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Abstrakt 
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Název diplomové práce: Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR 

 

Práce se zabývá pregnanovým X receptorem (PXR) a jeho antagonisty. PXR je ligandy 

aktivovaný jaderný receptor, jenž hraje dominantní roli v řízení detoxikace xenobiotik a 

chrání organismus před akumulací těchto mnohdy toxických sloučenin. Novější poznatky 

ukazují rovněž endogenní působení PXR v metabolismu lipidů, glukózy a žlučových kyselin. 

Aktivace PXR nepůsobí vždy protektivně, jelikož indukce biotransformačních enzymů 

působením agonistů PXR může vést k snížení účinnosti léčby, ke zvýšené toxicitě metabolitů 

léčiv nebo k rezistenci na chemoterapeutika. V poslední době se výzkum intenzivně zaměřuje 

na antagonisty PXR schopné vyrušit tyto nepříznivé jevy. Jednou z nových nadějných 

molekul z hlediska budoucího uplatnění v cílené antagonizaci lidského PXR je SPA70. 

V práci jsme zkoumali inhibiční účinek této sloučeniny na aktivovaný lidský PXR. Využili 

jsme agonistů působících přímou vazbou na PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) i 

nepřímo přes buněčné signalizační cesty (U0126, PD184352, PD0325901). Antagonistu jsme 

testovali metodou luciferase reporter gene assay na HepG2 buňkách. Na základě výsledků 

můžeme potvrdit, že SPA70 antagonizuje aktivovaný PXR. Naše výsledky rovněž nasvědčují 

tomu, že SPA70 inhibuje aktivaci PXR vyvolanou nepřímo působícími agonisty. Tato 

zjištění přináší nový pohled na SPA70 a naznačují další možné uplatnění pro tohoto 

antagonistu v budoucnu. 

  



 

 

Abstract 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmacology & Toxicology 

 

Student: Klára Dohnalová 

Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation 

 

This work focuses on pregnane X receptor (PXR) and its antagonists. PXR is a 

ligand-activated nuclear receptor that plays a major role in detoxification of xenobiotics and 

protecting the organism from their toxic effects. Recent evidence also shows endogenous 

action of PXR in the metabolism of lipids, glucose and bile acids. However, PXR activation 

could be harmful, since induction of biotransformation enzymes by PXR agonists may result 

in reduced treatment efficacy, increased toxicity of drug metabolites and resistance to 

chemotherapeutic agents. Recent research has been intensively focused on PXR antagonists 

capable of abolishing these unfavourable effects. Recently discovered human PXR 

antagonist SPA70 has a promising potential for future usage. In this study, we investigated 

the inhibitory effect of SPA70 on activated PXR. To activate PXR we used agonists binding 

directly to PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) and also agonists activating PXR 

indirectly via cell signalling pathways (U0126, PD184352, PD0325901). Experiments were 

performed using luciferase reporter gene assay in HepG2 cell line. Based on our results, we 

confirmed that SPA70 antagonizes agonist-activated PXR. We also presume that SPA70 

inhibits activation of PXR caused by indirectly acting agonists. These findings provide a new 

insight into SPA70 antagonism and suggest another possible future application for the 

antagonist. 

  



 

 

Obsah 

1. Seznam zkratek ........................................................................................................ 8 

2. Úvod ....................................................................................................................... 12 

3. Teoretická část ....................................................................................................... 13 

3.1. Metabolismus xenobiotik ................................................................................ 13 

3.1.1. Enzymy 1. a 2. fáze biotransformace ...................................................... 14 

3.1.2. Transportní proteiny ................................................................................ 16 

3.1.3. Jaderné receptory ..................................................................................... 17 

3.2. Pregnanový X receptor ................................................................................... 19 

3.2.1. Struktura .................................................................................................. 19 

3.2.2. Ligandy .................................................................................................... 21 

3.2.3. Aktivace ................................................................................................... 22 

3.2.4. Nepřímá aktivace ..................................................................................... 24 

3.2.5. Cílové geny .............................................................................................. 26 

3.2.6. Endogenní působení ................................................................................ 28 

3.3. Antagonisté PXR ............................................................................................ 33 

3.3.1. Přírodní látky ........................................................................................... 35 

3.3.2. Syntetické a polosyntetické látky ............................................................ 39 

3.3.3. SPA70 ...................................................................................................... 43 

4. Cíl práce ................................................................................................................. 48 

5. Experimentální část ................................................................................................ 49 

5.1. Chemikálie a média ........................................................................................ 49 

5.2. Pomůcky a přístroje ........................................................................................ 50 

5.3. Buněčná linie HepG2 ...................................................................................... 50 

5.4. Transfekce ....................................................................................................... 50 



 

 

5.5. Luciferase reporter gene assay ........................................................................ 51 

5.6. Dual-Luciferase Reporter Assay System ........................................................ 52 

5.6.1. Pracovní postup metody .......................................................................... 53 

5.6.2. Statistické zpracování dat ........................................................................ 54 

6. Výsledky ................................................................................................................ 55 

6.1. Efekt rifampicinu na hPXR (I.) ....................................................................... 55 

6.2. Efekt SPA70 na aktivaci hPXR (II.) ............................................................... 56 

6.3. Efekt SPA70 na nepřímo vyvolanou aktivaci hPXR (III.) ............................. 58 

7. Diskuze ................................................................................................................... 61 

8. Závěr ...................................................................................................................... 66 

9. Literatura ................................................................................................................ 67 

9.1. Elektronické zdroje a webové stránky ............................................................ 76 

10. Seznam obrázků ..................................................................................................... 78 

11. Seznam tabulek ...................................................................................................... 78 

 



8 

 

1. Seznam zkratek 

ABC ................... transportní proteiny vázající ATP 

 angl. ATP-binding cassette 

ABCB1 ............... člen 1 podrodiny B rodiny ABC 

 angl. ATP-binding cassette sub-family B member 1 

AF-2 ................... aktivační funkce 2 

AITC .................. allylisothiokyanát 

ALDH ................ aldehyddehydrogenáza 

AR ...................... androgenní receptor 

CAR ................... konstitutivní androstanový receptor 

CCRP ................. cytoplazmatický CAR vázající protein 

 angl. CAR cytoplasmic retention protein 

COMT ................ katechol-O-metyltransferáza 

CPT1A ............... karnitinpalmitoyltransferáza 1A 

CREB ................. protein vázající se na cAMP-responzivní element 

 angl. cAMP response element-binding protein 

CYP .................... cytochrom P450 

CDK ................... cyklin-dependentní kináza 

DBD ................... doména vázající DNA 

DMEM ............... Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DMSO ................ dimetylsulfoxid 

DR ...................... přímá repetice 

 angl. direct repeat 

EC50 .................... koncentrace, při které je dosaženo 50 % maximální biologické odezvy 

ECACC .............. Evropská databanka buněčných kultur 

ERs ..................... estrogenní receptory 

ER ...................... evertovaná repetice 

 angl. everted repeat 

ERK ................... kináza regulovaná mimobuněčným signálem 



9 

 

 angl. extracellular signal-regulated kinase 

ET-743 ............... ekteinascidin 743 

FBS .................... fetální bovinní sérum 

FXR .................... farnesoidní X receptor 

FOXO1 ............... forkhead box protein O1 

G6P .................... glukóza-6-fosfatáza 

GLUT2 ............... glukózový transportér 2 

GR ...................... glukokortikoidní receptor 

GRB2 ................. protein spojený s receptorem pro růstové faktory 2 

 angl. growth factor receptor-bound protein 2 

GRIP .................. protein interagující s glukokortikoidním receptorem 

 angl. glucocorticoid receptor interacting protein 1 

GST .................... glutathion-S-transferáza 

HAT ................... histonová acetyltransferáza 

HDAC ................ histonová deacetyláza 

HMGCS2 ........... 3-hydroxy-3-metylglutarát-CoA syntáza 2 

HNF4ɑ ............... hepatocytární faktor 4ɑ 

hPXR .................. lidský pregnanový X receptor 

HSP90 ................ protein teplotního šoku 90 

 angl. heat shock protein 90 

IC50 ..................... koncentrace vyvolávající 50% inhibici maximální biologické odezvy 

LBD ................... doména vázající ligandy 

LBP .................... vazebná kapsa 

LCA ................... kyselina litocholová 

LXR ................... jaterní X receptor 

MAPK ................ mitogenem aktivovaná proteinkináza 

 angl. mitogen-activated protein kinase 

MDR .................. protein mnohočetné lékové rezistence 

 angl. multidrug resistance protein 

MEK ................... MAPK/ERK kináza 
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 angl. mitogen-activated protein kinase kinase 

MR ..................... mineralokortikoidní receptor 

mRNA ................ informační nebo též mediátorová RNA 

 angl. messenger RNA 

MRP ................... protein spojený s mnohočetnou lékovou rezistencí 

 angl. multidrug resistence-associated protein 

NADPH .............. redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NAPQI ............... N-acetyl-p-benzochinonimin 

NAT ................... N-acetyltransferáza 

NCoR ................. korepresor nukleárních receptorů 

NF-κB ................ jaderný faktor κB 

NLR ................... NOD (nucleotide-binding oligomerization domain)-like receptor 

NR ...................... jaderný receptor 

OA ...................... kyselina oleanolová 

OAT ................... transportér organických aniontů 

OATP ................. transportní polypeptid pro organické anionty 

OCT ................... transportér organických kationtů 

PAPS .................. 3’-fosfoadenosin 5’-fosfosulfát 

PAR .................... pregnanem aktivovaný receptor 

PBP .................... protein vázající PPAR 

 angl. peroxisome proliferator-activated receptor-binding protein 

PBS .................... fosfátový pufr 

PCB .................... polychlorované bifenyly 

PCN .................... pregnolon-16ɑ-karbonitril 

PEPCK ............... fosfoenolpyruvátkarboxykináza 

PGC-1ɑ .............. koaktivátor 1ɑ receptoru PPARγ 

 angl. peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1ɑ 

PKA ................... proteinkináza A 

PKC .................... proteinkináza C 

PP2A .................. proteinfosfatáza 2A 
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PPAR ................. receptor aktivovaný peroxizómovými proliferátory 

 angl. peroxisome proliferator-activated receptor 

PR ....................... progesteronový receptor 

PXR .................... pregnanový X receptor 

PXRRE ............... responzivní element pro PXR 

RAR ................... receptor pro kyselinu retinovou 

RE ...................... responzivní element 

RIP140 ............... protein 140 interagující s receptory 

 angl. receptor interacting protein 140 

RTK ................... tyrosinkinázový receptor 

RXR ................... retinoidní X receptor 

SHP .................... malý heterodimerní partner 

SMRT ................. korepresor retinoidních a thyroidních hormonů 

 angl. silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptors 

SOS .................... son of sevenless 

SRC-1 ................. koaktivátor steroidních receptorů 1 

 angl. steroid receptor coactivator 1 

SULT ................. sulfotransferáza 

SXR .................... steroidní a xenobiotický receptor 

THR ................... receptor pro thyroidní hormony 

TLR .................... Toll-like receptor 

TSMT ................. thiopurin-S-metyltransferáza 

UA ...................... kyselina ursolová 

UGT ................... UDP-glukuronyltransferáza 
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2. Úvod 

Tato práce se věnuje pregnanovému X receptoru (PXR) a jeho antagonistům. 

PXR je jaderný receptor, jenž je znám jako hlavní regulátor biotransformace xenobiotik. 

Receptor řídí expresi genů kódujících biotransformační enzymy a transportéry a touto cestou 

ovlivňuje působení xenobiotika v organismu. Xenobiotické sloučeniny aktivují PXR přímou 

vazbou jako ligandy. Mezi agonisty PXR patří léčiva využívaná v terapii nádorových 

onemocnění nebo tuberkulózy (např. paklitaxel nebo rifampicin), ale také sloučeniny 

přírodního původu (di Masi et al. 2009). Aktivace receptoru může proběhnout i nepřímo přes 

buněčné signalizační cesty (Mackowiak a Wang 2016). Mezi cílové geny PXR patří také 

struktury podílející se na metabolismu endogenních sloučenin. Touto cestou má aktivace 

PXR vliv na fyziologické procesy (di Masi et al. 2009). 

Antagonisté PXR jsou látky schopné inhibovat aktivaci receptoru vyvolanou působením 

agonisty. Přestože PXR působí v organismu protektivně zajišťováním ochrany před 

toxickými účinky xenobiotik, jeho nežádoucí aktivace je spojena s nepříznivými jevy, 

například zvýšeným metabolismem spolupodaných léčiv, prodiabetogenním účinkem či 

ovlivněním metabolismu některých hormonů. Použití vhodné molekuly by mohlo problémy 

eliminovat (Ma et al. 2008, Gao a Xie 2012). Práce přináší souhrn doposud zaznamenaných 

antagonistů a dále se soustředí na SPA70, látku představenou Linem a spolupracovníky 

(2017a), která se zdá být nadějná do budoucna. 

Cílem práce bylo ověřit inhibiční účinek SPA70 na hPXR a ověřit rovněž hypotézu, že 

SPA70 je schopen inhibovat aktivaci vyvolanou nepřímo působícími agonisty. Testovali 

jsme pomocí molekulárně biologické metody luciferase reporter gene assay na buňkách 

nádorové linie HepG2. Výsledky by mohly poodhalit další aspekty účinku SPA70 a posunout 

poznatky o látce dál, což je krok nutný k jejímu dalšímu vývoji a potenciálnímu použití v 

praxi. 

  



13 

 

3. Teoretická část 

3.1. Metabolismus xenobiotik 

Organismy napříč třídami živočichů se v průběhu života setkávají s různými chemickými 

látkami z okolního prostředí. Mnohé z těchto sloučenin jsou potenciálně škodlivé a pro 

organismy včetně člověka je otázkou přežití, zdali se s nimi dokáží vypořádat. K detoxikaci 

a vyloučení toxických molekul se proto vyvinuly obranné mechanismy. Tyto do těla 

vstupující látky nazýváme xenobiotiky, látky tělu cizí (Chen et al. 2012, Croom 2012). 

Zatímco sloučeniny dobře rozpustné ve vodě jsou povětšinou beze změny odváděny močí 

z těla, lipofilní sloučeniny zřídka vycházejí nezměněny. Jsou podrobeny přeměně, která zvýší 

jejich polaritu, jelikož vyšší rozpustnost látky ve vodě umožňuje tělu lépe kontrolovat její 

exkreci (Croom 2012). 

Na metabolismu čili biotransformaci látek se podílí určitý počet enzymů se širokou 

substrátovou specifitou. Najdeme je nejčastěji v játrech, ale také v kůži, plicích, zažívacím 

traktu a v dalších tkáních. V buňce jsou nejčastěji lokalizovány na endoplasmatickém 

retikulu (v mikrozomech), ale nachází se i v cytoplazmě, v mitochondriích nebo v jádře 

(Parkinson 2001). 

Xenobiotikum podléhá oxidačním, redukčním nebo hydrolytickým reakcím, které 

zajišťují enzymy první fáze, především mikrozomální receptory označované jako 

cytochromy P450 (CYP). Tyto enzymy hrají zásadní roli v hepatálním i extrahepatálním 

metabolismu člověka a v eliminaci léčiv i dalších látek. Enzymy druhé fáze zajišťují 

konjugační reakce. Xenobiotikum nemusí nutně projít oběma fázemi: konjugační enzymy 

pracují jak s metabolity vzniklými v první fázi, tak i s některými původními xenobiotiky 

(příkladem může být morfin) (Parkinson 2001, Xu et al. 2005). 

Na eliminaci xenobiotika z těla se pak podílí transportní proteiny, jejichž role spočívá 

rovněž v ochraně tkání před průnikem nežádoucích látek (Xu et al. 2005). 

