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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AA

arachidonic acid, kyselina arachidonová

ADP

adenosine diphosphate, adenosindifosfát

AMP

adenosine monophosphate, adenosinmonofosfát

ASA

acetylsalicylic acid, kyselina acetylsalicylová

ATP

adenosine triphosphate, adenosintrifosfát

cAMP

cyclic adenosine monophosphate, cyklický adenosinmonofosfát

BuOH

butan-1-olový výtřepek

COL

collagen, kolagen

DMSO

dimethylsulfoxid

EDRF

endothelium-derived relaxing factor

EtOAc

ethyl-acetátový výtřepek

EtOH

ethanol

f.

faktor

HCl

kyselina chlorovodíková

5-HT

5-hydroxytryptamin, serotonin

CHCl3

chloroformový výtřepek

NO

oxid dusnatý

PAF

platelet-activating factor, faktor aktivující destičky

PAI-1

plasminogen activator inhibitor 1, inhibitor aktivátoru plazminogenu 1

PAI-2

plasminogen activator inhibitor 2, inhibitor aktivátoru plazminogenu 2

PDGF

platelet-derived growth factor, destičkový růstový faktor

Pe

petroletherový výtřepek

TGF-β

transforming growth factor-β

PPP

platelets-poor plasma, plazma bez destiček

PRP

platelets-rich plasma, plazma bohatá na destičky

t-PA

tissue plasminogen activator, tkáňový faktor aktivující plazminogen

TR

thrombin, trombin

Tris

2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol

TXA2

tromboxan A2

u-PA

urokinase plasminogen activator, urokinázový f. aktivující plazminogen

vWF

von Willebrandův faktor
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2. ÚVOD

2. 1 Morfologie trombocytů
Trombocyty jsou bezjaderné a bezbarvé krevní elementy. Z hlediska vnější
morfologie mají tvar nepravidelných okrouhlých disků o průměru 2 – 4 μm a
tloušťce 0,5 – 1 μm. Normální počet krevních destiček je u člověka v rozmezí 150 –
300 × 109/l krve, nezávisle na věku (Brotman et al., 2004). Asi třetina se jich nachází
ve slezině v sinusech nebo mezi buňkami pulpy, zbylá část volně cirkuluje, přičemž
se destičky ze sleziny volně vyměňují s cirkulujícími (Trojan et al., 1994).
Doba života destiček v oběhu je 8 – 11 dní, zánik je v rovnováze s tvorbou a
tak jejich počet kolísá jen velmi málo (Lűllman et al., 2002). Zanikající trombocyty
jsou pohlcovány pohlcují makrofágy v játrech, plicích a slezině.
Destičky nemají jádro a mají omezenou nebo žádnou schopnost proteosyntézy.
Obsahují poměrně malý počet mitochondrií, jejich metabolizmus probíhá s velkou
intenzitou. Hlavním zdrojem energie v destičkách je glukóza, která je získávána
z plazmy (Guppy et al., 1999). V cytoplazmě destiček se nacházejí shluky zrnek
zásobního glykogenu. Obsah ATP je v destičkách více než stonásobný oproti
erytrocytům.
Tvar trombocytů je udržován marginálními mikrotubuly, které plní funkci
buněčného skeletu. V cytoplazmě se rozvětvuje rozsáhlý spongiózní systém
vzájemně spojených kanálků a vezikul. Tento systém komunikuje v povrchem
destiček a je důležitý pro jejich sekreční funkci. V destičkách jsou přítomny tři typy
granul, obsahujících látky nezbytné pro jejich vlastní funkci i pro další související
děje. Jsou to skladovací denzní granula (obsahují ADP, ATP, vápník a 5-HT),
početnější α-granula obsahující směs proteinů pocházejících z megakaryocytů
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(obsahují destičkový f. IV který je antagonistou heparinu, růstový faktor – PDGF,
trombospondin, β-tromboglobulin, cytokin TGF-β, fibrinogen, vWF, faktor V) a dále
látky získané z plazmy (albumin, protilátky typu IgG a inhibitor aktivátorů
plazminogenu). Posledním typem destičkových granul jsou lyzosomy, obsahující
enzymy které štěpí bílkoviny a sacharidové komplexy.
V cytoplazmě trombocytů se nachází denzní tubulární systém patřící k
organelám, který je zbytkem hladkého endoplazmatického retikula megakaryocytů.
Nese enzymy syntetizující deriváty AA a je jedním ze zdrojů vápníku.
Destičky poskytují také fosfolipidy (destičkový f. 3). Mají negativní náboj
který vyčnívá směrem k povrchu aktivovaných trombocytů. Tvoří zde katalytický
podklad pro společnou vazbu a reakci enzymů koagulačního systému (Xiao et al.,
2001). Tyto fosfolipidy jsou také zdrojem AA, která je východiskovou látkou pro
syntézu agregačně působícího TXA2 a endoperoxidů (Honemann et al., 1999).
Součástí mikrotubulárního cytoskeletu destiček jsou také kontraktilní bílkoviny
aktin a myosin. Uplatňují se při změně tvaru u aktivovaných destiček a při
uvolňování

obsahu

granul.

Dalším

kontraktilním

proteinem

destiček

je

trombosthenin (Silbernagl et al., 1993; Trojan et al., 1994).

2.2 Vznik trombocytů
Destičky

vznikají

z megakaryocytů

kostní

dřeně

(Shivdasani, 2001).

Megakaryocyty jsou velké (35 – 160 μm) polyploidní buňky, kterých se v dřeni
nachází malé množství. Pocházejí z pluripotentní kmenové buňky. Vývoj
megakaryocytů je řízen tak, aby nedocházelo k větším výkyvům počtů destiček.
Regulujícími tělovými faktory jsou některé cytokiny a trombopoetin. Trombopoetin
je tvořen v ledvinách (Silbernagl et al., 1993).
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2.3 Funkce trombocytů
PDGF se uplatňuje při udržování cévní stěny a při hojení poranění tím, že
stimuluje migraci a dělení buňek hladké svaloviny stěny cév a fibroblastů. Je také
silným stimulátorem polymorfonukleárních leukocytů na které působí chemotakticky
a indukuje fagocytózu. Chemotaktickými účinky se vyznačují také destičkový faktor
4 a TGF-β. Destičky hrají též významnou roli při zánětlivých procesech a jsou
součástí hemostatické složky imunitních reakcí.
Hlavní funkcí destiček je však ochrana organizmu před ztrátou krve. Zde se
uplatňují jak biochemicky tak i mechanicky (Trojan et al., 1994).

2.4 Hemostáza
Hemostáza neboli zástava krvácení je komplexní proces, který chrání
organizmus před nadměrnou ztrátou krve (Schéma 1).

