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Veřejný zájem o rostlinné přípravky, potravní doplňky, extrakty a izolované
aktivní látky v posledních desetiletích vzrůstá. Cílem této doktorské disertační práce bylo
studovat vybrané látky ze skupiny monoterpenů a seskviterpenů a jejich interakce s
jaterními buňkami: interakce s enzymy metabolizujícími léčiva, potenciální jaterní
toxicitu a nové mechanismy účinku.
Literatura o známá o jaterní toxicitě několika monoterpenů a seskviterpenů byla
nejprve shrnuta. Dále jsme se zaměřili na látku (R)-pulegon, známou svou jaterní
toxicitou, a jeho předpokládaný metabolit (R)-menthofuran. Výsledky jejich toxicity
v precizních tkáňových řezech z lidských jater ukázaly, že (R)-menthofuran byl méně
toxický vůči lidským játrům a že pravděpodobným důvodem mohou být mezidruhové
rozdíly mezi člověkem a myší.
Několik seskviterpenů (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol, α-humulene,
β-karyofylen a karyofylenoxid) v předešlých studiích inhibovalo aktivitu několika
isoforem cytochromu P450 (CYP), zejména pak CYP3A4. Tyto látky signifikantně
indukovaly expresi CYP3A4 v transfekovaných HepG2 buňkách prostřednictvím
pregnanového X receptoru. Cílem bylo ověřit tyto účinky v precizních lidských jaterních
tkáňových řezech metodou reverzní transkripce-kvantitativní polymerázové řetězové
reakce (RT-qPCR). Z tohoto důvodu byla nejdříve ověřena stabilita referenčních genů
v lidských jaterních řezech, které jsou nutné pro validaci výsledků RT-qPCR. Nicméně,
žádný signifikantní modulační účinek na expresi studovaných enzymů metabolizujících
léčiva nebyl pozorován.
Toxicita potenciálních látek s protinádorovým účinkem, alantolaktonu (ALA) a
germakronu (GER), byla studována na diferencovaných HepaRG buňkách, modelu

podobném lidským hepatocytům. Zatímco ALA vykázal menší toxicitu vůči HepaRG
buňkám než vůči vysoce proliferujícím nádorovým buněčným liniím, obě studované látky
způsobily produkci reaktivních forem kyslíku v relativně nízkých koncentracích.
S využitím nástroje pro predikci cílů BATMAN-TCM byly predikovány nové cíle v
podobě 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A reduktasy (HMGCR) a aromatasy
(CYP19A1). Zatímco obě látky opravdu cílily na HMGCR, účinek byl nejvýznamnější
v toxických koncentracích. Rovněž byla ovlivněna mRNA exprese aromatasy, avšak
každá z látek působila jiným způsobem, což naznačuje že mechanismy jejich působení
nebudou stejné. Získané výsledky této disertační práce posouvají znalosti o účincích
přírodních látek na lidský organismus dále.