Cílem těchto metabolických přeměn je inaktivovat xenobiotika nebo některá endobiotika 

detoxikačními reakcemi. V některých případech ale reakce vede k aktivaci sloučeniny, a 

dokonce ke zvýšení její toxicity. Příkladem je N-dechloroethylace cytostatika 

cyklofosfamidu vedoucí k produkci neurotoxického metabolitu. Aktivace prozatímně 
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neúčinné molekuly je využívána k řízení nástupu účinku léčiva. V těchto případech se 

z neaktivní formy, tzv. proléčiva, stává účinná forma až při setkání s enzymatickým aparátem 

(Chen et al. 2012, Parkinson 2001). 

Enzymy a transportéry se v tkáních nachází v základní (tzv. bazální) hladině; při 

vystavení xenobiotiku může dojít k jejich indukci, tj. nárůstu množství. Tento krok má za 

účel usnadnit biotransformaci sloučeniny. Nárůst může být způsoben snížením rychlosti 

degradace enzymu anebo zvýšením jeho syntézy (transkripce), což je častější jev pro 

xenobiotiky vyvolanou indukci. Za řízení exprese enzymů jsou zodpovědné zejména jaderné 

receptory. Proces je to komplexní a různorodý: jeden receptor ovlivňuje expresi mnoha genů, 

a naopak exprese jednoho genu může být řízena několika receptory (Hodgson 2012, Xu et 

al. 2005). 

3.1.1. Enzymy 1. a 2. fáze biotransformace 

Mezi enzymy první fáze metabolismu xenobiotik patří množství dehydrogenáz, reduktáz a 

oxidáz, které zavádějí do xenobiotika polární funkční skupinu, jež je následně využita ve 

druhé fázi biotransformace. Nejvýznamnější enzymový systém účastnící se první fáze 

biotransformace je monooxygenázový systém označovaný jako cytochrom P450. Důležitou 

pozici zaujímá díky rozsahu detoxikovatelných xenobiotik a jeho univerzální katalytické 

funkci. Cytochromy P450 jsou proteiny obsahující atomy železa v hemu, ve formě železité 

(Fe3+) nebo železnaté (Fe2+). V redukované formě dokáží vázat molekulu kyslíku nebo oxidu 

uhelnatého. Komplex redukovaného cytochromu a CO absorbuje světlo v maximu 450 nm a 

odtud pochází označení pro tyto struktury. Největší koncentrace dosahují na 

endoplazmatickém retikulu jaterních buněk, ale najdeme je prakticky ve všech tkáních 

(Nebert et al. 2013, Parkinson 2001). 

Základní reakce katalyzovaná cytochromem P450 je monooxygenace čili zavedení 

jednoho atomu kyslíku z O2 do substrátu, přičemž druhý atom je začleněn do vznikající vody. 

Elektron potřebný k reakci je získáván z NADPH nejčastěji přes flavoprotein NADPH-

cytochrom P450 reduktázu. Reakce probíhá podle rovnice níže. 

 

Substrát (RH) + O2 + NADPH + H+ → Produkt (ROH) + H2O + NADP+ 
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Tyto enzymy neposkytují jako produkty jen alkoholy a fenoly, ale provádí více typů reakcí: 

od alifatické i aromatické hydroxylace přes dehydrogenaci, (O-, S-, N- a Si-) dealkylaci a 

epoxidaci dvojné vazby až po oxygenaci heteroatomů (Parkinson 2001). 

Cytochromy P450 podle velikosti procentní shody v aminokyselinové sekvenci řadíme 

do příslušných rodin a podrodin, přičemž 40% nebo větší shoda zařazuje enzymy do jedné 

rodiny označené číslem a enzymy shodné z 55 % a více tvoří podrodinu značenou písmenem. 

V lidském genomu najdeme geny pro 57 cytochromů zařazených v 18 rodinách. Na 

metabolismu xenobiotik se podílí nejvíce rodiny CYP1, CYP2 a CYP3. Např. CYP2B6 a 

CYP2C enzymy jsou zodpovědné za biotransformaci 25 resp. 20 % xenobiotik. 

Nejvýznamnější postavení zaujímá enzym CYP3A4, který metabolizuje více než 50 % 

používaných léčiv a mimo to velkou měrou určuje metabolismus endogenních molekul (např. 

žlučových kyselin a steroidních hormonů) (Chen et al. 2012, Nebert et al. 2013, Parkinson 

2001). 

Většina léčiv je metabolizována cytochromy P450, ale na jejich biotransformaci se podílí 

také další enzymy první fáze, např. karboxylesterázy, alkoholdehydrogenázy, 

aldehyddehydrogenázy a flavinové monooxygenázy (Parkinson 2001). 

 

Funkcí biotransformačních enzymů druhé fáze je provedení konjugační reakce, tj. připojení 

určité sloučeniny ke xenobiotiku, což má zpravidla za následek zvýšení jeho hydrofility a 

usnadnění exkrece konjugátu močí nebo žlučí. Tyto enzymy zahrnují zejména transferázy. 

V reakci se k elektrofilnímu substrátu naváže endogenní sloučenina, nejčastěji kyselina 

glukuronová. Kromě glukuronidace je využívána sulfatace, metylace, acetylace a rovněž 

konjugace s glutathionem a některými aminokyselinami. Enzymy jsou stejně jako ty z první 

fáze lokalizovány v největší míře v játrech, tenkém střevě a ledvinách (Chen et al. 2012, 

Jančová et al. 2010, di Masi et al. 2009). 

Glukuronidaci zajišťuje enzym UDP-glukuronyltransferáza (UGT) vázaný na 

endoplazmatickém retikulu. Lidská UGT se objevuje v několika izoformách, které se řadí do 

podrodin, např. UGT1A, UGT2A a UGT2B. Mezi enzymy druhé fáze zaujímá nejsilnější 

postavení: je zodpovědná za konjugaci 40–70 % používaných léčiv a krom toho se účastní 
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metabolismu mnoha endogenních sloučenin (bilirubinu, steroidních hormonů, žlučových 

kyselin a dalších látek) (Chen et al. 2012, Jančová et al. 2010). 

Mnoho xenobiotik je metabolizováno sulfotransferázami (SULT). Tyto enzymy 

katalyzují připojení 3’-fosfoadenosin 5’-fosfosulfátu (PAPS), který je univerzálním donorem 

sulfonových skupin v mnoha dalších reakcích. Sulfotransferázy se také podílí na 

metabolismu nízkomolekulárních endogenních sloučenin, jakými jsou např. steroidy a 

katecholaminy (Jančová et al. 2010). 

Z dalších enzymů lze uvést N-acetyltransferázy (NAT), glutathion-S-transferázy (GST), 

katechol-O-metyltransferázu (COMT) a thiopurin-S-metyltransferázu (TSMT) (Jančová et 

al. 2010). 

3.1.2. Transportní proteiny 

Proces eliminace xenobiotika z organismu je často označován jako třetí fáze 

biotransformace. Množství xenobiotika a jeho metabolitů v intracelulárním prostoru je řízeno 

membránovými transportéry. Jedná se o proteiny, které ovlivňují míru vstupu a exkrece látky 

přes buněčnou membránu a zajišťují ochrannou bariéru proti průniku nechtěných látek do 

tkáně. Vyskytují se v orgánech s intenzivním metabolismem: zejména v játrech, ledvinách a 

tenkém střevě, ale také v placentě, mozku nebo srdci. Některé k přenosu přes membránu 

využívají energie z hydrolýzy ATP. Takové transportéry nazýváme ABC transportéry 

(transportní proteiny vázající ATP) a řadíme mezi ně P-glykoprotein (protein mnohočetné 

lékové rezistence 1 čili MDR1 nebo také člen 1 podrodiny B rodiny ABC čili ABCB1) nebo 

transportéry z rodiny MRP, rodiny proteinů spojených s mnohočetnou lékovou rezistencí. 

Další skupina využívá protonového gradientu a řadíme do ní transportéry organických 

kationtů (OCT) a aniontů (OAT) a transportní polypeptidy pro organické anionty (OATP) 

(Chen et al. 2012, Croom 2012, Xu et al. 2005).  

Princip fungování transportérů umožňuje vznik fenoménu mnohočetné lékové rezistence. 

V mnoha typech nádorových onemocnění byl v nádorových buňkách pozorován nárůst 

exprese těchto transportérů vedoucí ke zvýšenému efluxu chemoterapeutika a následným 

nedostatečným koncentracím léčiva v buňce (Chen et al. 2012). 
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3.1.3. Jaderné receptory 

Klíčovými regulátory všech tří fází biotransformačních pochodů jsou někteří zástupci 

nadrodiny tzv. nukleárních neboli jaderných receptorů. Tyto jaderné receptory jsou 

transkripční faktory, které modulují expresi genů kódujících biotransformační enzymy a 

transportní proteiny. Tato jejich funkce je závislá především na ligandu: xenobiotické 

sloučeniny s receptory interagují přímou vazbou (Nakata et al. 2006, Wallace a Redinbo 

2013). 

Jaderné receptory mají ale také vliv na řadu biologických funkcí organismu, od jeho 

vývoje přes hormonální řízení až po udržování homeostázy. Jejich dysfunkce vede 

k proliferačním, reprodukčním a metabolickým poruchám. Vzhledem k jejich významné 

funkci ovlivňující zdraví i nemoc člověka se tak na jaderné receptory stále více zaměřuje 

výzkum nových léčiv. Rozlišujeme klasické jaderné receptory, které jsou aktivovány 

endogenními hormony, a receptory, které regulují metabolismus buňky a organismu v reakci 

na intracelulární metabolity. Tyto receptory umožňují organismu přizpůsobit se podmínkám 

prostředí (Banerjee et al. 2015, Nakata et al. 2006, Yen 2015). 

Podle fylogenetického vývoje dělíme jaderné receptory na šest podrodin. První zahrnuje 

receptory pro thyroidní hormony (THR), receptory pro kyselinu retinovou (RAR), receptory 

aktivované peroxizómovými proliferátory (PPAR) a také konstitutivní androstanový receptor 

(CAR) a pregnanový X receptor (PXR) s jedinečnými vazebnými vlastnostmi. Ve druhé 

podrodině najdeme mimo jiné retinoidní X receptory (RXR), ve třetí potom steroidní 

receptory: estrogenní receptory (ERs), glukokortikoidní receptor (GR), progesteronový 

receptor (PR) nebo androgenní receptor (AR) (di Masi et al. 2009). 

Lidský genom zahrnuje geny pro 48 jaderných receptorů, přičemž pouze u zhruba 

poloviny z nich známe jejich ligandy. Přirozené ligandy mají často lipofilní povahu: jsou to 

mastné kyseliny, žlučové kyseliny, steroidní hormony, hormony štítné žlázy nebo 

prostaglandiny. U některých receptorů nebyly v době objevu jejich specifické ligandy známy 

a takové receptory byly nazvány sirotčími. Postupem času však u mnoha z nich k objevení 

endogenních nebo syntetických ligandů došlo. Byly také rozpoznány jako cíle molekul 

s dříve neznámými signalizačními funkcemi. Takové receptory dnes nazýváme adoptované 
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receptory. Patří mezi ně např. PXR, CAR, PPAR a RXR (Lazar 2017, McEwan 2016, Wang 

et al. 2014a). 

Kromě výše uvedeného řazení je můžeme rozdělit podle způsobu dimerizace. Klasické 

endokrinní receptory jako GR, ER nebo AR se vážou na DNA ve formě homodimerů (Obr. 1 

– typ 1). Jejich endogenní ligandy jsou součástí zpětnovazebné regulace hladiny hormonů. 

Naproti tomu nesteroidní receptory vázající xenobiotika (PXR), mastné kyseliny (PPAR), 

žlučové kyseliny (farnesoidní X receptor, FXR) a oxysteroly (jaterní X receptor, LXR) tvoří 

heterodimery s členy skupiny RXR (Obr. 1 – typ 2), každý s odlišnou specifitou závislou na 

prostorovém rozložení cílové sekvence DNA v jádře (Lazar 2017, Nakata et al. 2006). 

  

 

Jaderné receptory nevystupují jako funkčně soudržná skupina, ale mají často zásadně odlišné 

působení v reprodukci, vývojových procesech a v rozvoji chorob a jsou tkáňově specifické. 

Nepracují ovšem izolovaně, ale spolupracují mezi sebou i s dalšími molekulami a společně 

se komplexními mechanismy účastní regulačních funkcí zajišťujících chod organismu (Lazar 

2017). 

Předmětem našeho zkoumání je pregnanový X receptor. PXR funguje jako xenosenzor, 

tj. rozpoznává xenobiotika a jejich metabolické produkty a řídí proces jejich eliminace. PXR 

vyniká nad ostatními jadernými receptory širokou substrátovou specifitou a komplexní rolí 

v organismu, zahrnující kromě regulace xenobiotik vliv na nejrůznější endogenní procesy i 

rozvoj onemocnění, a má svou důležitost ve strategiích pro léčbu rozličných chorob (di Masi 

et al. 2009). 

Obr. 1 Dimerizace jaderných receptorů 

Jaderné receptory (NR) se můžou na 

responzivní elementy (RE) na DNA vázat 

jako homodimery (typ 1) nebo 

heterodimery (typ 2). Trojúhelník 

představuje ligand jaderného receptoru. 

Převzato z: Yen et al. (2015), upraveno. 
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3.2. Pregnanový X receptor 

Receptor byl poprvé nalezen roku 1998 ve vzorku myších jater a byl pojmenován podle 

derivátů pregnolonu, které vyvolaly jeho aktivaci. Lidský analog receptoru byl objeven záhy 

a zpočátku byl nazýván steroidní a xenobiotický receptor (SXR) nebo pregnanem aktivovaný 

receptor (PAR). Dnes se užívá termínu PXR (di Masi et al. 2009, Wallace a Redinbo 2013, 

Zhang et al. 2008). 

PXR je exprimován v místech, kde intenzivně probíhá metabolismus xenobiotik, zejména 

v játrech, tenkém střevě a ledvinách. Prokázána byla lokalizace i v žaludku, plicích, kostní 

dřeni, srdci, reprodukčních orgánech, placentě a dalších tkáních. Míra exprese receptoru je 

úměrná xenobiotické zátěži v tkáni, což dokresluje jeho zapojení do biotransformačních 

pochodů (di Masi et al. 2009, Wallace a Redinbo 2013). 

Lidský PXR (hPXR) je exprimován na podkladě genu NR1I2 umístěného v lokusu 3q12-

q13.3 na chromozomu 3. Gen se skládá z 10 exonů rozdělených 9 introny. Zatím bylo 

nalezeno 28 variant hPXR, ať na základě vzniku různých verzí při alternativním sestřihu 

RNA nebo vlivem výskytu polymorfismů v aminokyselinové struktuře. Izoforma 1 podle 

exonu 1 je obecně přijímána jako „divoká“ (angl. wild-type) forma receptoru. 

Nejvýznamnější produkt alternativního sestřihu je izoforma 3 (delece 111 nukleotidů). Tato 

úprava zasahuje do struktury vazebné domény a způsobuje snížení transkripční aktivity 

závislé na ligandu. Polymorfismus receptoru ovlivňuje i jeho schopnost interagovat 

s proteiny. Varianty PXR přispívají k individuální variabilitě v expresi cílových genů PXR, 

např. CYP3A4 a MDR1 (Brewer a Chen 2016, di Masi et al. 2009, Wallace a Redinbo 2013). 

3.2.1. Struktura 

Proteinový receptor se stejně jako další jaderné receptory skládá z domény vázající DNA 

(DBD) umístěné na N-konci a domény vázající ligandy (LBD) na C-konci receptoru. Obě 

struktury spojuje oblast označená písmenem H (angl. hinge region). 

DBD se prostorově stáčí do několika šroubovic a zinkových prstů. Tato doména se účastní 

dimerizace receptoru a především zprostředkovává vazbu PXR na PXR responzivní elementy 

(PXRRE), specifické sekvence nukleotidů v promotorech cílových genů. Receptor se může 
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vázat na různé typy responzivních elementů, ať přímé repetice (DR) nebo evertované repetice 

(ER) (Oladimeji a Chen 2018, di Masi et al. 2009). 