Proces hemostázy probíhá vzájemnou souhrou těchto dějů:
1) Reakce cév v místě poranění (vazokonstrikce)
2) Činnost krevních destiček (nahromadění v místě poranění, vytvoření
hemostatické zátky)
3) Srážení krve (vzájemná reakce plazmatických faktorů, končící vytvořením
fibrinu a definitivního trombu)
4) Zhojení poranění (odstranění trombu fibrinolýzou, zhojení za pomocí
fibroblastů a hladkých svalových buněk).
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Schéma č. 1 - Sled dějů při poranění cévy a aktivaci trombocytů

poranění cévy

obnažení subendotelových
struktur
kolagen

vWF

adheze destiček

aktivace a změna tvaru destiček
trombin
reverzibilní agregace destiček

srážení krve
vystavení prokoagul.
fosfolipidů (dest. faktor
3) na membráně
destiček

tvorba a sekrece
endoperoxidů
a tromboxanu A2 z destiček
uvolňovací reakce:
ADP
dest. faktor 4
5-HT
PDGF

ireverzibilní agregace
destiček

Ad 1)
V místě poranění nastává přechodná vazokonstrikce, která je reakcí cévní stěny
na poškození. Sousední cévy reagují patrně na základě vazokonstrikčních reflexů.
Dochází k uvolnění derivátu kyseliny arachidonové TXA2 který navozuje
vazokonstrikci a tvoří aktivované destičky (Tornhamre et al., 2001). Stejný účinek
má i serotonin. Největší vazokonstrikce nastává ale vlivem myogenní reakce cév na
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poranění. Proces vazokonstrikce hraje zásadní roli v zástavě krvácení zejména u
větších cév (Martínková et al., 1986; Silbernagl et al., 1993)

Ad 2)
Činnost destiček při poranění je primárním dějem. Spočívá v jejich adhezi,
změně tvaru, agregaci a sekreci obsahu granul. Destičky formují tzv. bílý trombus,
který je provizorní hemostatickou zátkou zejména v mikrocirkulaci (kapiláry, malé
venuly). Bezprostředně po narušení cévy adherují trombocyty na subendoteliální
matrix. Adheze je zprostředkována kolagenem a vWF; vWF se váže na receptory
destiček a poutá je tak k subendotelu, kolagen trombocyty silně stimuluje
(Christodoulides et al., 2001). Vlivem adheze mění destičky tvar díky činnosti
cytoskeletu a kontraktilních bílkovin, do okolí jsou uvolňovány dlouhé a tenké
výběžky – filopodie. Sférická proměna destiček nastává do 2 sekund. Následně se
začnou shlukovat vlivem jejich aktivátoru TR, který vznikne při srážení krve v místě
narušení cévy. Tohoto procesu se účastní také řada dalších látek. Vzájemným
zachycováním a shlukováním trombocytů nastává proces agregace. Mediátorem
tohoto procesu je fibrinogen, pro který mají destičky na svém povrchu receptory a
jehož dimerní molekuly je vzájemně spojují. Pro jeho vazbu na receptory destiček
jsou nutné dvojmocné kationty (Ca2+ nebo Mg2+). Současně se uvolňuje také z
membrány trombocytů AA, která je následně metabolizována enzymy pocházejícími
z denzního tubulárního systému na endoperoxidy a TXA2 (Fabre et al., 2001). Obě
látky jsou velmi nestálé a podporují růst již vzniklého shluku destiček. Proces
adheze, změny tvaru a dosavadní tzv. primární agregace jsou vratné. Destičky se
mohou ještě rozvolnit a rozptýlit se v krvi. Sekundární, ireverzibilní agregace, je
spojena s uvolňovací reakcí, při které dochází k secernaci jejich granul. Činností
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aktivovaných kontraktilních proteinů jsou shromážděna granula ve středu destičky,
jejich membrána splyne se stěnami kanalikulárního systému a obsah granul se vylévá
do zevního prostředí mimo destičku. Při tomto procesu se secernuje ADP.
Trombocyty mají vyvinutý zesilovací mechanizmus pro rychlé vytvoření velkých
agregátů který zahrnuje dvě pozitivní zpětnovazební smyčky v podobě uvolňování
endoperoxidů a TXA2 a dále z granul secernovaného ADP. Agregaci dále podporují i
adhezivní molekuly trombospondinu z α-granul a také narůstající množství TR
vznikajícího při koagulaci. Při pozdějším úplném rozpadu a splynutí destiček (tzv.
viskózní metamorfóza) je uvolněn i obsah lyzosomálních granul. Kromě výše
zmíněných látek patří k aktivátorům destiček také adrenalin, vazopresin a PAF
(Saeed et al., 1999).

Adrenalin a vazopresin zesilují, již v poměrně nízkých

koncentracích ve kterých kolují v krvi, odpověď destiček na ostatní agonisty. Ve
stresových situacích pak ve větším množství zejména adrenalin indukuje přímo
agregaci destiček cestou jejich α2-adrenergních receptorů. PAF je také velmi silným
agonistou agregace, uvolňuje se při infekčních a zánětlivých procesech
z aktivovaných neutrofilních granulocytů, bazofilů a makrofágů a také pochází
z endotelu i z destiček samotných (Saeed et al., 1999). Jeho syntéza a uvolňování je
stimulována TR. Agregace destiček může nastat také v případě aktivace
komplementu při imunitní zánětlivé reakci. Reverzibilní agregace slouží k uzavírání
stále se tvořících skulin v cévním endotelu a k zacelování malých defektů
v subendotelu vliven PDGF z α-granul. Ireverzibilní agregace je pak základem
hemostatické funkce destiček. Provizorní zátka vzniklá z destiček potřebuje pro svou
stabilizaci ještě fibrinová vlákna, která se v trombu z destiček zachycují.
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Schéma č. 2 - Účast trombocytů při vzniku hemostatické zátky

poranění cévy

adheze

obnažení
subendoteliálního
vaziva

agregace
trombin
tvorba zátky

trombin

trombosthenin
konzolidace zátky

stabilizace fibrinu

Oproti výše popsanému procesu mají destičky také opačný systém regulace
který zabraňuje jejich spontánní adhezi agregaci. Jsou to látky zvyšující aktivitu
adenylátcyklázy a obsah cAMP a snižující intracelulární koncentraci vápníku.
Endotelové buňky uvolňují inhibitory adheze a agregace, jako je např. NO a málo
stálý prostacyklin PGI2. Obě zmíněné substance inhibují agregační funkce
trombocytů a mají také vazodilatační účinek (Persson et al., 2000). Sekreci PGI2 a
NO stimuluje ADP uvolňovaný z destiček (a vyvolávající jejich agregaci) a dále TR,
vzniklý při aktivaci koagulační kaskády. To působí jako zpětná vazba která omezí
další agregaci a adhezi destiček, vazospazmus a také tvorbu trombu. Buňky endotelu
navíc štěpí ADP na AMP a adenosin. Adenosin má, kromě jiných efektů, silné
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vazodilatační účinky. Pokud je nějakým způsobem (např. při ateroskleróze) porušena
normální funkce endotelu, uvolňují se NO a PGI2 v nižším množství než je obvyklé,
a

dochází

k nadměrné

hyperaktivní

činnosti

trombocytů

a

tím

k riziku

tromboembolických komplikací (Martínková et al., 1986; Trojan et al., 1994).

