovaných látek ke snížení exprese CYP3A4, kromě cis-methoxyresveratrolu,
který se zde jeví jako silnější induktor než kontrolní rifampicin. Koncentrační závislost
byla prokázána na hematomové buněčné linii HepaRG, která svým tvarem znázorňuje
písmeno ,,U“. Testované látky v koncentracích 30 µM a 1µM vliv na aktivitu neměly,
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zatímco v koncentraci 10 µM a 5 µM všechny testované látky snižovali expresi CYP3A4
mRNA. Pro podrobnější pochopení této interakce je třeba dalších experimentů.
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8. Závěr
V této diplomové práci jsme se zaměřili na studium interakce resveratrolu a jeho
derivátů s nukleárním receptorem PXR. V prvních testech jsme ověřili, zda testované látky
nemají cytotoxický vliv na buněčnou linii HepG2. K testování interakce PXR s deriváty
resveratrolu a jeho vlivu na expresi CYP34 jsme nemohli použít klasickou metodu GRA
s luminiscenční kvantifikací aktivity luciferázy, jelikož publikace v literatuře naznačovaly,
že resveratrol inhibuje světluškovou luciferázu. V našich testech jsme potvrdili inhibici
světluškové luciferázy, ale zaznamenali jsme také inhibici renila luciferázy.
Dále jsme zavedli metodu GRA s detekcí luciferázy pomocí kvantitativní reverzní
polymerázové řetězové reakce, která je časově i experimentálně velice náročná na rozdíl
od klasické metody GRA. Tato metoda se ukázala jako úspěšná pro objasnění interakce
testovaných látek s PXR a jeho ovlivněním exprese CYP3A4. Výsledky získané touto
metodou jsou velmi senzitivní.
V našem testování byl prokázán vliv derivátů resveratrolu na expresi CYP3A4
mRNA prostřednictvím interakce s receptorem PXR. Testované látky ovlivňují expresi
v závislosti na koncentraci.
Bohužel se nezdařily experimenty s reportérovým konstruktem genu CYP3A4,
který měl namísto luciferázy zelený fluorescenční protein. Tyto experimenty potřebují
náročnější optimalizaci, do této diplomové práce je neuvádím.
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