LBD naproti tomu zajišťuje vazbu endogenních a exogenních ligandů. Doména je 

tvořena ɑ-šroubovicemi a antiparalelním β-skládaným listem z pěti vláken (Obr. 2). Ten je 

unikátní mezi jadernými receptory, jelikož běžně pozorujeme dvě až tři vlákna. Důležitou 

součástí je oblast AF-2, tzv. aktivační funkce 2 závislá na ligandu, na kterou se vážou 

koregulátory ovlivňující transkripční aktivitu receptoru. Klíčová je koncová šroubovice 

(ɑAF), která určuje organizaci celé oblasti (di Masi et al. 2009, Timsit a Negishi 2007). 

 

LBD tvoří převážně hydrofobní kapsu (LBP) s malým množstvím polárních zbytků. Kapsa 

se ukázala být vysoce flexibilní a dvakrát objemnější než analogická struktura CAR a více 

než dvakrát větší v porovnání se steroidními receptory. Tato skutečnost umožňuje navázání 

ligandů odlišných struktur a také úspěšné rozeznání jediného ligandu různě orientovaného. 

Díky své velikosti a flexibilitě také dovoluje vazbu více ligandů současně. PXR těmito 

vlastnostmi vyčnívá mezi ostatními jadernými receptory (Watkins et al. 2001, Timsit a 

Negishi 2007). 

Poznatky nasvědčují rovněž tomu, že PXR tvoří homodimer pomocí interakce β1 vláken 

obou partnerů. Tvorba homodimerů by mohla být zásadní pro interakci s koaktivátory a pro 

Obr. 2 Strukturální uspořádání hPXR-LBD 

Jednotlivé ɑ-šroubovice jsou zobrazeny různými 

barvami, černě je znázorněn antiparalelní 

β-skládaný list z pěti vláken. Červená šroubovice 

H12 (ɑAF) je klíčové místo pro interakci s 

koregulátory. Tečkovaná čára představuje 

nevykreslenou sekvenci. Převzato z: Buchman et 

al. (2018). 
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transkripční aktivitu receptoru. Na objasnění čeká vztah dimeru k RXR a rozdíly v chování 

mezi různými dimery a potenciálním trimerem (PXR-PXR-RXR) (Oladimeji a Chen 2018). 

3.2.2. Ligandy 

PXR byl původně označován jako sirotčí receptor, ale dnes, po tom, co bylo objeveno mnoho 

jeho nejrůznějších ligandů, získal označení adoptovaný sirotčí receptor (Wang et al. 2014a). 

PXR je aktivován velkým množstvím látek různých struktur (Obr. 3). Jde o léčiva 

(rifampicin, dexametazon, fenobarbital, indinavir, klotrimazol, tamoxifen), endogenní 

sloučeniny (kortikosteron, progesteron, 5α-pregnane-3,20-dion, 17ɑ-hydroxypregnenolon, 

žlučové kyseliny), pesticidy nebo polutanty (polychlorované bifenyly) a také sloučeniny 

přírodního původu (hyperforin, paklitaxel). PXR reaguje na navázání molekul malých (např. 

sloučeniny snižující cholesterol, SR12813) i objemných. Výrazná ligandová promiskuita 

PXR odlišuje od ostatních jaderných receptorů. Schopnost vázat velký počet různých 

sloučenin je důsledkem vlastností jeho LBD (Chang a Waxman 2006, di Masi et al. 2009, 

Timsit a Negishi 2007). 

Na rozdíl od klasických steroidních receptorů nedochází při setkání ligandu a PXR 

k vysokoafinitní vazbě. Tomu odpovídají hodnoty EC50 pro vazbu ligandů: pohybují se 

v mikromolárním rozmezí na rozdíl od klasických steroidních receptorů, kde postačuje 

nanomolární koncentrace látky. Některé z ligandů tohoto receptoru se vážou i na další jaderné 

receptory (např. CAR), a tak je umocněna odpověď na potenciální ohrožení organismu 

toxickými metabolity (di Masi et al. 2009). 

Specifita vazeb je druhově závislá, ve větší míře, než je tomu u většiny ostatních 

jaderných receptorů. Zatímco DBD mezi PXR různých druhů jsou z více než 95 % 

homologní sekvence aminokyselin, LBD je shodné pouze z 50-75 %. Jako příklad druhové 

odlišnosti může sloužit rifampicin, který vykazuje afinitu k lidskému a králičímu PXR, ale 

nikoli k myšímu. Pregnolon-16ɑ-karbonitril (PCN) naopak na rozdíl od myší formy lidský 

PXR neaktivuje (Mani et al. 2013, Xu et al. 2005). 
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3.2.3. Aktivace 

PXR se v základním stavu nachází v cytoplazmě buňky, a to vázáný v komplexu s heat shock 

proteinem 90 (HSP90) a cytoplazmatickým proteinem vázajícím CAR (CCRP). Po navázání 

ligandu se receptor aktivuje, odpojuje se od struktur v komplexu a putuje do jádra. Některé 

studie uvádí, že v jádře se receptor vyskytuje po celou dobu, nezávisle na přítomnosti či 

absenci ligandu. Rozpory ve výsledcích můžou být způsobeny rozdíly mezi myším a lidským 

PXR nebo podmínkami experimentu (in vivo/in vitro). Nehledě na nesrovnalosti, zásadní pro 

aktivaci transkripce je přítomnost receptoru v jádře. V jádře receptor tvoří heterodimer 

Obr. 3 Strukturní vzorce některých ligandů PXR 
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s RXRɑ. Ve formě dimeru má díky vhodnějšímu prostorovému uspořádání vyšší afinitu 

k DNA než jako samotný monomer. Dimer se váže na PXR responzivní elementy v regulační 

oblasti cílových genů a spouští jejich transkripci (Obr. 4). Tento proces je podpořen vazbou 

koaktivátorů, resp. jejich schopnosti usnadnit navázání transkripčních faktorů nutných 

k zahájení exprese genu (di Masi et al. 2009, Oladimeji a Chen 2018). 

Koaktivátory a korepresory jsou označovány jako koregulátory; jsou jistou formou 

regulace aktivity jaderného receptoru. Pokud se ligand naváže na PXR, způsobí změnu 

konformace oblasti AF-2, klíčového místa v LBD, a daná oblast se stabilizuje. Uvolní se 

navázané korepresory, které bránily transkripční aktivitě receptoru, a nová konformace 

usnadní vazbu koaktivátorů. Některé poznatky však nasvědčují komplexnějšímu vztahu mezi 

receptorem, ligandem a koregulátory: ligand a koregulátory pracují na stabilizaci LBD 

společně, např. vzájemným ovlivňováním své prostorové orientace (Buchman et al. 2018, 

Timsit a Negishi 2007). 

Koaktivátory se vážou na AF-2 sekvencí ve větší míře obsahující aminokyselinu leucin 

(Leu-Xxx-Xxx-Leu-Leu). Příkladem jsou: koaktivátor steroidních receptorů 1 (SRC-1), 

protein interagující s glukokortikoidním receptorem (GRIP) nebo PBP a PGC-1ɑ, protein 

vázající PPAR a koaktivátor PPARγ. Studie naznačují, že koaktivátory podporují 

transkripční aktivitu účastí na rozvolňování chromatinu. Rozvolňování chromatinu ovlivňují 

různými způsoby: samy působí jako histonacetyltransferázy (HAT), enzymy oslabující vazby 

mezi histony a nukleární kyselinou, anebo podporují působení dalších regulátorů s touto 

funkcí (Buchman et al. 2018, di Masi et al. 2009, Smutný et al. 2013). 

Opačný vliv na transkripci cílových genů mají korepresory obsahující motiv 

Ile/Leu-Xxx-Xxx-Ile/Val-Ile. Jsou to molekuly, které stabilizují chromatin aktivací 

histondeacetyláz (HDAC) a zabraňují spuštění transkripce. Příkladem je korepresor 

nukleárních receptorů (NCoR), malý heterodimerní partner (SHP), protein 140 interagující 

s receptory (RIP140) nebo korepresor retinoidních a thyroidních hormonů (SMRT) (di Masi 

et al. 2009, Wang et al. 2012). 
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3.2.4. Nepřímá aktivace 

Přestože je obecně přijímáno, že transkripční aktivita PXR je řízena přímou vazbou ligandu 

a interakcí receptoru s koregulátory, ukazuje se, že se v této oblasti uplatňují i posttranslační 

modifikace receptoru. Jako další způsob regulace aktivity PXR byly představeny 

fosforylační, sumoylační, ubiquitinační a acetylační úpravy (Smutný et al. 2013). 

Fosforylace molekuly může modulovat její aktivitu oběma směry, ale přímá fosforylace 

lidského PXR většinou vedla k oslabení transkripční aktivity. Fosforylace kinázami v 

různých místech receptoru může ovlivnit jeho lokalizaci, dimerizaci, vazbu na DNA i 

interakci s koregulátory, např. SRC-1 nebo NCoR (Smutný et al. 2013). 

Kinázy mění vlivem změn prostředí svou aktivitu a následně pak svým působením na 

PXR ovlivňují odpověď organismu na nové podmínky (Obr. 4). Fosforylace PXR 

Obr. 4 Schématické znázornění aktivace PXR 

A: Korepresory brání transkripční aktivitě. 

Vazba ligandu (rifampicinu nebo PCN) na PXR 

má za následek odpojení korepresorů od 

receptoru a umožňuje připojení koaktivátorů. 

Aktivovaný receptor spouští transkripci 

cílového genu a biologickou odezvu. 

 

B: PXR se nachází v cytoplazmě vázán 

v komplexu s HSP90 a CCRP. V odpověď na 

navázání ligandu se uvolňuje z komplexu a po 

přesunu do jádra, heterodimerizaci s RXR a 

vazbě na responzivní elementy (RE) spouští 

transkripci. PXR může být aktivován i nepřímo: 

kinázy mění fosforylační stav receptoru, který 

ovlivňuje jeho transkripční aktivitu. Zde 

proteinkináza A (PKA) podporující spojení 

s koaktivátory a proteinfosfatáza 2A (PP2A), 

která defosforylací zvyšuje transaktivaci PXR. 

Převzato z: diMasi et al. (2009). 
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proteinkinázou A (PKA) vede ke zvýšení interakcí s koaktivátory a podpoře transkripční 

aktivity. Proteinkináza C (PKC) podporuje silnější spojení s korepresory a pokles transkripce 

cílových genů. Některé mechanismy se různě uplatňují v průběhu buněčného cyklu, např. 

negativní působení cyklin-dependentní kinázy 2 (CDK2). Interakci s PXR ukázaly i další 

proteinkinázy (CDK5) a proteinfosfatázy (PP1, PP2A) (Smutný et al. 2013). 

Xenobiotika kromě přímé vazby na receptor mohou ovlivnit tyto kinázové signalizační 

cesty zapojené do posttranslačních modifikací; příkladem je forskolin, který je aktivátorem 

PKA, nebo některé flavonoidy, které inaktivují CDK5 a podporují tak transkripční aktivitu 

PXR (Mackowiak a Wang 2016). 

Negativním vlivem na aktivaci PXR působí stimulace MAPK/ERK kináz 1 a 2 (MEK1 

a 2). Tyto kinázy jsou součástí signalizační kaskády Raf/MEK/ERK, která hraje zásadní roli 

v regulaci buněčné proliferace. Mimobuněčným signálem regulované kinázy 1 a 2 (ERK1 a 

ERK2) patří do rodiny mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK). ERK1/2 po aktivaci 

můžou fosforylovat různé buněčné struktury (Obr. 5). Inhibice MEK1/2 vedoucí k narušení 

signalizační kaskády zvyšuje transkripční aktivitu PXR. K aktivaci PXR nejspíše přispívá 

následné potlačení nukleárního receptoru SHP fungujícího jako korepresor, který kompetuje 

o PXR s aktivačními faktory (hepatocytárním faktorem 4ɑ, HNF4ɑ), popř. jinak zabraňuje 

transkripční aktivitě PXR. Mezi inhibitory MEK1/2 patří např. potenciální protinádorové 

léčivo PD184352 a jeho novější analog PD0325901 (Smutný et al. 2013, Smutný et al. 2014, 

Pávek 2016, Cheng a Tian 2017). 

Posttranslačním fosforylačním změnám podléhají také další kofaktory a receptory, např. 

RXRɑ, dimerizační partner PXR. Změna v aktivitě těchto struktur může cestou vzájemného 

působení ovlivňovat i aktivitu PXR. Posttranslační modifikace PXR jsou celkově komplexní 

a jednotlivé úpravy se můžou vzájemně překrývat a ovlivňovat (di Masi et al. 2009, Smutný 

et al. 2013). 

Nepřímý způsob regulace aktivity receptoru zcela zřejmě hraje důležitou roli 

v buněčných procesech a je zapotřebí dalších studií, jelikož tato oblast prozatím není zcela 

prozkoumána. 

 



26 

 

 

3.2.5. Cílové geny 

PXR koordinovaně reguluje expresi celé řady genů kódujících enzymy a transportéry 

podílející se na biotransformaci xenobiotik. Je považován zejména za klíčový regulátor 

podrodiny CYP3A. V experimentech na PXR-null myších (myších bez PXR vzniklých 

genetickou manipulací) byla pozorována porucha regulace CYP3A, a přestože se chybějící 

receptor zjevně neprojevoval ve fenotypu, schopnost myší reagovat na xenobiotika byla 

zásadně oslabena. Podání PCN (agonisty myšího PXR a induktoru CYP3A) PXR-null myším 

nevedlo ke zvýšení exprese CYP3A a poskytlo tak konečný důkaz o působení receptoru na 

tuto podrodinu enzymů (di Masi et al. 2009, Xu et al. 2005). 

PXR je dominantním regulátorem CYP3A4, stěžejního enzymu v biotransformaci 

xenobiotik. Jako heterodimer PXR-RXR se váže na struktury DR3 a ER6 v promotoru genu 

CYP3A4. Kromě toho reguluje expresi CYP2B6 (spolu s CAR), CYP7A1 (na níž působí 

negativně) a dalších enzymů první fáze (Tab.1) (di Masi et al. 2009, Wang et al. 2014a). 

  

Obr. 5 Signalizační kaskáda Raf/MEK/ERK 

Extracelulární podněty, např. růstové faktory, vedou 

přes stimulaci membránových receptorů (zde 

tyrosinkinázový receptor, RTK) a řadu proteinů 

(Grb2, Sos, Ras) k aktivaci signalizační kaskády 

Raf/MEK/ERK. Stimulovaná kináza ERK aktivuje, 

popř. inaktivuje cytosolické i jaderné struktury. 

Také zpětnovazebně potlačuje aktivitu této dráhy. 

Inhibice MEK zvyšuje transkripční aktivitu PXR 

(Smutný et al. 2013). Grb2: growth factor receptor-

bound protein 2. Sos: son of sevenless. Převzato z: 

Wu a Park (2015), upraveno. 
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Tab. 1 Některé cílové geny PXR uplatňující se v metabolismu xenobiotik 

Cílový gen Organismus Vliv  

Enzymy 1. fáze   

ALDH1A11 myš + 

ALDH1A71 myš + 

CYP1A1 myš - 

CYP1A1 člověk + 

CYP1A2 člověk + 

CYP1A6 člověk + 

CYP2B1 krysa + 

CYP2B2 krysa + 

CYP2B6 člověk + 

CYP2B10 myš, člověk + 

CYP2C8 člověk + 

CYP2C9 člověk + 

CYP2C19 člověk + 

CYP3A2 krysa + 

CYP3A4 člověk + 

CYP3A11 myš, člověk + 

CYP3A13 myš + 

CYP3A23 krysa + 

CYP3A44 myš + 

CYP7A1 člověk - 

CYP11A1 člověk + 

CYP11B1 člověk + 

   

   

Cílový gen Organismus Vliv  

Enzymy 2. fáze   

GSTA1 myš, potkan + 

GSTA2 myš, potkan + 

GSTA4 myš + 

GSTM1 myš, potkan + 

GSTM2 myš + 

SULT2A1 myš, člověk + 

UGT1A1 myš, člověk + 

UGT1A3 člověk + 

UGT1A4 člověk + 

Transportní proteiny   

MDR1A myš, člověk + 

MDR1B myš + 

MRP2 myš, potkan, člověk + 

MRP3 myš, člověk + 

OATP2 myš, potkan + 

 

 

 

 

 

 

1ALDH: aldehyddehydrogenáza.  