Ad 3)
Hemokoagulace (srážení krve) je komplexní enzymatický děj, kdy za
spoluúčasti proteinů z plazmy, fosfolipidů a iontů dochází k přeměně krve na
nerozpustný gel.
Vlákna fibrinu vzniklá z fibrinogenu účinkem enzymu TR zpevňují primární
trombocytární zátku. Trombus se tak stane hustším, mechanicky odolným. Látky
potřebné pro vytvoření TR mají původ z plazmy, destiček a tkání. Aktivní
koagulační faktory jsou obvykle charakteru proteolytických enzymů. V jejich
aktivním centru je zpravidla serin s histidylovými zbytky, jedná se tedy o serinové
proteázy. Sled dějů který vede k vytvoření protrombinu je kaskádovitý. Spočívá vždy
ve štěpení proenzymu na aktivní enzym enzymem aktivovaným v předchozí reakci.
V celé kaskádě dochází postupně k zesilovacímu (amplifikačnímu) efektu, kdy
aktivace nanogramů enzymů na počátku vyústí v přeměnu miligramů fibrinogenu na
fibrin. Výsledné zesílení je tedy až 106. Pro všechny reakce je společným znakem
nutnost přítomnosti Ca2+ iontů.
Koagulační děje můžeme rozdělit do dvou základních systémů: systému
vnitřního (má všechny faktory obsaženy v plazmě) a systému zevního (začíná
uvolněním tkáňového tromboplastinu). Oba zmíněné systémy spolu konvergují při
tvorbě faktoru Xa. Další sled reakcí, vedoucí k vytvoření fibrinu, lze tedy označit za
společný (Silbernagl et al., 1993; Trojan et al., 1994).
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Celý proces srážení probíhá za pomoci koagulačních faktorů plazmy:
faktor I

- fibrinogen

faktor II

- protrombin

faktor IIa

- TR

faktor III

- tkáňový tromboplastin

faktor IV

- Ca2+ ionty

faktor V

- proakcelerin

faktor VII

- prokonvertin

faktor VIII

- prokoagulační f.VIII C

faktor IX

- Christmasův faktor (PTC – Plasma Thromboplastin Component)

faktor X

- Stuartův-Proverové faktor

faktor XI

- Plasma Thromboplastin Antecendent (PTA – antihemolytický f. C)

faktor XII

- Hagemanův faktor

faktor XIII

- fibrin stabilizující faktor (FSF, fibrinogliáza)

prekallikrein - Fletcherův faktor
HMWK

- High Molecular-Weight Kininogen, také Fitzgeraldův faktor

faktor XIV

- protein C a protein S

Proces srážení krve lze rozdělit do třech základních fází:

a) vznik protrombin-konvertního systému
Této fáze se účastní vnitřní i zevní systém. Neaktivní koagulační faktory jsou
přeměňovány na aktivní, které mají charakter proteáz (s vyjímkou f. V a f. VIII, které
jsou kofaktory). Obnažený kolagen spolu s dalšími složkami subendotelu váže f. XII,
který je proteolyticky aktivován kallikreinem za přítomnosti HMWK. Faktor XIIa
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(„a“ znamená aktivovaný faktor) zároveň zvyšuje množství vzniklého kallikreinu
z prekallikreinu za přítomnosti HMWK. Faktor XIIa za přítomnosti HMWK dále
aktivuje přeměnu f. XI na XIa. Faktor XIa za přítomnosti vápenatých iontů aktivuje
proteolyticky vznik f. IXa z f. IX. Jde o postupnou aktivaci, kdy aktivovaný faktor
aktivuje další zymogen (fenomén kaskády). Faktory IXa a VIII, Ca2+ ionty a
fosfolipidové micely z destiček tvoří lipoproteinový komplex s faktorem X, který je
aktivován na f. Xa. Faktor VII podléhá v zevním srážecím systému aktivaci pomocí
f. XIIa, XIa a kallikreinu, které pocházejí z vnitřního systému. Dále tvoří f. VIIa,
vápenaté ionty, tkáňový tromboplastin a f. X lipoproteinový komplex. S pomocí
vzniklého komplexu vzniká aktivovaný f. Xa z f. X. Doba aktivace f. X je ve
vnitřním systému několik minut, v zevním systému je to několik sekund. Pro tvorbu
faktorů II, VII, IX a X je zapotřebí v organizmu dostatečná hladina vitamínu K
(Martínková et al., 1986).

b) vznik TR
V této fázi tvoří f. V, f. Xa, Ca2+ ionty a trombocytární fosfolipid
lipoproteinový komplex s protrombinem a aktivují jej. Vzniká tak f. IIa – TR. Ten se
skládá ze dvou řetězců, spojených disulfidickými můstky – z lehkého řetězce A a
z těžkého řetězce B (Martínková et al., 1986; Silbernagl et al., 1993).

c) vlastní tvorba fibrinu
TR odštěpí během několika sekund dva páry malých peptidů, fibrinopeptidu A
a fibrinopeptidu B z velké molekuly fibrinogenu. Tím vznikne monomer fibrinu.
Rozpustné monomerní molekuly fibrinu se postupně shlukují působením
nekovalentních interakcí za vzniku fibrinu rozpustného v roztoku močoviny. Faktor
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XIII aktivovaný TR za přítomnosti Ca2+ iontů na f. XIIIa napojuje již kovalentně
monomery fibrinu. Vzniká fibrin již nerozpustný v močovině. Kovalentně
stabilizovaný fibrin je odolnější proti působení látek s fibrinolytickým účinkem.
Nedochází tak k jeho předčasnému narušení, což by mělo
za následek opětovný vznik krvácení. Následuje zpevnění fibrinu destičkovým
trombem, kdy se vytvoří definitivní hemostatická zátka. Do prostorové sítě fibrinu se
zachycují červené krvinky – vzniká trombus červený. Fibrin který se ukládá v místě
poranění zde stimuluje reparaci poškozených tkání.
Po určité době nastává retrakce koagula, což lze pozorovat např. ve zkumavce
když necháme krev srazit. Z koagula dochází k vytlačení krevního séra, které se liší
od plazmy nepřítomností některých faktorů (I, II, VIII a XIII) spotřebovaných při
srážení. Retrakce koagula je způsobena destičkami a začíná jakmile shluky destiček
adherují k vláknům fibrinu. Destičkové výběžky se přichytávají ke křížícím se
místům fibrinových vláken a jakmile se filopodie zkrátí, dojde ke smrštění celé
hmoty (Martínková et al., 1986; Silbernagl et al., 1993).

Ad 4)
Fibrinová sraženina je po určitém čase, kdy splnila svoji funkci, odstraněna
enzymatickým štěpením fibrinu plazminem. Tento fibrinolytický systém se skládá ze
čtyř

složek:

z neúčinného

plazminogenu,

účinného

plazminu,

aktivátorů

plazminogenu a inhibitorů.
Plazminogen je neúčinný plazminový globulinový prekurzor který se nachází v
plazmě. Jeho hladina se za jistých okolností zvyšuje, jako např. při infarktu
myokardu, infekci, při poranění aj. procesech. Plazminogen je aktivován dvěma
hlavními aktivátory: t-PA a faktorem který byl poprvé izolován z moči - u-PA. t-PA i
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u-PA jsou vysoce selektivní serinové proteázy, uvolňované z buněk v neaktivní
formě jako jednopeptidové řetězce. Štěpením na dva řetězce je aktivuje
zpětnovazebně již uvolněný plazmin nebo kallikrein. Aktivátory plazminogenu mají
původ zejména v buňkách vaskulárního endotelu. Jejich hladina je díky rychlému
odbourávání v játrech nízká. Pro samotnou aktivaci plazminogenu je nezbytná vazba
na fibrin. Ten zde funguje jednak jako substrát budoucího plazminu a také jako
kofaktor při jeho vzniku. Plazminogen, který se naváže na vnitřní lyziny fibrinového
řetězce, může být následně štěpen na plazmin. Tato nutnost vazby na fibrin před
samotnou aktivací omezuje působnost plazminu pouze na samotnou fibrinovou
sraženinu a zamezuje vzniku generalizované fibrinolýzy. Samotný plazmin je
extracelulární nespecifická serinová proteáza rozpouštějící fibrin na malé fragmenty,
které jsou eliminovány z oběhu játry a také buňkami mononukleárního fagocytárního
systému. Štěpí dále fibrinogen a rozpouští v těle malé tromby (zejména
v mikrocirkulaci) a sraženiny vznikající při trombóze hlubokých žil nebo při
trombóze koronární.
Protipól výše zmíněného systému představují inhibitory plazminu a aktivátorů
plazminogenu. Inhibitory aktivátorů plazminogenu jsou glykoproteiny PAI-1 a PAI2. Oba patří mezi inhibitory proteáz a jsou uvolňovány z buněk vaskulárního
endotelu, inhibitor PAI-1 z α–granul destiček, kdy jeho velká hladina uvolněná při
hemostáze ochraňuje primární hemostatickou zátku před rozpouštěním. Vysoká
koncentrace obou inhibitorů v placentě zajišťuje v průběhu těhotenství normální
hemostatické funkce.
Inhibitory plazminu jsou α2-antiplazmin a α2-makroglobulin. Oba patří mezi
inhibitory proteáz a inaktivují plazmin uvolňovaný do okolí z místa své aktivace.
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Nepůsobí sice na plazmin již navázaný na fibrin nebo trombospondin, zabraňují ale
účinně jeho volné cirkulaci.
Fibrinolytický systém je v úzké vazbě a rovnováze se systémem koagulačním.
Pokud by došlo poruchou souhry fibrinolytického a koagulačního systému
k předčasné fibrinolýze, mohlo by dojít k obnovení již zastaveného krvácení
(Martínková et al., 1986, Trojan et al., 1994; Silbernagl et al., 1993).

2.5 Antiagregancia
Z hlediska ovlivnění procesu agregace trombocytů léčivy jsou důležité zejména
dva faktory: TXA2, ktrerý agregaci zvyšuje a prostacyklin, který ji naopak inhibuje.
Obě látky vznikají působením enzymu cyklooxygenázy z AA. Poslední krok této
reakce je řízen syntázou tromboxanu, respektive prostacyklinu.

TXA2 vzniká

zejména v destičkách, prostacyklin v endotelu cév (Lűllman et al., 2002; Silbernagl
et al., 1993;).
Podávání inhibitorů agregace trombocytů slouží k profylaxi vzniku trombů
v arteriálním řečišti (Tanemoto et al., 2000). Tyto tromby vznikají tak, že dojde
k agregaci trombocytů, které se uložily na defekt cévní stěny a na vzniklé hlavě
složené z trombocytů se začne vylučovat fibrin. Na rozdíl od nich jsou tromby ve
venózním řečišti složeny pouze z fibrinu, destičky zde nehrají žádnou roli. Při terapii
arteriálních trombů jsou tedy podávána antitrombotika, zatímco při terapii trombů
venózních fibrinolytika. Níže jsou popsány jednotlivé látky používané v terapii:

Kyselina acetylsalicylová (ASA) – acetyluje v buňkách endotelu a
trombocytech cyklooxygenázu, což má za následek její ireverzibilní inhibici. Pro
obnovení funkce enzymu v těle musí dojít k jeho syntéze de novo. Protože se
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cyklooxygenáza

v endotelu

syntetizuje

poměrně

rychle,

schopnost

tvorby

prostacyklinu je porušena pouze přechodně. V bezjaderných trombocytech naproti
tomu k žádné nové syntéze nedochází a jsou tedy postiženy do konce své životnosti
(tzn. nejdéle 8 – 11 dní). Útlum agregace destiček nastává, podává-li se ASA tak, aby
byla umožněna regenerace syntézy prostacyklinu. Aby zabránila ASA vzniku
eikosanoidů, musí doputovat do místa účinku v nezměněné chemcké formě aby měla
schopnost acetylovat enzym. ASA zabraňuje agregaci trombocytů, nikoliv však
jejich adhezivitě. Nezabrání vzniku venózních trombů. Podává se při nestabilní
angina pectoris, k sekundární profylaxi po infarktu myokardu a k profylaxi okluzí po
chirurgickém bypassu. ASA snižuje incidenci mozkových infarktů a tranzitorních
ischemických atak (Lűllman et al., 2002; Suchopár et al., 1997).

Tiklopidin, klopidogrel – obě látky jsou si chemicky velmi blízké.
Mechanismem působení je interference s aktivací integrinu glykoproteinu IIb/IIIa,
kterou zprostředkuje ADP. V membráně destiček se nacházejí receptory pro ADP
subtypu P2Y12. Za fyziologického stavu dochází po obsazení tohoto receptoru ADP,
což indukuje prostřednictvím G-proteinu přeměnu glykoproteinu IIb/IIIa na jeho
aktivní formu, schopnou vázat fibrinogen. Tiklopidin a klopidorgel přeruší tento
řetězec, patrně mechanismem narušení ADP receptoru svými aktivními thiolovými
metabolity. Účinek obou látek se naplno rozvine teprve za několik dní a pouze in
vivo. Tiklopidin a klopidorgel se podávají při poruchách cerebrální cirkulace. Snižují
incidenci iktů a infarktu myokardu. Užívání tiklopidinu je spojeno s těžkými
nežádoucími účinky (průjmy, netropenie, trombocytopenii, kožní reakce), je proto
vhodné ho podávat tam kde nelze aplikovat ASA nebo dát přednost klopidorgelu
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který by měl mít nežádoucích účinků méně (Kaufman et al., 2000; Lűllman et al.,
2002; Suchopár et al., 1997; Tanemoto et al., 2000).

Indobufen – mechanismus účinku je u této látky obdobný jako u ASA,
blokáda cyklooxygenázy je však reverzibilní. Funkce destiček se spontánně obnoví
do 24 od ukončení podávání. Indobufen nemá vliv na hladinu koagulačních faktorů.
Podává se u stejných indikací jako ASA, protože je však ekonomicky náročnější, tak
nasazuje se zejména tam kde je ASA kontraindikována nebo je zapotřebí inhibici
agregace rychle přerušit (Suchopár et al., 1997).

Dipyridamol – inhibuje fosfodiesterázu destiček a tak zabraňuje jejich
agregaci. Díky rozdílnému mechanizmu působení je možné ho kombinovat v terapii
s ASA. Ve větších dávkách vyvolává vazodilataci s poklesem cévního odporu, což
může vyvolat odklon krevního proudu od ischemických oblastí. Proto není jeho
podávání vhodné u ischemické choroby srdeční. Používá se v kombinaci
s antikoagulační terapií k profylaxi tromboembolických komplikací u chlopenních
náhrad (Suchopár et al., 1997).

Sulfinpyrazon – kompetitivně reverzibilně inhibuje cyklooxygenázu a
inhibuje

adhezi

trombocytů

na

kolagen.

Používá

se

pouze

k profylaxi

tromboembolických příhod u nemocných s mitrální stenózou; pro jiné účely
(prevence ischemické choroby srdeční, tranzitorní mozkové příhody) je nevhodný
(Suchopár et al., 1997).
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Abciximab – jedná se o rekombinantní monoklonální Fab fragment protilátek
blokujících vazebný protein fibrinogenu a glykoprotein IIb/IIIa (Koestenberger et
al., 2000). Výsledkem je neschopnost fibrinogenu se na proteiny navázat. Blokádou
glykoproteinu IIb/IIIa dojde k zablokování konečné společné cesty rozdílných
mechanizmů aktivace destiček. Látka se podává intravenózně, ve speciálních
případech, např. při perkutánní transluminální koronární angioplastice v kombinaci
spolu s heparinem (Lűllman et al., 2002; Suchopár et al., 1997).