Převzato z: di Masi et al. (2009).
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PXR ovlivňuje rovněž řadu enzymů druhé fáze, mezi nimiž nechybí zástupci GST, UGT, 

SULT a karboxylesteráz, a také transportní proteiny, např. OATP2, členové MRP a zejména 

P-glykoprotein (Tab. 1). Aktivovaný receptor se váže na oblast DR4 a ER6 na promotoru 

genu pro tento transportér (Chen 2010, Nakata et al. 2006, Wang et al. 2014a). 

3.2.6. Endogenní působení 

PXR je označován jako xenosenzor: reguluje enzymy I. fáze metabolismu (CYP3A, 

CYP2B), II. fáze metabolismu (UGT) a také lékové transportéry sloužící k exkreci 

xenobiotik (P-glykoprotein), aby zabránil poškození jaterních i dalších buněk látkami 

z vnějšího prostředí. Jeho funkce ale sahá dál, jak potvrzují in vitro a in vivo modely i 

klinické studie. PXR ovlivňuje nejrůznější fyziologické pochody, a to svým působením na 

homeostázu endogenních molekul – žlučových kyselin, glukózy a tuků a nejrůznějších 

hormonů (di Masi et al. 2009). 

Kvůli této jeho endogenní funkci existuje podezření, že má PXR význam v rozvoji 

diabetu, jaterní steatózy a dyslipidémií. Naproti tomu se zdá jeho aktivace působit 

protizánětlivě, čehož je možné využít v terapii zánětlivých střevních chorob (Gao a Xie 2012, 

Ma et al. 2008). 

Kromě těchto procesů ovlivňuje metabolismus steroidních hormonů, např. indukcí 

CYP11A1, CYP11B1 a CYP11B2. V experimentu na humanizovaných myších vedla 

aktivace PXR ke zvýšení koncentrace steroidních hormonů (aldosteronu, kortikosteronu) 

v plazmě. Skrze CYP3A4 a sulfotransferázy má PXR vliv na metabolismus estrogenů a 

androgenů. Řada steroidních hormonů je rovněž ligandem PXR (Wang et al. 2014a). 

PXR je možno spojovat s rozvojem osteomalácie, jelikož řídí expresi CYP3A4 a 

renálního CYP24, který je hlavním enzymem zajišťujícím katabolismus aktivní formy 

vitaminu D, 1,25-dihydroxyvitaminu D3 (kalcitriolu). Tímto způsobem může hrát aktivace 

receptoru roli v úbytku kostní hmoty, i když bylo zaznamenáno i protektivní působení PXR 

na kostní denzitu díky interakci s vitaminem K (Ma et al. 2008). 

Působení PXR v jaterním energetickém metabolismu 

V případě, že v krvi klesne hladina glukózy, např. při hladovění nebo velkém energetickém 

výdeji, dochází v játrech k nárůstu oxidace masných kyselin, ke snížení lipogeneze a k 
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zvýšené tvorbě ketolátek, které následně pokryjí energetické potřeby tkání (Konno et al. 

2008). 

Aktivátory PXR snižují expresi karnitinpalmitoyltranferázy 1A (CPT1A) a 

mitochondriální 3-hydroxy-3-metylglutarát-CoA syntázy 2 (HMGCS2), klíčových enzymů 

zajišťující β-oxidaci mastných kyselin a tvorbu ketolátek. PXR transkripci genů pro tyto 

enzymy zastavuje přes interakci s transkripčním faktorem FOXA2. PXR rovněž aktivuje 

PPARγ, hlavní spouštěč adipogeneze (Gao a Xie 2012, Konno et al. 2008). 

Aktivace PXR pak zdá se vede k rozvoji dyslipidémie. U myší s konstantně aktivovaným 

PXR i u těch, kterým byl podáván agonista PXR, se objevila hepatomegalie a jaterní steatóza: 

narušení syntézy a rozkladu triacylglycerolů v játrech vedoucí k nadměrnému ukládání tuků 

v jaterní tkáni. V dalších studiích se zvířecími modely došlo vlivem aktivace PXR ke zvýšení 

aterogenních lipoproteinů VLDL a LDL. Přestože se v klinické praxi neobjevují žádné 

významné případy jaterní steatózy, cirhózy nebo karcinomů spojených s léčbou PXR 

agonisty, objevilo se podezření, že dlouhodobé podávání PXR aktivátorů může představovat 

riziko pro rozvoj dyslipidémií, obezity a metabolického syndromu (Obr. 6) (Gao a Xie 2012, 

Ma et al. 2008). 

 

PXR se v rámci endogenního metabolismu účastní také regulace metabolismu glukózy 

(Obr. 6). Důležitými enzymy glukoneogeneze jsou glukóza-6-fosfatáza (G6P) a 

fosfoenolpyruvátkarboxykináza (PEPCK). Ligandem aktivovaný PXR vede ke snížení 

exprese těchto enzymů, a tudíž k pozastavení glukoneogeneze, a to několika způsoby: 

interakcí s transkripčním faktorem FOXO1 nebo s proteinem vázajícím cAMP-responzivní 

element (CREB). Oba se za absence ligandem aktivovaného PXR vážou na responzivní 

elementy na DNA a spouští transkripci genů pro G6P a PEPCK. Třetím navrženým 

mechanismem je potlačení regulace genů zprostředkované HNF4ɑ prostřednictvím vzájemné 

kompetice o koaktivátor PGC-1ɑ (Chai et al. 2013, Konno et al. 2008). 

Aktivace PXR také snižuje expresi glukózového transportéru GLUT2 a enzymu 

glukokinázy, které jsou zodpovědné za uptake glukózy, čímž může vyvolat postprandiální 

hyperglykemii (Hakkola et al. 2016). 

Léčba agonisty PXR, konkrétně rifampicinem, fenobarbitalem, fenytoinem, 

cyklofosfamidem a některými statiny a antivirotiky, způsobila u pacientů narušení glukózové 
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tolerance, což naznačuje možný vliv PXR na diabetes 2. typu. Vliv PXR na inzulinovou 

rezistenci byl zaznamenán v in vivo studiích, objevily se ale i protichůdné výsledky. Celkově 

vzato se zdá, že aktivace PXR narušuje glukózovou toleranci. Přestože potlačení 

glukoneogeneze by mohlo naznačovat protektivní efekt v insulinové rezistenci a rozvoji 

diabetu 2. typu, celkový vliv na metabolismus glukózy, podpora jaterní steatózy a zvýšení 

hladin kortikosteroidů můžou vyvolat diabetogenní působení aktivovaného PXR, 

přinejmenším v myších modelech (Hukkanen et al. 2014, Gao a Xie 2012). 

 

 

 

Působení PXR na metabolismus žlučových kyselin a bilirubinu 

Žlučové kyseliny jsou konečné produkty katabolismu cholesterolu. Jsou tvořeny v játrech; 

po vyloučení do tenkého střeva umožňují absorpci a transport tuků a v tuku rozpustných 

vitaminů z potravy. Mimo to zbavuje jejich produkce játra přebytku cholesterolu a žluč je 

také zásadní pro vylučování velkých hydrofobních endobiotik a xenobiotik.  Homeostáza 

žlučových kyselin je přísně regulována, jelikož jsou při větším množství toxické. Např. 

Obr. 6 PXR v energetickém metabolismu 

Aktivace receptoru xenobiotiky (léčivy, 

přírodními sloučeninami, polutanty živ. 

prostředí) snižuje jaterní metabolismus: 

dochází k potlačení glukoneogeneze, 

transportu glukózy a ukládání glykogenu. 

Také vede k podpoře lipogeneze, snižuje 

β-oxidaci mastných kyselin a potlačuje 

imunitní odpovědi. Dlouhodobá aktivace 

PXR může vést k jaterní steatóze a diabetu 2. 

typu. 

Převzato z: Hukkanen et al. (2014). 
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kyselina litocholová (LCA), jedna ze složek žluči, způsobuje městnání žluči (cholestázu) a 

následnou akumulaci toxických produktů u zvířecích modelů a nejspíše i u člověka. PXR 

představuje jednu z hlavních cest detoxikace žlučových kyselin (z dalších je to např. FXR 

nebo CAR). LCA je známa jako ligand PXR. Studie na zvířecích modelech ukázaly, že 

aktivace receptoru chrání játra před poškozením vyvolaným LCA. Hepatoprotektivní efekt 

je nejspíše důsledkem snížení exprese enzymu CYP7A1, který je klíčovým 

enzymem katabolismu cholesterolu a syntézy žlučových kyselin. Aktivace PXR dále zvyšuje 

expresi CYP3A4, MRP2, SULT2A a OATP2, které se podílí na metabolismu a transportu 

žlučových kyselin (Chai et al. 2013, Juřica et al. 2016, Zhang et al. 2008) 

 

Bilirubin je rozkladný produkt proteinů obsahujících ve své struktuře hem. Vzhledem k 

neurotoxickému působení bilirubin podstupuje konjugaci prostřednictvím UGT na 

glukuronid bilirubinu. PXR se detoxikačního mechanismu účastní aktivací transkripce 

UGT1A1, klíčového enzymu pro konjugaci bilirubinu, a také OATP2 a MRP2. OATP2 

zajišťuje přenos bilirubinu z krve do jater, zatímco MRP2 usnadňuje exkreci konjugovaného 

bilirubinu do žlučových kanálků vedoucích do žlučovodů. Aktivace PXR zabránila rozvoji 

hyperbilirubinémie i ve zvířecích experimentech. Aktivátory PXR tudíž mají potenciál pro 

léčbu nemocí provázených větší hladinou bilirubinu v krvi (Chai et al. 2013, Zhang et al. 

2008). 

PXR v imunitních procesech a regulaci zánětu 

Podávání rifampicinu jako agonisty PXR je spojeno s imunosupresivním působením: 

dochází k potlačení imunologických odpovědí v jaterních buňkách. Nejspíše hlavně 

protizánětlivou roli plní PXR ve střevech. Je dáván do souvislosti se zánětlivými 

onemocněními střev, zejména Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Nemoci jsou 

provázeny dysfunkcí a chronickým zánětem trávicího traktu. U pacientů byl zaznamenán 

pokles v expresi PXR a také jeho cílových genů, některých detoxikačních genů a genů pro 

ABC transportéry (Oladimeji a Chen 2018, Zhang et al. 2008). 

Studie ukazují, že aktivace PXR inhibuje aktivitu jaderného faktoru κB (NF-κB), 

prozánětlivého transkripčního faktoru hrajícího roli v spouštění imunitní odpovědi. Inhibice 

NF-κB naproti tomu zvýšila aktivitu PXR a expresi jeho cílových genů. Toto vzájemné 
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negativní působení NF-κB a PXR nabízí možné vysvětlení imunosupresivních účinků PXR 

agonistů, např. právě rifampicinu. Na prevenci rozvoje zánětlivých střevních chorob pomocí 

dalších (např. přírodních) agonistů se soustředila řada dalších studií a PXR byl označen za 

terapeutický cíl v léčbě těchto onemocnění (Chai et al. 2013, di Masi et al. 2009, Chai et al. 

2016). 

PXR najdeme i v buňkách endotelu, přestože v menší míře než ve střevech nebo v játrech. 

Kromě regulace vaskulární permeability a role v krevní koagulaci se endoteliální buňky 

účastní imunitní odpovědi, jelikož na základě poškození uvolňují zánětlivé působky. 

Expozice ligandem PXR aktivovala v buňkách endotelu receptory rozeznávající molekulové 

vzory (zde Toll-like receptory, TLR, a NOD-like receptory, NLR), struktury, které se podílí 

na koordinaci imunitní odpovědi. V promotorech genů pro tyto receptory autoři nalezli 

responzivní elementy pro vazbu PXR. PXR tak nejspíše v endoteliálních buňkách reaguje na 

xenobiotika dvěma cestami se synergickým efektem: spouští expresi enzymů pro jejich 

detoxikaci a ovlivňuje vrozenou imunitní odpověď proti nim (Wang et al. 2014b). 
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3.3. Antagonisté PXR 

Mimo agonistů, kteří spouští transkripční aktivitu, můžou s PXR interagovat i antagonisté. 

Jsou to molekuly, které nemají při nepřítomnosti ligandu žádný zjevný účinek na genovou 

expresi. Jejich význam spočívá v kompetitivním působení ve vazebném místu receptoru: 

znemožňují připojení agonistického ligandu. Někteří antagonisté můžou působit i 

alostericky, mimo vazebné místo. Vazba antagonisty způsobuje konformační změny 

v molekule receptoru, které následně zabraňují připojení koaktivátorů nebo usnadňují vazbu 

korepresorů. Některé látky můžou vykazovat obojí působení a výsledný efekt je pak závislý 

na výskytu korepresorů a koaktivátorů v konkrétní tkáni (Yen 2015). 

Problematika antagonismu PXR je v posledních letech intenzivně studována. Ukazují se 

mnohé oblasti, ve kterých by bylo vhodné použití antagonisty. PXR je velmi komplexně 

začleněn do regulačních vztahů v buněčných procesech a jeho aktivace či inhibice se může 

projevit v řadě signalizačních cest a biologických odezvách. PXR má v zásadě ochrannou 

funkci, jelikož řídí detoxikaci xenobiotik a chrání organismus před jejich toxickým 

působením. Jeho aktivace však nepřináší jen pozitiva, ale také celou řadu lékových problémů 

způsobených zejména indukcí biotransformačních enzymů a transportérů (Mani et al. 2013). 

Pokud se v těle vyskytne současně ligand PXR a sloučenina, jež je substrátem enzymu 

podléhajícímu regulaci přes PXR (typicky CYP3A4), existuje reálné riziko vzájemného 

ovlivňování metabolismu látek a vzniku lékových interakcí. Je známo, že indukce CYP3A4 

je vyvolána řadou ligandů PXR, včetně léčiv, jakými jsou rifampicin, klotrimazol a 

fenobarbital. Urychlení metabolismu podané látky může vést ke snížení účinnosti terapie 

(Moore et al. 2000, Ma et al. 2008). 

Silným aktivátorem PXR je rifampicin, který interaguje přes indukci CYP3A4 např. s 

benzodiazepinovým anestetikem midazolamem a způsobuje neúčinnost anestezie. Podání 

rifampicinu v léčbě tuberkulózy u pacientů s AIDS vede k nedostatečným 

koncentracím inhibitorů HIV proteáz a umožňuje množení potlačeného viru; tuberkulóza je 

významnou oportunistickou infekcí u imunokompromitovaných pacientů, a zvláště v méně 

rozvinutých zemích bez přístupu k alternativním léčivům může tato situace způsobit závažné 

problémy. U žen užívajících hormonální antikoncepci byl při léčbě rifampicinem (zvláště 
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v dřívějších letech) pozorován zvýšený počet nechtěných otěhotnění (Ma et al. 2008, Wang 

et al. 2014a). 

Ohroženou skupinou jsou pacienti s nádorovými onemocněními, kteří jsou často 

vystaveni většímu počtu léčiv a podstupují doplňkové terapie ke zmírnění nežádoucích 

účinků léčby. V takových případech může dojít k toxickým účinkům nebo rezistencím a 

častou příčinou těchto problémů je indukce enzymů CYP. Agonisté PXR můžou snížením 

účinnosti protinádorové terapie vést k rezistenci, jako v případě chemoterapeutik paklitaxelu 

a tamoxifenu, které indukcí CYP3A4 zvyšují vlastní metabolickou inaktivaci (jedná se o tzv. 

autoindukci) a rovněž snižují účinnost dalších podaných léčiv metabolizovaných stejným 

enzymem (Harmsen et al. 2009). 

Silným induktorem enzymů cestou PXR je hyperforin, složka extraktu z třezalky 

tečkované, jehož užívání během imunosupresivní terapie cyklosporinem vedlo k odmítnutím 

transplantátů. Extrakt z třezalky tečkované rovněž zvýšil metabolismus indinaviru, 

cyklosporinu a některých orálních kontraceptiv (Ma et al. 2008, Moore et al. 2000). 

 

Dalším aspektem aktivace PXR, na který je třeba brát ohled, je urychlení metabolismu látky 

vedoucí ke zvýšené produkci toxických metabolitů. Indukce CYP způsobuje vyšší toxicitu 

isoniazidu, amiodaronu nebo paracetamolu, resp. jeho reaktivního toxického metabolitu N-

acetyl-p-benzochinoniminu (NAPQI). Vlivu PXR na tuto toxicitu napovídají experimenty 

s antagonisty PXR, ve kterých potlačení aktivace PXR působilo cytoprotektivně (Ma et al. 

2008, Lim et al. 2015, Chang et al. 2017). 

 

Antagonisty by bylo zapotřebí také při výskytu mnohočetné lékové rezistence, jež je 

nejčastější příčinou selhání protinádorové léčby. PXR se nachází mimo zdravých buněk i 

v těch nádorových a v ovlivňuje zde odpověď na podání chemoterapeutika. Byl detekován v 

jistých karcinomech prsu, prostaty, endometria, vaječníků i gastrointestinálního traktu, 

zvýšená exprese receptoru byla pozorována v Barretově jícnu a jícnovém adenokarcinomu. 

Aktivace PXR může ovlivnit expresi genů pro růstové faktory anebo také proces apoptózy, 

například podporou exprese antiapoptotických proteinů nebo blokací funkce 

protinádorového proteinu p53. Účinky PXR na nádorový růst jsou nejspíše tkáňově 

specifické (Qiao et al. 2013, Zhuo 2014). 
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Pro rozvoj mnohočetné lékové rezistence je ovšem zásadní indukce transportérů. Látky 

aktivující PXR (včetně protinádorových léčiv cyklofosfamidu, paklitaxelu, vinkristinu a 

tamoxifenu) vedou k indukci těchto transportních proteinů. Jedná se zejména o P-

glykoprotein, ale i vlivem indukce MRP1 a dalších zástupců rodiny MRP dochází ke 

zvýšenému efluxu chemoterapeutika a snižuje se účinnost terapie. Modulátor transkripční 

aktivity PXR by mohl zvrátit rezistenci a zajistit lepší výsledek léčby (Harmsen et al. 2010, 

Chen et al. 2012). 

 

Podání vhodného antagonisty by tudíž mohlo předejít různým typům lékových problémů a 

vylepšit účinnost a bezpečnost terapie. Následující část práce ukazuje prozatím zaznamenané 

antagonisty PXR. Přehled látek s uvedením IC50 a strukturními vzorci je uveden na konci 

kapitoly (Tab. 2, str. 44). 

3.3.1. Přírodní látky 

Ekteinascidin 743 

Vůbec prvním zaznamenaným antagonistou PXR byl ekteinascidin 743 (ET-743), 

tetrahydroisochinolinový alkaloid získaný z mořského pláštěnce Ecteinascidia turbinata. 

Jedná se o účinné cytostatikum schválené k léčbě sarkomů měkkých tkání (pod označením 

trabektedin) (van Kesteren et al. 2003). 

Synold et al. (2001) ukázali, že ET-743 již v nanomolární koncentraci (s IC50 

v jednotkách nanomolů) inhiboval expresi CYP3A4 a MDR1 vyvolanou aktivací PXR. ET-

743 je však cytotoxický a jeho četné nepříznivé účinky (váže se na DNA, narušuje buněčný 

cyklus, rozrušuje mikrotubulární systém, zasahuje do opravných mechanismů DNA) omezují 

použití této sloučeniny pro antagonizaci PXR (van Kesteren et al. 2003). 

Sulforafan 

Isothiokyanát sulforafan je prvním objeveným antagonistou PXR, který je bezpečný a 

zároveň se běžně vyskytuje v přírodě. Najdeme jej v zástupcích rodu Brassica, zejména v 

brokolici a brokolicových klíčcích. Jeho prekurzorem je glukosinolát glukorafanin. 

Epidemiologické i klinické studie ukazují spojení mezi stravou bohatou na brukvovitou 
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zeleninu a snížením rizika nádorů. Sulforafan by mohl být molekulou zodpovědnou za tento 

efekt. Experimenty na zvířecích modelech naznačují jeho protinádorové působení v prevenci 

i v již rozvinutých nádorech a chemopreventivní účinky podporují i data z klinických studií. 

Sulforafan inhibuje histonové deacetylázy, přes řadu transkripčních faktorů působí na expresi 

biotransformačních enzymů včetně GST a UGT a také se ukázal být inhibitorem CYP3A4 

(Zhou et al. 2006, Jiang et al. 2018). 

Zhou et al. (2006) na primárních lidských hepatocytech ukázali, že vliv sulforafanu na 

CYP3A4 je zprostředkován PXR. Sulforafan v nízkomolární koncentraci inhiboval aktivitu 

PXR i transkripci genu CYP3A4 zprostředkovanou PXR. Autoři se domnívají, že sulforafan 

se váže přímo do LBD a narušuje interakci koaktivátorů s receptorem. Ekins et al. (2008) ale 

na základě počítačového modelování nadnesli také možnost, že sulforafan interaguje s 

vnějším povrchem domény AF-2.  

Koncentrace sulforafanu nutné pro inhibici PXR by měly být v krvi snadno dosažitelné 

potravou (Zhou et al. 2006). Ve studii na lidských dobrovolnících ale Poulton et al. (2013) 

předpokládanou inhibici CYP3A4 nezaznamenali. Ani v paralelně probíhajícím experimentu 

s PXR humanizovanými myšmi nepozorovali snížení indukce CYP3A11 vyvolané 

rifampicinem (CYP3A11 je myší obdobou lidského CYP3A4). Příčinou rozdílných výsledků 

oproti in vitro studiím může být nedostatečné dávkování nebo nepředpokládaná 

farmakokinetika molekuly v organismu. 

Holmstock et al. (2013) v pozdějším experimentu využili sulforafan ke zkoumání 

humanizovaných myší exprimujících lidský PXR. Sulforafan zde inhiboval rifampicinem 

vyvolanou indukci myšího P-glykoproteinu ve střevě. 

Provedené experimenty ukazují vhodnost dalšího testování sloučeniny.  

Allylisothiokyanát 

Allylisothiokyanát (AITC) je produktem hydrolytického štěpení thioglykosidu sinigrinu. 

Sinigrin je obsažen ve většině rostlin čeledi brukvovitých (Brassicaceae); najdeme ho v zelí, 

květáku, růžičkové kapustě, v kořeni křenu nebo v oddenku wasabi. Těmto potravinám 

propůjčuje po své enzymatické přeměně palčivou chuť. AITC je rovněž užíván jako 

potravinářské aditivum. V organismu vykazuje protizánětlivé, antimikrobní, fungicidní a 

protirakovinné účinky (Lim et al. 2015). 
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Lim et al. (2015) v reportérových studiích a za pomoci měření exprese CYP3A4 ukazují 

AITC jako účinného antagonistu PXR. Jako možný mechanismus označili narušení interakce 

aktivovaného PXR s RXRɑ, HNF4ɑ a koaktivátory (SRC-1 a PGC-1ɑ). AITC rovněž snížil 

cytotoxicitu vyvolanou amiodaronem a paracetamolem v buňkách linie HepaRG. Sloučenina 

má vysokou biodostupnost a koncentrace použité v testech jsou v krvi (prozatím u hlodavců) 

snadno dosažitelné. 

Kumestrol 

Inhibiční účinky na aktivaci PXR ukázal kumestrol, isoflavonoidní fytoestrogen, který se 

nachází v sóji a luštěninách. Wang et al. (2008) demonstrovali, že aplikace kumestrolu na 

primární lidské hepatocyty vede ke snížení exprese cílových genů PXR (CYP3A4 a CYP2B6). 

Kumestrol interagoval přímo s LBP, ale autoři v následných experimentech s mutantními 

formami PXR ukázali, že sloučenina se navíc váže na alespoň jedno inhibiční místo mimo 

LBP. Toto místo se nachází nejspíše na vnější straně oblasti AF-2 (Ekins et al. 2008). 

Myšlenku alosterického účinku podporuje fakt, že kumestrol antagonizoval interakce 

aktivovaného PXR a SRC-1 ve stejném rozsahu bez ohledu na koncentraci ligandu. 

Fytoestrogenní sloučeniny způsobují celou řadu biologických účinků, z nichž mnohé 

souvisejí s jejich interakcí s ERs. S ohledem na tyto nežádoucí vlastnosti se může kumestrol 

prozatím uplatnit jako zdroj poznatků o antagonismu PXR (Wang et al. 2008). 

Kamptotecin 

Kamptotecin je cytotoxický chinolinový alkaloid rostlinného původu inhibující enzym DNA 

topoisomeráza I. V protinádorové terapii se užívají spíše jeho deriváty topotekan a irinotekan, 

které jsou lépe rozpustné a mají méně nežádoucích účinků (Chen et al. 2010). 

Kamptotecin inhiboval indukci CYP3A4 v primárních lidských hepatocytech. Testy také 

potvrdily narušení interakce PXR a SRC-1 působením kamptotecinu. Sloučenina se neváže 

do LBP, což by mohlo značit obdobný mechanismus účinku jako u dalších alosterických 

antagonistů.  Výsledky poskytují možnost studovat vliv molekulové struktury na typ účinku, 

jelikož irinotekan a topotekan jsou PXR agonisté (Chen et al. 2010). 
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Fukoxantin a sezamin 

Fukoxantin je karotenoid, konkrétněji protizánětlivě a protinádorově působící xantofyl, jejž 

můžeme najít v mořských chaluhách hnědého nebo olivově zeleného zbavení, např. v řase 

wakame (Undaria pinnatifida) nebo kombu (Laminaria japonica), které jsou běžně 

konzumovány v Asijských zemích (Satomi 2017). 

Sezamin je lignan přirozeně se vyskytující v semenech rostliny sezam indický (Sesamum 

indicum) a v dalších nejméně 30 rostlinných druzích. Sezaminu je připisována řada 

protektivních účinků na lidský organismus včetně protinádorového působení a vlivu na 

metabolismus lipidů (Majdalawieh et al. 2017, Lim et al. 2012). 

Tyto přírodní látky jsou rovněž pokládány za antagonisty PXR. V reportérových studiích 

na nádorových buňkách inhibovaly aktivitu promotoru CYP3A4, snížily rifampicinem 

indukovanou expresi CYP3A4 a zdá se, že zabraňují interakcím PXR s koaktivátory (SRC-

1) (Liu et al. 2012, Lim et al. 2012). Schopnost interagovat přímo s PXR však u nich prozatím 

nebyla zkoumána.  

Kyseliny oleanolová a ursolová 

Kyselina oleanolová (OA) je triterpenická sloučenina nacházející se např. v listech 

olivovníku, v olivách a olivovém oleji (Olea europaea), v plodech jabloně (Malus domestica) 

nebo v listech rostlin rodu Vaccinium a Eugenia. Vyskytuje se často společně s kyselinou 

ursolovou (UA). Sloučeniny mají identickou molární hmotnost, liší se pouze v umístění jedné 

metylové skupiny. In vivo i in vitro studie jim přiřazují antioxidační, hepatoprotektivní, 

protizánětlivé, imunoomodulační, antimikrobní i protirakovinné účinky a příznivý vliv na 

snižování obezity (Lin et al. 2017b, Liu 2005). 

Antagonistické působení OA (Lin et al. 2017b) a UA (Chang et al. 2017) na PXR bylo 

demonstrováno v reportérových studiích a na buněčné linii HepaRG. U obou látek byly 

zaznamenány velmi podobné výsledky. Další experimenty naznačily, že kyseliny narušují 

interakce mezi aktivovaným PXR a koregulátory. Laboratoř dále testovala vliv OA a UA na 

hepatotoxicitu způsobenou isoniazidovými metabolity. Měření naznačila protektivní účinek 

triterpenických kyselin proti tomuto poškození a ukázala jejich možné použití v předcházení 

hepatotoxicity při užívání kombinace rifampicinu s isoniazidem v léčbě tuberkulózy. 
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Resveratrol 

Resveratrol je stilbenoid, fenolická sloučenina, kterou najdeme ve vysoké koncentraci ve 

vinné révě (Vitis vinifera) a červeném víně. Vzhledem k jeho účinkům se na látku v poslední 

době upírá pozornost v souvislosti s možným uplatněním v léčbě dyslipidemií, obezity, 

demence, kardiovaskulárních onemocnění a nádorů i ve zpomalení projevů stárnutí (Deng et 

al. 2014, Diaz-Gerevini et al. 2016). 

Řada studií již odhalila, že resveratrol inhibuje enzymy CYP včetně CYP3A4, a Deng et 

al. ve studii z roku 2014 ukázali, že se tak může dít prostřednictvím PXR. Efekt resveratrolu 

ukázali v reportérovém testu a měřením exprese genu CYP3A4 na linii LS174T a také genu 

CYP3A11 na primárních myších hepatocytech. Jelikož resveratrol je široce užíván 

v doplňcích stravy, nemluvě o objemu konzumace červeného vína, problematika jeho 

inhibice PXR by měla být blíže prozkoumána. Přitěžující vlastností v jeho použití je nízká 

biodostupnost (Diaz-Gerevini et al. 2016) 

Silybin a isosilybin 

Účinnou složkou ostropestřecového extraktu (Silybum marianum) je silymarin, směs 

skládající se z několika flavolignanů, flavonoidů a dalších látek. Silymarin působí 

antioxidačními a chemopreventinvními účinky (Neha et al. 2016). 

Mooiman et al. (2013) ukázali inhibiční účinek extraktu na aktivaci PXR, a to 

v reportérovém testu i pomocí měření exprese cílových genů PXR v netransfekovaných 

buňkách LS180. Za hlavní sloučeniny zodpovědné za tento efekt byly označeny silybin a 

isosilybin. Silybin a isosilybin podle autorů interagují přímo s PXR, a to opět nejspíše s 

oblastí AF-2. Kromě standardizovaného extraktu ukázali autoři inhibiční efekt i na dvou 

komerčních produktech s extraktem z ostropestřce, jež jsou často užívány pacienty 

podstupujícími protinádorovou léčbu. 

3.3.2. Syntetické a polosyntetické látky 

Azolová antimykotika a jejich deriváty 

Azolovými antimykotiky se v posledních letech zabývala řada studií. Zatímco některá 

antimykotika, např. klotrimazol, významně aktivují PXR, několik dalších se ukázalo mít 
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opačný efekt (Lehmann et al. 1998). Takeshita et al. (2002) poprvé ukázali antagonistické 

působení ketokonazolu. Huang et al. (2007) demonstrovali efekt ketokonazolu také in vivo a 

předložili domněnku, že může být alosterického mechanismu. Vazba inhibitoru na místo 

mimo LBP by potom způsobila změnu konformace PXR a zabránila jeho interakci 

s koregulátory (SMRT, SRC-1). Wang et al. (2007) podpořili tuto teorii experimentem s 

použitím PXR mutovaného v oblasti AF-2. Ketokonazol při narušení této oblasti nepůsobil 

inhibici aktivovaného receptoru. Ketokonazol tudíž nejspíše nekompetuje s ligandem v LBP, 

ale místem jeho působení je vnější strana oblasti AF-2. Následné studie s využitím 

ketokonazolu ukázaly i další potenciální místa pro vazbu antagonisty, dokonce zcela mimo 

oblast AF-2 (Li et al. 2013). 