Tirofiban, eptifibatid – obě látky blokují glykoprotein IIb/IIIa. Podávají se
podobně jako abciximab intravenózně při infarktové symptomatologii při nestabilní
angině pectoris, kdy mají zabránit úplným uzávěrům (Lűllman et al., 2002).
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3. CÍL PRÁCE

Cílem této práce bylo:
1) vypracování screeningové metody pro hodnocení obsahových látek středně
polárního až polárního charakteru, obsažených v sumárních extraktech z vyšších
rostlin, zahrnující metodu přípravu extraktů, jejich základní čištění, přípravu
lyofylizátu z předčištěných extraktů a vypracování vlastní in vitro metody měření
pro- a antiagregační aktivity těchto extraktů,
2) zpracování okolo 40 vzorků suchých morfologických částí rostlin pocházejících
ze středoevropských taxonů čeledí Asteraceae a Cichoriaceae, sesbíraných a
systematicky verifikovaných doc. RNDr. L. Opletalem, CSc. a změření jejich
pro- a antiagregační aktivity,
3) zhodnocení tohoto primárního screeningu, výběr antiagregačně nejúčinnějšího
taxonu pro izolaci aktivních látek,
4) získání suché morfologické části taxonu v množství dostačujícím pro
fytochemickou studii (několik kilogramů), příprava primárního extraktu a jeho
dělení na základě „bioguided fractination assay“ až do stadia získání čisté účinné
látky,
5) identifikace této látky, stanovení EC50 vzhledem k použitým agonistům agregace.
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4. MATERIÁL A METODY

4.1 Chemikálie
agonisté agregace (AA, ADP, COL, TR) - výrobce Chrono-Log Co. (Havertown, PA,
USA)
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol p.a.
citran sodný v ampulích 3,6% - výrobce Biotika (Slovenská Lupča, Slovensko).
dimethylsulfoxid bezvodý p.a.
dipyridamol (byl získán z přípravku Curantyl N 75 (Berlin-Chemie, Německo),
několikrát přečištěn krystalizací z ethanolu a jeho čistota byla ověřena pomocí TLC a
bodu tání)
kyselina acetylsalicylová ČsL 3
kyselina chlorovodíková 36% p.a.
kyselina sírová 95% p.a.
oxid fosforečný č.
vanilin č.

4.2 Rozpouštědla
benzín ČsL 4 (40-60 °C)
butan-1-ol č.
diethylether č. , před použitím čištěný
ethyl-acetát č.
ethanol 95% denaturovaný 1 % methanolu
chloroform p. a.
methanol p. a.
petrolether č., frakce 30-70 °C
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voda čištěná reverzní osmózou a filtrací

4.3 Destilace rozpouštědel
Všechna používaná rozpouštědla byla před použitím předestilována.

4.4 Příprava silikagelu pro sloupcovou chromatografii
Silikagel použitý pro chromatografii byl připraven z obchodního preparátupřesítován na určitou frakci, vyčištěn chloroformem a methanolem a vysušen. Poté
byl 4 hodiny aktivován v sušárně při 160 °C ve vrstvě ne větší než 20 mm. Po
zchladnutí byl dezaktivován přídavkem 10 % destilované vody a po dobu 1 hodiny
ekvilibrován za stálého třepání.

4.5 Sloupcová chromatografie
Chromatografická kolona byla připravena nalitím suspenze adsorbentu
v rozpouštědle do trubice při otevřeném odtokovém kohoutu. Na povrch usazeného
adsorbentu byl nanesen roztěr vzorku s adsorbentem, ojediněle přímo roztok vzorku.
Roztěr byl připraven zatepla smísením rozpuštěného vzorku s adsorbentem
(hmotnostní poměr vzorek : adsorbent 1 : 1-3) a vysušením na vodní lázni. Dosušení
bylo provedeno ve vakuovém exsikátoru nad oxidem fosforečným po dobu 24 hodin
(cca 0,66 kPa).

4.6 Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Orientační tenkovrstvá chromatografie byla prováděna na Silufolu (Kavalier
Votice) s UV indikátory pro oblast = 254, 366 nm nebo bez indikátorů a na deskách
Kieselgel 60 F254 (Merck AG, Darmstadt, Německo). Chromatogramy byly vyvíjeny
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vzestupným způsobem v normálních chromatografických komorách, nasycených
parami mobilní fáze, nejdříve za 2 hod po nalití eluční soustavy.

4.7 Odpařování frakcí
Frakce získané sloupcovou chromatografií byly odpařovány vakuovou destilací
při teplotě do 50 °C a tlaku 1,33 kPa v aparatuře s kapilárou nebo na vakuové
odparce za použití difuzní membránové vývěvy Vacuubrand MZ 2C.

4.8 Kontrolní tenkovrstvá chromatografie
Desky Silufol nebo Kieselgel 60 F254 200×200 mm byly nejprve
v chromatografické komoře promyty čistou mobilní fází, odvětrány, nastřihány na
velikost 65×50 mm a takto připraveny k nanášení vzorku.

4.9 Sušení vzorků
Před fyzikálně chemickými měřeními byly izolované látky vysušeny obvyklým
způsobem: sušení bylo prováděno v exsikátoru za normální teploty a sníženého tlaku
(0,66 kPa) nad oxidem fosforečným po dobu minimálně 12 hodin. K dokonalému
vysušení menších množství pevných látek bylo použito sušící zařízení podle
Abderhaldena, doba sušení 2-5 hodin, sušidlo oxid fosforečný, tlak 0,66 kPa, teplota
do 70 °C.

4.10 Infračervená spektroskopie
Infračervená spektra byla změřena na přístroji Nicolete Impact 400 v pevném
stavu v disku bromidu draselného, na katedře anorganické a organické chemie,
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové).
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4.11 Příprava lyofilizovaných rostlinných extraktů
Rostliny použité k přípravě extraktů a následnému testování (viz níže Tabulka
č. 1) byly sbírány na území ČR v průběhu let 2001 a 2002. Rostlinný materiál byl po
sběru usušen při pokojové teplotě rozdrobněn na kousky velikosti ca 5 mm a
rozemlet v tříštivém elektrickém mlýnku po dobu 10 – 20 vteřin tak, aby nedošlo
během zpracování k ohřevu (velikost částic byla do 0,1 mm). Získaná práškovaná
droga byla použita v množství 5 g k přípravě extraktu, zbylé množství bylo
ponecháno jako referneční vzorek.
5 g drogy bylo extrahováno 75 ml vodného ethanolu (70%, w/w)
v ultrazvukové lázni Sonorex Super 10P (Bandelin) při stupni 10 po dobu 30 min za
laboratorní teploty. Extrakt byl oddělen od pevného podílu na Büchnerově nálevce,
extrahovaný materiál promyt ještě 3 × 10 vodného ethanolu a vzniklé filtráty
spojeny. Do zahuštěného extraktu bylo přidáno 5 ml vody, protřepáno 30 vteřin a
suspenze následně zfiltrována přes sloupec čištěné křemeliny (Hyflo Super Cel).
Získaný filtrát byl za výše uvedených podmínek odpařen do sirupovité konzistence.
Baňka byla ponořena částí s extraktem do kapalného dusíku a po zmražení umístěna
do lyofilizačního aparátu. Po proběhlé lyofilizaci (doba trvání 3 h) byl extrakt
dosušen ve vakuovém exsikátoru nad oxidem fosforečným do konstantní hmotnosti.
Suchý extrakt byl přenesen do lahvičky (penicilínky) s hliníkovým uzávěrem a
gumovým těsněním, v ní rozetřen skleněnou tyčinkou a po naplnění argonem byla
lahvička uzavřena. Lahvičky byly do započetí měření skladovány v temnu při teplotě
–23 až –27 °C.