V průběhu času se objevily testy dalších azolových antimykotik. Jedním z důvodů 

hledání vhodného derivátu je fakt, že ketokonazol vyvolává ve vyšších dávkách cytotoxické 

účinky. Bezpečné koncentrace používané při léčbě zdá se nejsou pro inhibici PXR dostatečné 

(Fuchs et al. 2013). Překážkou je také silná inhibice enzymů CYP a působení na další jaderné 

receptory. Inhibiční působení na PXR bylo následně zaznamenáno např. u flukonazolu a 

enilkonazolu, ale ani tyto látky nejsou ideální, např. kvůli jejich vlivu na bazální aktivitu 

receptoru (Das et al. 2008, Wang et al. 2007).  

Jednou ze slibných molekul je FLB-12, fluorovaný analog ketokonazolu, u něhož bylo 

odstraněno imidazolové uskupení podezřelé z vyvolávání toxicity. Tento krok významně 

snížil nežádoucí inhibici CYP3A4 oproti ketokonazolu a FLB-12 se rovněž ukázal být 

v pokusech na několika buněčných liniích méně toxický a selektivnější k PXR. K tomu autoři 

uvedli, že FLB-12 nejspíše podobně jako ketokonazol interaguje s AF-2 a znemožňuje 

funkci SRC-1 (Das et al. 2008). Výsledky testů na myších ukázaly, že FLB-12 antagonizuje 

PXR rovněž in vivo (Venkatesh et al. 2011). Tato laboratoř tudíž potvrdila, že vyvíjení 

antagonisty na základě vztahů mezi strukturou a účinkem je správný směr a že je možné 

modifikovat nežádoucí účinky za zachování těch žádoucích. 

V problematice antagonismu PXR se uplatňují také metody in silico, např. farmakoforové 

modely. Na základě fyzikálně chemických vlastností azolových antagonistů byl utvořen 

model jejich antagonismu, který ukazuje nutnost rovnováhy mezi akceptory vodíkové vazby 

a hydrofobními strukturami v molekule (Ekins et al. 2007). Pomocí počítačového screeningu 

databází molekul bylo identifikováno několik látek vyhovujících tomuto modelu. Tyto látky 
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následně ukázaly inhibici aktivace PXR v reportérových testech. Jedná se např. o sloučeniny 

SPB03255 a SPB06061 a antirevmatikum leflunomid (Ekins et al. 2008). 

Polychlorované bifenyly 

Polutanty označované jako polychlorované bifenyly (PCB) jsou skupinou dříve užívaných 

organických látek, v jejichž struktuře byly některé vodíkové atomy nahrazeny atomy chloru. 

PCB představují významné zdravotní riziko. Navíc nejsou dostatečně účinně 

metabolizovány, kvůli jejich lipofilitě se ukládají ve tkáních a perzistují i v životním 

prostředí. 

Tabb et al. (2004) zkoumali jejich potenciál interagovat s PXR na primárních lidských 

hepatocytech a buněčné linii LS180. Zjistili, že zatímco některé PCB aktivují myší formu 

PXR, na lidský receptor stejné sloučeniny působí jako antagonisté a inhibují tudíž 

metabolismus svůj vlastní i metabolismus dalších xenobiotik a endogenních sloučenin. Tento 

antagonistický efekt je vyvolán přímou vazbou do LBD (Tabb et al. 2004). 

A-792611 

Řada léčiv užívaných k léčení HIV infekce jsou známé induktory biotransformačních 

enzymů. Inhibitory HIV proteázy jako amprenavir, atazanavir, a ritonavir zvyšují expresi 

CYP3A4 přes aktivaci PXR a způsobují tak lékové interakce a snižují účinnost terapie. Na 

rozdíl od těchto molekul, A-792611, látka vyvíjená jako nový inhibitor HIV proteáz, se 

ukázala být inhibitorem exprese CYP3A4 v lidských hepatocytech (Healan-Greenberg et al. 

2007). 

Efekt A-792611 byl využit v experimentu na buňkách prsního karcinomu. V této tkáni 

Meyer zu Schwabedissen et al. (2008) zpozorovali zvýšenou expresi OATP1A2 oproti 

zdravým buňkám. Vlivem na dostupnost estrogenních látek zde transportér pravděpodobně 

hraje hlavní roli v regulaci proliferace a růstu nádoru. A-792611 inhiboval rifampicinem a 

PXR vyvolanou indukci OATP1A2. V promotoru genu OATP1A2 také autoři nalezli 

PXRRE. Studie kromě naznačení role PXR v prsním karcinomu a odhalení spojení mezi PXR 

a OATP1A2 poukazuje na možné uplatnění antagonisty v karcinomu prsu. 
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Metformin 

Metformin je biguanid běžně užívaný v terapii diabetu 2. typu. Léčivo snižuje hladinu 

glukózy a lipidů v séru a také zvyšuje citlivost na inzulin (Krausová et al. 2011). 

Krausová et al. (2011) ukázali, že metformin při použití terapeuticky účinných 

koncentrací potlačuje aktivaci PXR v primárních lidských hepatocytech. Inhibici 

aktivovaného PXR demonstrovali rovněž in vivo v experimentech na myších modelech. 

Autoři se domnívají, že metformin narušuje interakci PXR s koaktivátorem SRC-1 nezávisle 

na LBP. 

Metformin byl také testován na primárních myších hepatocytech. Shan et al. (2017) 

zaznamenali potlačení exprese PXR a P-glykoproteinu vlivem aplikace metforminu. Efekt 

byl zaznamenán rovněž in vivo. 

Pimekrolimus a pazopanib 

Burk et al. (2018) pomocí high-throughput screeningu identifikovali dva selektivní PXR 

antagonisty, pimekrolimus a pazopanib, lokální imunosupresivum, resp. cytostatikum 

působící na kinázy a růstové faktory. Léčiva se ukázala narušovat interakce mezi 

rifampicinem aktivovaným receptorem a koregulátory (SMRT, SRC-1). Obě molekuly se 

vážou na oblast mimo LBP (nejspíše do AF-2), ale pimekrolimus se navíc (podobně jako 

kumestrol) váže i přímo, tj. působí duálně: kompetitivním mechanismem i nekompetitivně 

alostericky. Pazopanib nekompetuje s agonisty a nejspíše funguje podobně jako azoloví 

antagonisté. 

Solomonsterolové deriváty 

Sulfatované steroidy z mořské houby Theonella swinhoei nazývané solomonsterol A a B jsou 

známí agonisté PXR. V zájmu jejich dostupnější syntézy se Hodnik et al. (2014) pokusili 

nahradit jejich steroidní část skeletem odvozeným od bazidoxifenu, selektivního modulátoru 

estrogenního receptoru. Některé z nových látek v reportérové studii ukázaly antagonistické 

působení na PXR. Dvě nejúčinnější látky (sloučeniny 20 a 24) v dalším testu 

v mikromolárních koncentracích snížily expresi PXR a CYP3A4. 

Stejná laboratoř provedla analogický experiment s diethylstilbestrolem. Samotný 

diethylstilbestrol působil na aktivovaný PXR inhibičně, což je v rozporu s dřívějšími 
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studiemi. Náhrada steroidního skeletu diethylstilbestrolem opět vedla k několika 

pravděpodobným antagonistům PXR. Antagonickému působení diethylstilbestrolu a 

derivátu 6 nasvědčují výsledky reportérových testů a měření exprese CYP3A4. Nová 

molekula v porovnání s diethylestilbestrolem vyvolává nižší agonistický efekt na ERɑ 

(Hodnik et al. 2015). 

Mezi potenciálními antagonisty PXR představují tyto látky novou třídu struktur vhodnou 

pro další optimalizaci molekul a zkoumání jejich funkce. 

3.3.3. SPA70 

SPA70 (specifický antagonista PXR č. 70, také LC-1) je nedávno představený syntetický 

antagonista patřící strukturně mezi azolové sloučeniny (Lin et al. 2017a). 

Svými vlastnostmi se SPA70 řadí mezi nadějné antagonisty. Lin se spolupracovníky 

(2017a) testovali SPA70 na několika buněčných liniích i primárních lidských hepatocytech. 

Jeho antagonismus k PXR ukázaly reportérové testy, měření míry exprese cílových genů 

PXR (CYP3A4 a MDR1) i testy ovlivnění metabolismu midazolamu a účinnosti 

protinádorových léčiv. Zásadní je, že SPA70 vyvolal účinek rovněž in vivo v experimentu s 

PXR humanizovanými myšmi. 

SPA70 ovlivnil expresi celé řady cílových genů, čímž se zařadil mezi prozatím 

nejuniverzálnější antagonisty PXR. Je specifický k PXR, jelikož neměl výraznější vliv na 

další testované jaderné receptory. Co se týče mechanismu účinku, autoři předložili 

domněnku, že SPA70 se na PXR váže do oblasti LBD. Inhibiční účinek sloučeniny by pak 

byl důsledkem nedostatečné stabilizace oblasti AF-2, která nedovolí koaktivátorům vázat se 

na toto místo kritické pro transkripční proces, ale zároveň umožňuje SPA70 zabránit 

navázání dalšího agonisty. Data také ukázala, že SPA70 usnadňuje interakci PXR 

s korepresory, konkrétně se SMRT a NCoR (Lin et al. 2017a). 
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Tab. 2 Přehled doposud zaznamenaných antagonistů PXR 

Sloučenina Chemická struktura Inhibice hPXR1 Reference 

ET-743 

 

IC50 = 3 nM Synold et al. 2001 

sulforafan 
 

IC50 = 12–14 μM Zhou et al. 2006 

allylisothiokyanát 
 

55% inhibice 

v 20 μM 
Lim et al. 2015 

kumestrol 

 

IC50 = 12 μM Wang et al. 2008 

kamptotecin 

 

IC50 = 0,6 μM Chen et al. 2010 

fukoxantin 

 

70% inhibice 

v 5 μM 
Liu et al. 2012 

sezamin 

 

40% inhibice 

v 30 μM 
Lim et al. 2012 

kys. oleanolová 

 

35% inhibice 

v 10 μM 
Lin et al. 2017b 

kys. ursolová 

 

40% inhibice 

v 10 μM 
Chang et al. 2017 

resveratrol 

 

60% inhibice 

v 25 μM 
Deng et al. 2014 

silybin 

 

IC50 = 135 μM 
Mooiman et al. 

2013 

isosilybin 

 

IC50 = 74 μM 
Mooiman et al. 

2013 
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ketokonazol 

 

100% inhibice 

v 25 μM 
Huang et al. 2007 

flukonazol 

 

100% inhibice 

v 25 μM 
Wang et al. 2007 

enilkonazol 

 

100% inhibice 

v 25 μM 
Wang et al. 2007 

FLB-12 

 

80% inhibice 

v 25 μM 

Venkatesh et al. 

2011 

SPB02372 

 

IC50 = 5,8 μM Ekins et al. 2008 

SPB00574 

 

IC50 = 24,8 μM Ekins et al. 2008 

SPB03255 

 

IC50 = 6,3 μM Ekins et al. 2008 

SPB03256 

 

IC50 = 6,2 μM Ekins et al. 2008 

SPB06061 

 

IC50 = 5,2 μM Ekins et al. 2008 

SPB06257 

 

IC50 = 16,4 μM Ekins et al. 2008 

leflunomid 

 

IC50 = 6,8 μM Ekins et al. 2008 
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itrakonazol 

 

IC50 = 9,0 μM Ekins et al. 2008 

PCB1972 

 

Ki = 0,6 μM Tabb et al. 2004 

A-792611 

 

IC50 = 2 μM 
Healan-Greenberg 

et al. 2007 

metformin 

 

50% inhibice 

> 1 mM 

Krausová et al. 

2011 

pimekrolimus 

 

IC50 = 1,2 μM Burk et al. 2018 

pazopanib 

 

IC50 = 4,1 μM Burk et al. 2018 

sloučenina 20 

 

IC50 = 11 μM Hodnik et al. 2014 

sloučenina 24 

 

IC50 = 14 μM Hodnik et al. 2014 

diethylstilbestrol 

 

IC50 = 14,6 μM Hodnik et al. 2015 

sloučenina 6 

 

IC50 = 27,4 μM Hodnik et al. 2015 
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SPA70 

 

IC50 = 510 nM Lin et al. 2017a 

 

1 IC50 nebo Ki, popř. přibližná hodnota inhibice hPXR tam, kde nebylo IC50 určeno 

2 Hodnoty Ki dalších testovaných polychlorovaných bifenylů se pohybovaly v rozmezí 0,9–24,5 (Tabb et al. 2004) 
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4. Cíl práce 

Cílem experimentální práce bylo ověřit inhibiční účinek SPA70 na aktivovaný hPXR a ověřit 

hypotézu, že SPA70 je schopen inhibovat aktivaci vyvolanou agonisty působícími nepřímým 

způsobem. K testování jsme využili metodu luciferase reporter gene assay na buňkách 

nádorové linie HepG2. 
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5. Experimentální část 

5.1. Chemikálie a média 

Dulbecco's Modified Eagle Medium, DMEM (Thermo Fisher Scientific, USA) 

fetální bovinní sérum, FBS (PAA, Rakousko) 

fosfátový pufr, PBS 

trypsin (Sigma-Aldrich, USA) 

dimethylsulfoxid, DMSO (Sigma-Aldrich, USA) 

rifampicin (Sigma-Aldrich, USA) 

hyperforin (Sigma-Aldrich, USA) 

SR12813 (Sigma-Aldrich, USA) 

U0126 (Sigma-Aldrich, USA) 

PD184352 (Sigma-Aldrich, USA) 

PD0325901 (Sigma-Aldrich, USA) 

SPA70 (abcr, Německo) 

p3A4-luc, pSG5-hPXR a pRL-TK (všechny Promega, USA) 

Opti-MEM Reduced Serum Medium (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Lipofectamin 3000 (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Reagent P3000 (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Passive Lysis Buffer (Promega, USA) 

Luciferase Assay Reagent II (Promega, USA) 

 Luciferase Assay Substrate 

 Luciferase Assay Buffer II 

Stop & Glo Reagent (Promega, USA) 

 Stop & Glo Substrate 

 Stop & Glo Buffer 
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5.2. Pomůcky a přístroje 

12 jamkové destičky, 48 jamkové destičky, 96 jamkové destičky, CO2 inkubátor, kahan, 

kultivační lahve, laminární box, mikropipety a špičky, mikroskop, destičkový luminometr 

BioTek Synergy 2, odsávačka, plastové zkumavky a mikrozkumavky, skleněné Pasteurovy 

pipety 

5.3. Buněčná linie HepG2 

Adherentní nádorová buněčná linie HepG2 pochází z hepatocelulárního karcinomu 

patnáctiletého bělošského muže. Buňky jsou epiteliálního typu a mají po 55 párech 

chromozomů. Rostou v jednoduché vrstvě po malých shlucích a produkují albumin, 

fibrinogen, plazminogen a další plazmatické proteiny. HepG2 reagují na stimulaci lidským 

růstovým hormonem. Povrchové antigeny viru hepatitidy B na HepG2 linii nebyly nalezeny 

(Hep-G2 cell line profile 2017). 

Buňky byly získány z Evropské databanky buněčných kultur (ECACC, katalogové číslo 

85011430). Kultivovali jsme je v médiu DMEM s L-glutaminem, pyruvátem, 10 % FBS a 

1 % neesenciálních aminokyselin při 37 °C a 5% CO2. Pasážování buněk proběhlo za použití 

0,25% trypsinu. Buňky jsme nasadili v počtu 20 000–40 000 na jednu jamku. 

5.4. Transfekce 

Transfekce je proces, během kterého jsou nukleové kyseliny bez virové účasti včleněny do 

eukaryotických buněk. Tato metoda umožňuje studium genů a exprese proteinů v buněčném 

prostředí a dovoluje provedení reportérových esejí. 

Jako metodu transfekce jsme zvolili lipofekci, tj. přenos genetické informace pomocí 

lipozomů, což jsou koloidní částice tvořené lipidovou dvojvrstvou. Kationová část lipidu 

interaguje s negativně nabitými fosfáty DNA a vytvoří komplex. Kladně nabité lipidy také 

usnadňují spojení s buněčnou membránou a vstup do buňky procesem endocytózy. 

Lipozomální transfekce poskytuje řadu výhod - např. poměrně vysokou účinnost přenosu, 

použití v in vitro i in vivo studiích nebo transfer DNA různé velikosti (Transfection 2019). 

Při experimentu jsme použili transfekční činidlo Lipofectamin 3000. 
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5.5. Luciferase reporter gene assay 

Luciferase reporter gene assay (luciferázová reportérová esej) je v zásadě metoda umožňující 

pozorovat biomolekulární jev, jakým je např. transkripční aktivita v buňkách, za pomoci 

reportérového enzymu, v tomto případě luciferázy. 

Do buňky transfekujeme reportérový gen, umělý genový konstrukt, a podle míry jeho 

exprese můžeme studovat interakce proteinů. Reportérové geny se používají pro studium 

regulace exprese genu nebo jako markery pro screening úspěšnosti transfekce buněk. Ideální 

reportérový gen by se neměl běžně vyskytovat v buňce a jeho aktivace by měla být jednoduše 

detekovatelná. Je také nutné, aby přítomnost genu negativně neovlivňovala fyziologii buněk 

a jejich kondici. Detekce exprese genu se provádí enzymaticky nebo chemiluminiscenčními 

metodami. 

Reportérový plazmid obsahuje regulační oblast, protein kódující oblast a sekvence nutné 

k provedení transkripce. Příkladem často využívaného reportérového genu je enzym 

luciferáza, který byl použit v tomto experimentu. Jako regulační oblast jsme zvolili promotor 

genu CYP3A4, který je cílovým genem lidského PXR. 

Do buňky může být vpraven také expresní plazmid, jehož promotor obsahuje virovou 

sekvenci, která spouští expresi protein kódující oblasti spontánně. Tímto způsobem je 

zajištěn dostatek struktur, které se vážou na regulační oblast reportérového plazmidu. 

Pro zvýšení přesnosti měření se užívá duálních reportérů. Do buňky jsou vloženy dva 

expresní plazmidy, experimentální a kontrolní. Oba jsou následně souběžně exprimovány. 

Normalizací aktivity reportérového plazmidu ke kontrolnímu se eliminují vnější vlivy při 

měření, jako efektivita transfekce nebo přesnost pipetování. Pomocí této metody je také 

možné sledovat vliv testovaných látek na životaschopnost buněk (Bioluminescence 

Reporters 2019, Dual-Luciferase Reporter Assay System 2015, Reporter Gene Assays 2019). 

 

Použité plazmidy: 

p3A4-luc – reportérový plazmid obsahující promotorovou oblast genu CYP3A4 a gen pro 

luciferázu firefly; plazmid je citlivý na aktivaci PXR ligandy 

pSG5-hPXR – expresní plazmid obsahující gen pro lidský PXR 

pRL-TK – expresní plazmid obsahující gen pro luciferázu Renilla  
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5.6. Dual-Luciferase Reporter Assay System 

Jedná se o systém duálních reportérů od společnosti Promega. Při měření se zjišťuje aktivita 

dvou enzymů, světluškové „firefly“ (Photinus pyralis) luciferázy a luciferázy „Renilla“, 

pocházející od mořského žahavce renily fialové (Renilla reniformis). Vzhledem k odlišnému 

evolučnímu vývoji mají tyto dva enzymy odlišné požadavky pro substrát, tudíž lze jednoduše 

odlišit jejich bioluminiscenční signály. Žádný z enzymů nepodléhá posttranslačním 

modifikacím. 

Jako první je po přidání luciferinu měřena luciferáza světlušková. Během oxidace 

luciferinu na oxyluciferin se za přítomnosti ATP, Mg2+ a O2 uvolňuje foton (Obr. 7). Reakce 

se projevuje rychlým zábleskem světla. 

 

 

 

Následně přidáváme činidlo s koelenterazinem, substrátem pro luciferázu Renilla. 

K přeměně na koelenteramid a uvolnění fotonu je zapotřebí O2 (Obr. 7). Výsledkem je 

stabilnější luminiscenční signál, který postupně pomalu slábne. 

Obr. 7 Bioluminiscenční reakce katalyzované luciferázami typu firefly a Renilla 

Luciferáza firefly přeměňuje luciferin na oxyluciferin za přítomnosti ATP, O2 a Mg2+. Luciferáza Renilla 

využívá O2 k oxidaci koelenterazinu na koelenteramid. Převzato z: Dual-Luciferase Reporter Assay System 

2015. 
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Výhodou tohoto systému je vysoká citlivost a absence výskytu endogenní aktivity 

v buňkách (Dual-Luciferase Reporter Assay System 2015). 

5.6.1. Pracovní postup metody 

1. Připravili jsme si 48 jamkovou destičku s buňkami linie HepG2 ve 150 μl 

kultivačního média DMEM. Buňky byly inkubovány 24 h při 37 °C a 5% CO2. 

2. Odsáli jsme médium a vyměnili ho za nové přidáním 150 μl média na jamku. 

3. Připravili jsme první vialku s následujícími činidly na 1 jamku: 

a. 15 μl média Opti-MEM 

b. 0,6 μl reagentu P3000 

c. 100 ng pSG5-hPXR 

d. 150 ng p3A4-luc 

e. 30 ng pRL-TK 

4. Následně jsme připravili druhou vialku s následujícími činidly na 1 jamku: 

a. 15 μl Opti-MEM média 

b. 0,45 μl Lipofectaminu 3000 

5. Směsi jsme smíchali a inkubovali 10 minut při pokojové teplotě. 

6. Do každé jamky jsme přidali 30 μl transfekční směsi. 

7. Destičku s buňkami jsme inkubovali 24 h při 37 °C a 5% CO2. 

8. Odsáli jsme médium a nahradili ho 150 μl směsi testovaných látek a kultivačního 

média DMEM s 10 % FBS (I., II.) nebo média Opti-MEM s 1 % FBS (III.). Jako 

kontrola posloužil 0,1% (I.) resp. 0,15% (II. a III.) roztok DMSO, který zde byl 

solventem testovaných látek. 

9. Destičku jsme inkubovali 24 h při 37 °C a 5% CO2. 

10. Po opláchnutí buněk jsme přidali do všech jamek 100 μl Passive Lysis Buffer a 

nechali destičku zmrznout, aby buňky lyzovaly. 

11. Po rozmrznutí jsme z každé jamky přenesli 40 μl do 96 jamkové destičky a přidali 

40 μl Luciferase Assay Reagent II obsahující luciferin. Vzniklou luminiscenci jsme 

změřili na luminometru. 
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12. Reakci jsme zastavili přidáním 30 μl Stop & Glo reagentu složeného ze Stop & Glo 

Substrate a Stop & Glo Buffer v poměru 1:50. Činidlo obsahuje koelenterazin pro 

započetí druhé reakce. Vzniklou luminiscenci jsme změřili na luminometru. 

13. Získaná data jsme vyhodnotili. 

5.6.2. Statistické zpracování dat 

Statistická analýza byla provedena v programu GraphPad Prism 8.1.1 ve verzi trial. Použili 

jsme metodu one-way ANOVA s následným Dunettovým (agonista vs. kontrola) nebo 

Bonferroniho testem (agonista vs. agonista+SPA70). Hodnoty P < 0,05 byly považovány za 

statisticky významné. 

Data jsou zobrazena jako průměry tří měření v jednom experimentu s vyznačením 

směrodatných odchylek. 

Křivky závislosti účinku na dávce byly získány proložením (fitting) experimentálních dat 

v programu GraphPad Prism 8.1.1 ve verzi trial. Hodnota EC50 značí koncentraci, při které 

je dosaženo 50 % maximální aktivace. Hodnota IC50 značí koncentraci způsobující 50% 

pokles maximální aktivace.  
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6. Výsledky 

6.1. Efekt rifampicinu na hPXR (I.) 

Pro posouzení funkčnosti zvolené metody a kvůli výběru vhodné koncentrace rifampicinu 

pro další testy jsme zkoumali vliv několika koncentrací tohoto agonisty na hPXR. 

Rifampicin jsme testovali v koncentracích 1 μM, 5 μM a 10 μM za použití reportérové 

metody na HepG2 buňkách. Transfekce plazmidy pSG5-hPXR, p3A4-luc a pRL-TK zajistila 

v buňkách dostatek molekul hPXR, responzivní elementy pro vazbu aktivovaného hPXR a 

luciferázu Renilla k normalizaci výsledku. Buňky byly inkubovány 24 h při 37 °C a 5% CO2. 

Luminiscenční signály byly vztaženy k signálu kontrolnímu (0,1% DMSO). 

 

V buňkách, ke kterým jsme aplikovali roztok rifampicinu, jsme pozorovali zvýšení 

luciferázové aktivity. Hodnoty představují přibližně 65 %, 90 % a 95 % předpokládané 

maximální aktivace receptoru (Obr. 8). EC50 má hodnotu 0,53 µM. Potvrdili jsme funkčnost 

Obr. 8 Efekt rifampicinu na hPXR 

Výsledky testování metodou luciferase reporter gene assay na buňkách HepG2. a Údaje vyjadřují násobek 

aktivace kontrolního vzorku (DMSO 0,1%). Statistická významnost hodnot oproti kontrole: ** P < 0,01, *** 

P < 0,001. b Stejná data vyjádřená jako křivka závislosti procentuální aktivace hPXR na koncentraci 

rifampicinu (1 μM, 5 μM a 10 μM). EC50 = 0,53 µM; hodnota byla získána analýzou dat v programu 

GraphPad Prism. 
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metody a k následujícímu testu zvolili koncentraci rifampicinu 10 μM, jelikož za použití této 

koncentrace je receptor dostatečně nasycen. 

6.2. Efekt SPA70 na aktivaci hPXR (II.) 

Metodou luciferase reporter gene assay jsme zkoumali efekt antagonisty SPA70 na aktivitu 

hPXR vyvolanou přímými a nepřímými agonisty. Použili jsme tři přímé aktivátory receptoru 

– rifampicin, hyperforin a sloučeninu SR12813 – a tři nepřímé aktivátory receptoru: 

PD184352, PD0325901 a U0126 (Obr. 9). 

Rovněž jsme zkoumali inhibiční účinek několika různých koncentrací SPA70 na aktivaci 

hPXR vyvolanou 10μM rifampicinem. 

 

 

K testům jsme stejně jako v předchozím experimentu využili reportérový plazmid p3A4-luc 

s responzivními elementy genu CYP3A4. Transfekovali jsme rovněž expresní plazmid 

pSG5-hPXR a expresní plazmid pRL-TK s genem pro luciferázu Renilla k normalizaci 

aktivit. Po transfekci buněk linie HepG2, jejich ošetření testovanými látkami a 24h inkubaci 

jsme změřili vzniklý signál. Aktivita luciferázy firefly byla normalizována k aktivitě 

luciferázy Renilla a výsledek byl vztažen k aktivitě kontrolního roztoku DMSO (0,15 %). 
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Obr. 9 Strukturní vzorce použitých nepřímých agonistů hPXR 
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Sloučeniny rifampicin, SR12813 a PD184352 v koncentraci 10 μM a hyperforin 

v koncentraci 2 μM za těchto podmínek vyvolaly aktivaci hPXR (Obr. 10). Aplikace SPA70 

v koncentraci 10 μM k těmto látkám vedla k statisticky významnému snížení této aktivace. 

10μM SPA70 sám téměř neovlivnil aktivitu reportérového plazmidu, což indikuje, že 

sloučenina nemá na hPXR aktivační vliv. 

Po aplikaci U0126 a PD0325901 nebylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení 

transkripční aktivity hPXR. Vzhledem k tomu, že tyto výsledky neodpovídaly očekávání, 

podrobili jsme nepřímé aktivátory dalšímu testu (viz III.). 

 

Obr. 10 Efekt antagonisty SPA70 na agonisty vyvolanou aktivaci hPXR 

Výsledky testování metodou luciferase reporter gene assay na buňkách HepG2. Číselné hodnoty se vztahují k 

aktivaci kontrolním roztokem (0,15% DMSO). Statistická významnost efektu agonista vs. kontrola a agonista 

vs. agonista+SPA70: * P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001. 
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Dále jsme zkoumali vliv různých koncentrací SPA70 na aktivaci hPXR vyvolanou 10μM 

rifampicinem. SPA70 jsme použili v koncentracích 2 μM, 5 μM, 10 μM a 20 μM. Z grafu 

(Obr. 11) je patrné, že aplikace inhibitoru snížila luciferázovou aktivitu v míře závislé na 

dávce. Naměřené hodnoty poklesly na 74 %, 23 %, 13 % a 5 % hodnoty získané měřením 

aktivace vyvolané 10μM rifampicinem, v tomto pořadí. 20 μM koncentrace SPA70 snížila 

aktivaci receptoru téměř na úroveň kontroly. IC50 má hodnotu 2,6 µM. 

6.3. Efekt SPA70 na nepřímo vyvolanou aktivaci hPXR (III.) 

Jelikož U0126 a PD0325901 nevyvolaly v předchozím testu očekávaný efekt, provedli jsme 

s nepřímými agonisty nový experiment za odlišných podmínek prostředí. Všechny testované 

látky jsme na buňky aplikovali v médiu Opti-MEM se sníženou koncentrací FBS (1 %), 

Obr. 11 Efekt antagonisty SPA70 na rifampicinem aktivovaný hPXR 

a Aktivace hPXR při testu kombinace SPA70 a 10μM rifampicin v buňkách HepG2. Údaje jsou uvedeny 

v porovnání s kontrolním roztokem DMSO 0,15% a vyjadřují násobek aktivace kontrolního vzorku. 

Statisticky významné snížení aktivace luciferázového plazmidu antagonistou SPA70: ** P < 0,01. b Stejná 

data vyjádřená ve formě křivky zobrazující pokles relativní aktivace hPXR po přidání SPA70 v koncentracích 

2 μM, 5 μM, 10 μM nebo 20 μM k 10μM roztoku rifampicinu. IC50 = 2,6 µM; hodnota byla získána analýzou 

dat v programu GraphPad Prism. 
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oproti kultivačnímu médiu DMEM s 10% FBS, které jsme použili v předchozím 

experimentu.  

 

Nové uspořádání experimentu přineslo v porovnání s původním odlišné výsledky, jelikož 

látky U0126, PD184352, PD0325901 i rifampicin v koncentraci 10 μM vyvolaly aktivaci 

hPXR v porovnání s kontrolou (DMSO 0,15 %); aktivace za pomoci PD0325901 však nebyla 

statisticky významná. Kombinace 10μM SPA70 s agonisty vedla k poklesu hodnot aktivit až 

k hranici kontroly. Sám SPA70 opět neměl vliv na aktivaci reportérového genu (Obr. 12). 

Obr. 12 Efekt antagonisty SPA70 na nepřímo vyvolanou aktivaci hPXR 

Hodnoty aktivace luciferázového reportérového plazmidu v buňkách HepG2 jsou vztaženy ke kontrolnímu 

roztoku (0,15% DMSO), který má hodnotu 1. Statistická významnost efektu agonista vs. kontrola a agonista 

vs. agonista +SPA70: ** P < 0,01, *** P < 0,001. 
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Na Obr. 13 je zobrazena aktivita luciferázy Renilla, která poskytuje orientační informaci o 

antiproliferačních účincích testovaných látek. Plazmid pRL-TK obsahuje vlastní virový 

promotor, a tak aktivita luciferázy Renilla není ovlivněna přítomností ligandu, ale jen počtem 

a životaschopností buněk v prostředí. Látky SPA70 a U0126 se zdají být v uvedených 

koncentracích relativně netoxické nebo bez výraznějšího negativního vlivu na buněčnou 

proliferaci, jinak je tomu ale v případě sloučenin PD0325901 a rifampicinu, jejichž hodnoty 

naznačují negativní vliv na proliferaci (60 % kontroly). V případě PD184352 ukazují 

hodnoty výrazný pokles životaschopnosti buněk (20 % kontroly), což naznačuje 

antiproliferační nebo cytotoxické účinky této sloučeniny. PD184352 má protinádorové 

vlastnosti a mechanismus jejího účinku se zde nejspíše projevil. Pokles buněčné viability 

nastal i v kombinaci agonistů s SPA70, největší opět v případě PD184352 s SPA70. 