26

4.12 Metodika měření agregace destiček
Úroveň agregace destiček byla sledována agregometrem Chrono-log 500-Ca
(Chrono-Log Co., USA) spojeným s osobním počítačem. Proces agregace byl
vyhodnocován programem Aggro/Link for Windows, verze 4.75 (Chrono-Log Co.,
USA). Protože je uvedená metodika využívána pouze na větších klinických
pracovištích a agregometr nepatří mezi běžné laboratorní přístroje, jsou v následující
části podrobněji popsány principy agregometrie a použitý přístroj.
Destičky adherují za různých podmínek a v přítomnosti rozličných látek.
Termín "agregace destiček" vyjadřuje proces adheze jedné destičky ke druhé. Tento
jev může být indukován přídavkem látek vyvolávajících agregaci do plazmy
obohacené destičkami nebo do plné krve. Průběh agregace destiček závisí na
koncentraci vápenatých iontů, fibrinogenu a jednom či více plazmatických faktorech
a přítomné agregační látce. Agregace proběhne specificky, v závislosti na typu látky
vyvolávající agregaci a na její koncentraci. Pro optickou agregometrii se jako faktory
indukující agregaci (agonisté agregace) používají AA, ADP, epinefrin, COL, TR a
ristocetin.
Výběr těchto látek má základ v mechanismu srážení. ADP a epinefrin jsou
obsaženy v organelách destiček, odtud jsou uvolňovány při tvorbě primární
trombocytární zátky a tím podporují další agregaci destiček. COL ale na druhou
stranu v destičkách obsažen není, je přítomen v endotelu cév a je považován za první
srážecí nebo pro-koagulační faktor, se kterým se setkají destičky po cévním
poranění. Tím jsou in vitro studie reakce destiček na COL velmi významné. Ostatní
látky, jako jsou TR, kalciový ionofor A23187, AA, ristocetin, bovinní faktor VIII a
5-HT mají také svůj význam pro studium srážlivosti, ale spíše pro specifičtější účely.
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Agregace destiček in vitro umožňuje v klinické praxi kontrolu funkce destiček
(Ingerman-Wojenski et al., 1984; Podczasy et al., 1997; Sirridge, 1984) a dovoluje
tak najít vhodnou terapii pro pacienty s poškozenou funkcí srážení a poznání
dědičných dysfunkcí (O’Brien, 1962; Feinman et al., 1985). Je však také vhodnou
metodou, která umožňuje určit zda látka přidaná k nativním trombocytům před
samotným agonistou agregace ovlivňuje jím následně vyvolaný proces agregace,
tedy zda látka působí pro- nebo antiagregačně. Obvykle jsou používány dva základní
typy agregačních testů:
-

optická agregometrie v PRP

-

impedanční agregometrie v plné krvi

Optická agregometrie
Destičky

v suspenzi

plazmy

jsou

izolovány

ze

vzorku

plné

krve

s protisrážlivou úpravou odstředěním při nízkých otáčkách. Tím se získá PRP – což
je plazma, ve které jako majoritní krevní elementy převažují trombocyty.
Odstředěním při vysokých otáčkách se získá takzvaná PPP, tedy čistá plazma bez
krevních elementů. Agregometr Bornova typu (Born, 1962; O’Brien, 1962) nebo
optický agregometr je spektrofotometr s fixní vlnovou

délkou s prostorem na

vzorky, termostatovaným na teplotu 37 °C. Protože pro agregaci destiček in vitro je
nutný jejich vzájemný kontakt, je zajištěno míchání testovaného vzorku během
měření magnetickým míchadlem, které se vkládá se do kyvety před započetím
měření. Vlastní měřící prostor je u agregometru Chrono-log 500-Ca řešen tak, že
paprsek infračerveného záření o vlnové délce 950 nm prochází skrz dvě kyvety,
z nichž jedna obsahuje PRP (vzorek) a druhá PPP (kontrola). Křemíkové fotodiody
detekují záření prošlé skrz kyvety se vzorky: PRP je považována za vzorek s 0%
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transmitancí či agregací a PPP za vzorek se 100% transmitancí či agregací. Každá
kyveta má svůj zdroj záření i snímač, principem jde tedy o dvoupaprskový fotometr.
Rozdíl ve výstupním signálu fotodiod pak vypovídá o aktuálním stavu transmitance
(neboli agregace) měřeného vzorku, jelikož vznikající agregáty trombocytů
kontinuálně zvyšují optickou propustnost vzorku.
Stiskem tlačítka na agregometru se nastaví hodnoty pro 0% a 100%
transmitanci. Pro testování je nutný početní rozdíl trombocytů mezi testovaným a
referenčním vzorkem minimálně 30 × 109/l plazmy. V případě že rozdíl transmitance
obou vzorků klesne pod hodnotu odpovídající této koncentraci, výstup agregometru
upozorní obsluhu na chybu.
Poté co je přidán do PRP agonista agregace a destičky začínají reagovat,
nastávají odpovídající změny v transmitanci a jsou kontinuálně zaznamenávány
připojeným počítačem.
Jakmile destičky prodělají tvarovou změnu jako odpověď na stimul (agonistu,
agregační látku), jejich větší rozměr způsobí snížení průchodu světla skrz PRP a tím
se sníží relativně k PPP aktuální transmitance. Jestliže je dávka látky dostačující
k vyvolání vzájemného shlukování destiček a k vytvoření destičkových agregátů,
zvýší se naopak průchodnost vzorku pro infračervené záření. Naměřené hodnoty
transmitance se postupně blíží k úrovni odpovídající PPP. Charakteristickými znaky,
které je možno pozorovat na získaných agregačních křivkách, jsou:
-

změna tvaru destiček

-

první vlna agregace (primární agregace, reverzibilní) - naměřená křivka se
může vrátit zpět k základní čáře PRP
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-

druhá vlna agregace (sekundární agregace, ireverzibilní) nastane, když látky
uvolněné z granul destiček způsobí stimul vedoucí ke kaskádě dalších dějů,
vedoucích ve výsledku k agregaci

Agregační křivka je dále charakterizována (Obr. č. 1):
-

maximální změnou velikosti transmitance, způsobené agonistou (% agregace)

-

směrnicí neboli intenzitou agregace (% změny agregace za minutu)

Obr. č. 1 – Průběh agregační křivky

Rozdílné koncentrace agonistů se potom využívají pro získání hodnot EC50.
Preinkubace destiček s testovanou látkou po určitou dobu před přidáním agonisty
agregace umožňuje zhodnocení jejího vlivu na tento proces a zjištění odpovídajících
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hodnot EC50. Spotřeba PRP činí 0,25 nebo 0,5 ml pro jedno měření (Chrono-Log
Co., 1996).