  

Obr. 13 Proliferační aktivita HepG2 buněk po vystavení testovaným látkám 

Data jsou založena na aktivitě luciferázy Renilla úměrné míře aktivace plazmidu pRL-TK v buňkách 

vystavených testovaným látkám po dobu 24 hodin. Údaje jsou uvedeny vzhledem k hodnotě aktivity 

kontrolního roztoku (DMSO 0,15 %). Statistická významnost poklesu hodnoty oproti kontrole: * P < 0,05, 

** P < 0,01. 
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7. Diskuze 

Pregnanový X receptor je považován za hlavní regulátor biotransformace xenobiotik. 

Funguje jako xenosenzor: reaguje na měnící se hladiny xenobiotik v organismu a řídí jejich 

metabolismus ovlivňováním exprese biotransformačních enzymů a transportních proteinů. 

Aktivita PXR je řízena především ligandy, mezi kterými nechybí široce používaná léčiva ani 

přírodní sloučeniny. Mezi ostatními jadernými receptory vyniká promiskuitou, která je 

důsledkem strukturálního uspořádání vazebné domény, resp. její jedinečnou flexibilitou a 

velikostí. Role PXR v buňce je velice komplexní, jelikož receptor je zapojen do vztahů 

s dalšími jadernými receptory a signálními molekulami. PXR reaguje také na endogenní 

sloučeniny a zasahuje do fyziologických procesů organismu. Ovlivňuje metabolismus 

glukózy, lipidů, bilirubinu, žlučových kyselin, steroidních hormonů a je dáván do souvislosti 

s imunitními procesy a mediací zánětu. 

Přestože PXR plní v organismu v zásadě ochrannou funkci, jeho zvýšená aktivace může 

mít řadu nepříznivých dopadů. V poslední době vyvstávají problémy související 

s nadměrnou metabolizací léčiv kvůli indukci biotransformačních enzymů zprostředkovanou 

PXR. Tento jev může kvůli následným nedostatečným hladinám léčiva vyústit v neúčinnost 

terapie nebo vést k nadměrné toxicitě metabolitů. PXR má zásadní roli i v rozvoji 

mnohočetné lékové rezistence v důsledku indukování transportních proteinů. Dlouhodobá 

aktivace PXR se u myší ukázala vést k ateroskleróze a může být rizikem pro rozvoj diabetu 

2. typu. 

Objasnění role PXR v těchto procesech přineslo možnost zmírnit nebo odstranit uvedené 

lékové problémy. Vyrušení indukčního vlivu agonisty PXR by mohlo zlepšit účinnost 

terapie, snížit rezistenci na chemoterapeutika v nádorových buňkách a zvýšit bezpečnost 

léčby. Vzhledem k metabolickému zapojení PXR by mohl antagonista cílit na diabetes nebo 

aterosklerózu. Ideálním antagonistou je stabilní, účinná, specifická a bezpečná molekula, 

která nenese žádný vlastní účinek. 

Látek s inhibičním vlivem na PXR prozatím nebylo objeveno mnoho, jejich řada se ale 

pomalu rozrůstá. Mezi prozatím zdokumentovanými antagonisty jsou přírodní sloučeniny 

často působící i protinádorovými účinky (sulforafan, ET-743). Intenzivnímu zkoumání jsou 

podrobováni azoloví antagonisté. Antagonizace PXR byla také pozorována u již schválených 
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léčiv (metformin). Objevují se snahy o přípravu syntetických nebo polosyntetických 

molekul, ale vývoj vhodného antagonisty je komplikován promiskuitou PXR a složitostí jeho 

struktury. Zkoumání mechanismu účinku sloučenin je také komplikováno alosterickými 

interakcemi. Kvůli těmto překážkám je jedním z využívaných přístupů náhodný screening 

látek, ale uplatňují se také počítačové metody, které využívají rozšiřujících se poznatků o 

vztazích mezi strukturou a účinkem k prohledávání knihoven chemických sloučenin. 

Doposud objevení antagonisté však většinou nenaplňují představy o ideální molekule. Často 

jsou toxičtí a mají další nepříznivé vedlejší účinky, popř. jejich vývoj ještě nepokročil daleko 

a nemáme o nich dostatek informací. 

V této práci jsme se zabývali novým antagonistou hPXR, sloučeninou SPA70 (Lin et al. 

2017a). SPA70 je selektivní k PXR, inhibuje expresi široké škály genů a je relativně 

netoxický a účinný in vivo, což jsou vlastnosti, které jsou dobrým předpokladem k dalšímu 

testování a potenciálnímu použití sloučeniny v budoucnu.  Cílem experimentu bylo ověřit a 

rozšířit poznatky o inhibičním účinku SPA70 na aktivovaný hPXR. Využili jsme k tomu 

několika agonistů, z nichž řada dosud nebyla s SPA70 testována. Také jsme chtěli ověřit 

domněnku, že SPA70 je schopen inhibovat aktivaci vyvolanou agonisty působícími nepřímo, 

přes buněčné signalizační cesty. 

Testovali jsme metodou luciferase reporter gene assay na buňkách nádorové linie HepG2. 

Vliv SPA70 na aktivaci hPXR jsme zkoumali za použití rifampicinu, hyperforinu a SR12813, 

což jsou přímí agonisté PXR, ligandy, které se vážou do jeho LBP (Chrencik et al. 2005, 

Watkins et al. 2003, Watkins et al. 2001). Dále jsme použili látky, které byly popsány 

v nedávné práci skupiny prof. Pávka (Smutný et al. 2014). U0126, PD184352 a PD0325901 

se od předcházejících agonistů liší způsobem aktivace receptoru, jelikož jsou to aktivátory 

nepřímé. Jedná se o inhibitory MEK1/2. U0126 navíc nejspíše působí oběma mechanismy: 

kromě nepřímého působení se váže na hPXR přímo jako ligand (Smutný et al. 2014). 

Nejprve jsme ověřili aktivační účinek rifampicinu, který měl být následně použit pro 

testování různých koncentrací SPA70, a určili jsme jeho vhodnou koncentraci pro toto 

měření (10 µM) (Obr. 8). EC50 v hodnotě 0,5 µM odpovídá publikovaným hodnotám 

(Švecová et al. 2008). 

Testováním několika různých koncentrací SPA70 jsme potvrdili účinek antagonisty na 

rifampicinem vyvolanou aktivaci. Účinek klesl v závislosti na dávce inhibitoru (Obr. 10). 
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Hodnota IC50 (2,6 µM) je vyšší, nežli bylo publikováno (0,5 µM; Lin et al. 2017a). Rozdíl 

mohl být způsoben jinými podmínkami experimentu, především použitím odlišného 

luciferázového reportérového plazmidu. 

Samotné testování látek ukázalo, že hyperforin ve 2 µM a rifampicin a SR12813 v 10µM 

koncentraci aktivují hPXR. Míra aktivace vyvolané hyperforinem byla v porovnání s 

ostatními agonisty vysoká, což odpovídá potenciálu této přírodní látky, jelikož se jedná o 

jeden z vůbec nejsilnějších aktivátorů hPXR (Moore et al. 2000). Nejdůležitější je ovšem 

fakt, že při použití látek v kombinaci s SPA70 došlo k významnému snížení aktivace 

receptoru (Obr. 9). Potvrdili jsme tak výsledky publikované Linem a spolupracovníky 

týkající se vlivu inhibitoru na rifampicinem a SR12813 vyvolanou aktivaci a k tomu jsme 

ukázali tento efekt i na hyperforinu. Antagonizace aktivačního účinku hyperforinu by mohla 

být teoreticky využita k potlačení výskytu lékových interakcí při užívání extraktu z třezalky 

například při protinádorové léčbě, jelikož řada cytostatik je metabolizována enzymem 

CYP3A4. Antagonizace aktivačního účinku rifampicinu by mohla být s výhodou použita 

např. při léčbě tuberkulózy u pacientů s AIDS užívajících inhibitory HIV proteázy. 

Výsledky testování nepřímých aktivátorů U0126, PD184352 a PD0325901 nebyly tak 

jednoznačné. Mírná aktivace hPXR látkou PD184352 a její vyrušení působením SPA70 

naznačují možný vliv antagonisty na nepřímou aktivaci. Další látky však odezvu nevyvolaly 

(Obr. 9). Výsledky týkající se PD184352 naznačují, že metoda by měla fungovat a látky 

U0126 a PD0325901 by měly vést k nárůstu aktivity hPXR, jelikož tyto sloučeniny operují 

na stejném místě kaskády jako PD184352, na kinázách MEK1 a MEK2. Minimálně přímý 

aktivační účinek U0126 se měl v experimentu projevit. Příčinou nedostatečné aktivace mohla 

být snížená viabilita buněk po aplikaci těchto látek, která znemožnila, aby se aktivační účinek 

projevil. Další příčinou by mohla být vysoká vazebnost testovaných látek na plazmatické 

proteiny přítomné v séru. Na plazmatické proteiny se vážou i další inhibitory MEK1/2, např. 

trametinib (Mekinist Prescribing Information 2014). 

Provedli jsme tudíž nový test, přičemž místo v kultivačním médiu DMEM s 10% FBS 

jsme látky aplikovali na buňky v médiu Opti-MEM s 1% FBS. Opti-MEM je díky svému 

složení vhodnější volbou při použití nižší koncentrace séra. V novém uspořádání 

experimentu látky projevily odlišné chování.  Sloučeniny U0126 a PD184352 aktivovaly 

reportérový konstrukt a jejich účinek byl významně inhibován antagonistou SPA70 (Obr. 
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11). Tato skutečnost ukazuje efekt SPA70 na nepřímo vyvolanou aktivaci hPXR. Sloučenina 

PD0325901 na rozdíl od předchozího experimentu vyvolala alespoň mírnou aktivaci, jež byla 

rovněž snížena inhibitorem. Tyto jevy nebyly staticky významné, ale výsledek dokresluje 

obraz SPA70 ve vztahu k nepřímým aktivátorům. Rozdíly v proliferační aktivitě mezi 

buňkami ošetřenými agonistou vs. agonistou+SPA70 nebyly statisticky významné (Obr. 13), 

což koresponduje s předpokládaným mechanismem účinku SPA70 (Lin et al. 2017a), který 

se projevuje až po aktivaci hPXR čili až po narušení signalizační kaskády Raf/MEK/ERK. 

Hodnoty aktivace působením PD0325901 nicméně opět neodpovídaly očekávání. 

Zajímavé je, že tato látka má z použitých nepřímých agonistů hPXR nejmenší hodnotu IC50 

v působení na kinázy MEK (0,33 nM; vs. 2,3 nM u PD184352 a 60 nM u U0126; Cheng a 

Tian 2017), tudíž by měla teoreticky způsobovat největší aktivaci hPXR. Kvůli komplexním 

a komplikovaným vztahům buněčných jevů ale nemůžeme s jistotou říci, že existuje přímá 

úměra mezi mírou inhibice MEK a aktivací hPXR. Menší efekt PD0325901 může být 

způsobený vazbou sloučeniny na plazmatické proteiny (s nejvyšší afinitou z testovaných 

látek), ale také nějakými dalšími jevy v buňce, které nejsou ve vztahu k látce dostatečně 

prozkoumány. Je možné, že exprese MEK v HepG2 v našem experimentu nebyla standardní 

nebo bylo nějakým jiným způsobem zasaženo do této signalizační dráhy, např. výskytem 

mutace upstream proteinů, která by znemožnila funkci PD0325901 (Wu a Park 2015). 

Odlišné výsledky, než byly naměřeny Smutným a spolupracovníky (2014), můžou být také 

způsobeny použitím jiných reportérových plazmidů. 

Zajímavý je také jen minimální pokles proliferace při použití látky U0126. U0126 podle 

Beggs et al. (2015) mimo jiné zvyšuje podíl buněk ve fázi G0/G1 a snižuje podíl buněk ve 

fázi S, což je působení vedoucí k potlačení buněčného dělení. Vzhledem k současnému 

přímému působení U0126 na hPXR je možné, že naměřený aktivační efekt je pouze 

důsledkem vazby U0126 do LBP a vliv na MEK z nějakého důvodu nebyl dostatečný. 

Reportérové testy z principu fungování bohužel neumožňují zjistit, jak k aktivaci receptoru 

došlo. Je také možné, že se antiproliferační efekt nestihl po 24 h projevit. 

V problematice nepřímé aktivace hPXR pomocí inhibitorů MEK je mnoho neznámých. 

Další studie zabývající se těmito látkami by se mohly zaměřit na optimalizaci prostředí pro 

testování a mohly by vést k poodhalení dalších aspektů jejich účinku. 
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Antagonizace nepřímo vyvolané aktivity hPXR pomocí SPA70 otevírá nové možnosti 

použití sloučeniny.  Teoreticky by mohl tento antagonista fungovat i u dalších nepřímých 

aktivátorů hPXR působících na receptor stejným nebo i odlišným mechanismem (pokud platí 

domněnka o mechanismu účinku prezentovaná Linem a kolegy, nemuselo by záležet na 

způsobu aktivace). V budoucnu by mohl být SPA70 použit v kombinaci s látkami cílícími na 

deregulované buněčné signalizační cesty, které zároveň způsobují nežádoucí aktivaci hPXR. 

Celkově můžeme říci, že jsme ověřili inhibiční účinek SPA70 na aktivovaný hPXR a 

ukázali jsme jeho efekt i na nepřímo vyvolané aktivaci hPXR. Naše výsledky podporují ideu, 

že SPA70 může být použit pro další studium antagonizace receptoru i potenciálně v budoucí 

klinické praxi. Jeho účinek by mohl zlepšit terapeutickou účinnost a zvýšit bezpečnost léčby; 

SPA70 by se mohl uplatnit v boji proti rezistenci na chemoterapeutika, popř. také jako 

molekula zasahující do buněčných procesů v metabolismu endogenních sloučenin. Budoucí 

studie dále napoví, zda SPA70 naplní svůj potenciál.  
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8. Závěr  

V této práci jsme studovali inhibiční účinek nového antagonisty hPXR, SPA70, za použití 

metody luciferase reporter gene assay na buněčné linii HepG2. Cílem bylo ověřit 

antagonizaci aktivovaného hPXR působením SPA70 a také ověřit hypotézu, že SPA70 je 

schopen inhibovat aktivaci vyvolanou agonisty působícími nepřímým způsobem, přes 

buněčné signalizační cesty. 

Zjistili jsme, že SPA70 inhiboval aktivitu vyvolanou přímo působícími ligandy: 

rifampicinem (10 μM), hyperforinem (2 μM) a SR12813 (10 μM). Za použití rifampicinu 

(10 μM) jsme ukázali, že účinek SPA70 je závislý na dávce. Na základě těchto dat můžeme 

říci, že SPA70 antagonizuje aktivovaný hPXR. 

SPA70 po optimalizaci podmínek experimentu snížil i aktivaci vyvolanou nepřímými 

agonisty U0126 (10 μM), PD184352 (10 μM) a také PD0325901 (10 μM), přestože při 

použití této látky statisticky nevýznamně. Je zapotřebí dalšího testování, ale naše výsledky 

nasvědčují tomu, že SPA70 účinkuje i na nepřímo vyvolanou aktivaci hPXR. To by mohlo 

předznamenat další uplatnění pro SPA70 a rozšířit už tak rozsáhlé možnosti jeho 

potenciálního použití v budoucnu. 
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