Impedanční agregometrie v plné krvi
Průběh agregace je sledován přímo v plné protisrážlivě upravené krvi, bez
nutnosti separace destiček od ostatních krevních elementů, jako je tomu v případě
optické agregometrie. Nevýhodou metody je oproti optické agregometrii větší
spotřeba krve pro jedno měření (1 ml).
Do temperované kyvety se vzorkem se před vlastním měřením ponoří
elektroda, sestávající ze dvou platinových drátků, oddělených vzduchovou mezerou.
Měřícím okruhem elektrody prochází malé střídavé napětí (zabrání se tak
elektrolýze) řádu milivoltů. Agregometr měří elektrický odpor či jeho převrácenou
hodnotu (vodivost) mezi vloženými elektrodami. Během krátkého času se ustaví na
platinových drátcích elektrody rovnováha, kdy na jejich povrchu dojde k vytvoření
jedné vrstvy destiček. Po ustálení impedance je tato hodnota nastavena jako základní
(nulová) hodnota, která u impedanční agregometrie nahrazuje kontrolu. Jakmile je
látka vyvolávající agregaci přidána do kyvety, stimulované destičky adherují na
původní vrstvu destiček vytvořenou na elektrodách. Tato postupná adheze destiček
způsobí růst elektrického odporu mezi elektrodami. Tato změna elektrického odporu
je udávána v ohmech. Doba sledování průběhu agregace trombocytů je 4 - 6 minut
po přidání agonisty. Agregační křivka je charakterizována (Obr. č. 2):
-

mírou agregace, odpovídající aktuálnímu odporu v daném čase

-

směrnicí neboli intenzitou agregace, počítanou na základě změny elektrického
odporu (v ohmech) za minutu

-

maximální hodnotou naměřené agregace, vyjádřenou v ohmech
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Obr. č. 1 – Průběh agregační křivky

Nárůst impedance odpovídá proporcionálně nárůstu masy agregovaných
destiček. Impedanční metoda je poměrně citlivá na stavy hyperagregability či na
přítomnost léků jako je ASA, dipyridamol a jiné léky ovlivňující agregaci. Není
ovlivněna optickými vlastnostmi vzorku, může být analyzována krev obsahující větší
množství lidpidů nebo krev trombocytopenická. Ve srovnání s metodou optickou
metoda při praktickém ověření poskytovala méně reprodukovatelné výsledky
(Chrono-Log Co., 1996).
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4.13 Testování rostlinných extraktů na pro- a antigagregační aktivitu
Dárci krve pro agregometrii byli nekuřáci, kteří neužívali 10 dní před odběrem
žádnou látku ovlivňující funkce destiček. Odběr byl proveden do jednorázové sterilní
stříkačky obsahující jako antikoagulační látku 3,8% citran sodný, který neovlivňuje
agregační funkce destiček (Qi et al., 2001). Výsledný objemový poměr citranu a krve
byl 1:9. Krev byla do 30 min po odběru centrifugována (centrifuga U-32R, Boeco)
10 min při 240 × g za laboratorní teploty. Tím byla jako supernatant získána PRP. Po
jejím oddělení byla krev dále centrifugována 15 min při 600 × g za laboratorní
teploty pro získání PPP.
Počet destiček v PRP byl určen na Oddělení klinické hematologie, 2. interní
klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Množství destiček v PRP bylo
následně nastaveno s pomocí PPP jako dilučního média na hodnotu 250 × 109/l.
Rostlinný extrakt byl před vlastním měřením znovu zhomogenizován
skleněnou tyčinkou. Pro testování byl připraven roztok extraktu v 0,1 M Tris-HCl
pufru, pH 7,4 o koncentraci 25 mg/ml.
Absorbance PRP byla vzata jako 0% úroveň agregace, absorbance PPP jako
úroveň 100%. Do skleněné silikonizované kyvety bylo přeneseno 490 μl PRP. Kyveta byla
vložena do temperovaného (37 °C) měřícího prostoru agregometru, obsah byl promícháván
za pomoci magnetického míchadla. Po 3 minutách bylo přidáno 10 μl pufrovaného roztoku
extraktu (výsledná koncentrace v PRP byla 0,5 mg/ml) nebo samotného pufru (kontrola). Po
5 minutách byl do kyvety přidán jeden z agonistů agregace (AA, výsledná koncentracce
v kyvetě koncentrace 0,5 mM, ADP, výsledná konc. 10 M, COL výsledná konc. 2 g/ml
nebo TR výsledná konc. 1 U/ml). Tyto koncentrace byly zvoleny tak, aby u průměrného
vzorku zdravé populace lidí vyvolaly v PRP agregaci trombocytů v rozsahu 70 – 99 %
(Nieuwenhuis et al., 1987; White et al., 1999). Pokud by byl dárce postižen některou

33

z poruch agregace destiček nebo by užil lék který ji snižuje, projevilo by se to při měření
kontrolního vzorku.
Následný proces agregace byl sledován a vyhodnocován po dobu 5 min. s použitím
software Aggro/Link.

4.14 Statistické hodnocení
Statistická významnost rozdílu mezi naměřenými hodnotami agregace a
kontrolou byla vyhodnocována párovým Studentovým t-testem v programu
GraphPad Prism Version 3.02 for Windows (GraphPad Software, San Diego, CA,
USA). Za signifikantní byly považovány hodnoty s p < 0,05. Pokud není u hodnot
antiagregačních aktivit na příslušném místě uvedeno jinak, splňovaly vždy toto
kritérium. Jednotlivá měření byla opakována nejméně třikrát. Výše uvedený program
byl použit i pro výpočet hodnot EC50 u měřených látek.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST A VÝSLEDKY

Tabulka č. 1 –Antiagregační aktivita testovaných rostlinných extraktů

Snížení agregace vyvolané agonistou
Název taxonu

Část rostliny

Achillea nobilis

AA

ADP

COL

TR

nať s květy

-

-

-

-

Achillea ptarmica

nať s květy

-

-

-

-

Arctium lappa

květenství

-

-

-

-

Bellis perennis

květenství

-

-

-

-

Cirsium heterophyllum nať s květy

-

-

-

-

Cirsium heterophyllum nať s květy

-

-

-

-

Cirsium oleraceum

listy

-

-

-

-

Cirsium oleraceum

květenství

-

-

-

-

Cnicus benedictus

nať s květy

15 ± 5 %

12 ± 2 %

42 ± 6 %

-

Echinacea purpurea

listy

-

-

-

-

Echinacea purpurea

listy

-

-

-

-

Erigeron strigosus

květenství

-

-

-

-

Eryngium caeruleum

nať s květy

-

-

-

-

Galinsoga ciliata

nať s květy

-

34 ± 6 %

-

-

Gnaphalium uliginosum nať s květy

-

-

-

-

Hieracium cespitosa

nať s květy

-

-

-

-

Chamomilla recutita

květenství

-

-

-

-

Inula hirta

nať s květy

-

-

-

-
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Tabulka č. 1, pokračování - Antiagregační aktivita testovaných rostlinných extraktů

Snížení agregace vyvolané agonistou
Název taxonu

Část rostliny

Inula salicifolia

AA

ADP

COL

TR

nať s květy

-

-

-

-

Lactuca serricola

nať s květy

-

-

-

-

Matricaria discoidea

květenství

-

-

-

-

Matricaria chamomilla

nať bez květů

-

-

-

-

Petasites hybridus

květenství

-

-

-

-

Petasites hybridus

listy

-

-

-

-

Pilosella caespitosa

nať s květy

-

-

-

-

Senecio jacobaea

nať s květy

-

-

-

-

Senecio vulgaris

nať s květy

-

-

-

-

Silybum marianum

listy

-

-

-

-

Solidago canadensis

květenství

-

-

-

-

Solidago gigantea

květenství

-

-

-

-

Tanacetum vulgare

listy

-

-

-

-

Taraxacum officinale

květenství

-

-

-

-

Taraxacum officinale

listy

-

-

-

-

Tripleurospermum maritum

květenství

-

-

-

-

Tussilago farfara

květenství

-

-

-

-

Tussilago farfara

listy

-

-

-

-
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Z testovaných taxonů vyvolaly pouze dva signifikantní snížení agregace
trombocytů. Žádná z testovaných rostlin nevykázala proagregační působení,
pozorovatelné během inkubace destiček s extraktem do doby před přidáním agonisty
agregace. Galinsoga ciliata (nať s květy) inhibovala agregaci vyvolanou ADP,
výsledné snížení agregace oproti kontrole bylo 34 ± 6 %. Cnicus benedictus
(benedikt lékařský; nať s květy) snížil agregaci navozenou AA o 15 ± 5 %, ADP o12
± 2 % a COL o 42 ± 6 %. Protože Cnicus benedictus v experimentu prokázal
z hlediska agonistů širší inhibiční působení než Galinsoga ciliata, byl zvolen pro
další izolaci antiagregačně účinných látek.
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5.1 Fytochemická studie Cnicus benedictus L.

Kvetoucí nať benediktu lékařského (Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové, autor fotografie doc. RNDr. L. Opletal, CSc)

5.2 Extrakce nati benediktu lékařského
Nať byla získána prostřednictvím firmy Natura s. r. o., ing. Valdemar Grešík,
Děčín, 26. 2. 2003, č. šarže 140301.
3340 g suché nati bylo provlhčeno stejným množstvím 70% ethanolu (w/w), po
12 hodinách vloženo do perkolátoru, zalito rozpouštědlem a perkolováno. Po získání
45 litrů extraktu (1:13,5) byla extrakce přerušena, extrakt zahuštěn na 1,5 l, přidáno
2,5 l vody a roztok byl zfiltrován přes čištěnou křemelinu; bylo získáno 3950 ml
primárního extraktu.
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Primární extrakt byl vytřepán nejprve 6 × 750 ml chloroformu, chloroformový
výtřepek následně odpařen za vzniku 32 g tmavě zeleného, velmi viskózního
odparku. Zbylá vodná fáze byla vytřepána 6 × 750 ml ethyl-acetátu, ethyl-acetátový
odparek odpařen (EtOAc) za vzniku 23 g tmavě hnědého, velmi viskózního odparku.
Vodný zbytek byl zahuštěn na cca 450 ml, ponechán několik hodin při 4 °C až
do vyloučení krystalů které byly odstraněny filtrací, promyty 80% vodným
methanolem (anorganické látky, patrně dusičnan draselný). Filtrát byl zředěn 2,4 litry
vody (při 55 °C) a po zchladnutí byl roztok vytřepán 6 × 500 ml butan-1-olu
nasyceného vodou. Butan-1-olový výtřepek byl odpařen (BuOH) za vzniku 36,2 g
tmavě hnědého, velmi viskózního odparku.
32 g chloroformového odparku bylo rozpuštěno v 600 ml 80% methanolu
(v/v); roztok byl vytřepán 7 × 120 ml petroletheru; tento petroletherový výtřepek (Pe,
tmavě zelený, velmi viskózní odparek vážil 2,27 g) byl odstraněn. Methanolový
roztok byl odpařen a vysušen za vzniku 24,64 g hnědozeleného odparku (CHCl3).
Antiagregační aktivita jednotlivých výtřepků a frakcí byla testována stejným
postupem jako u rostlinných extraktů. Použitá koncentrace frakce pro měření byla
0,25 mg/ml PRP. Jako rozpouštědlo byl zvolen DMSO, ve kterém byly při uvedené
koncentraci všechny výtřepky i frakce rozpustné. Výsledný obsah DMSO v kyvetě
byl 5 % (v/v). Pro další zpracování byly vždy vybírány frakce s nejsilnějším
antiagregačním účinkem.
Na základě výsledků studia antiagregační aktivity výtřepků (Graf č. 1) byl pro
další práci použit CHCl3 výtřepek.
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Graf č. 1 - Antiagregační aktivita výtřepků z Cnicus benedictus
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5.3 Sloupcová chromatografie předčištěného CHCl3 výtřepku
Pro sloupcovou chromatografii byl odparek rozpuštěn v v minimálním objemu
rozpouštědla nejnižší polarity, ve kterém se rozpouštěl (chloroform), roztok byl
smísen s dvojnásobným hmotnostním množstvím adsorbentu (vzhledem k hmotnosti
odparku), směs vysušena v proudu teplého vzduchu (ca 50 °C) a dosušena ve
vakuovém exsikátoru (24 hodin).

Odparek:

24,64 g

Adsorbent:

silikagel L 0,1-0,2 mm, dezaktivovaný 10 % vody, 920 g

Dělicí lože:

6 x 73 cm

Vrstva s extraktem:

6 x 5,3 cm

Frakce:

250 ml
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Doba toku frakce:

15-20 min.

Kontrolní TLC:

z každé frakce bylo po důkladném promíchání odebráno 0,250,50 ml do mikrozkumavky, na vodní lázni bylo při při 50 °C
v proudu dusíku odpařeno rozpouštědlo, odparek rozpuštěn
v 1-2 kapkách chloroformu a po zředění 1-2 kapkami ethanolu
nanesen na desku TLC:
Kieselgel 60 F254, 50x75 mm, CHCl3+EtOH = 92:8, vyvíjení
1(fr. 1-42), 2x (fr. 42-97), detekce UV 254 a 366 nm, vanilinH2SO4. Na základě provedené TLC byly shodné frakce
spojeny.

Tabulka č. 2 - Sloupcová chromatografie chloroformového výtřepku

Složení eluční fáze

Hmotnost a popis odparku

Chloroform+benzin 8:2

0,28 g – tm. žlutý, viskózní

9-14

Chloroform+benzin 8:2

0,22 g – sv. zelený, viskózní

15-18

Chloroform

19-24

Chloroform

25-28

Chloroform+EtOH 98:2

29-33

Chloroform+EtOH 95:5

4 (34-35)

34-35

Chloroform+EtOH 95:5

0,63 g - hnědozelený, visk.

5 (36-39)

36-39

Chloroform+EtOH 95:5

0,62 g – zelený, viskózní

6 (40-41)

40-41

Chloroform+EtOH 95:5

2,11 g – zelený, viskózní

7 (42-46)

42-46

Chloroform+EtOH 95:5

2,96 g – zelený, viskózní

Spoj. fr.

Frakce

1 (1-8)
1-8
2 (9-18)

3 (19-33)

0,38 – hnědozelený, visk.
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Spoj. fr.

Frakce

Složení eluční fáze

Hmotnost a popis odparku

8 (47-59)

47-55

Chloroform+EtOH 95:5

7,24 g – bělavá kryst. látka

56-59

Chloroform+EtOH 90:10

(CB-01)
8,28 g - tm. hnědý viskózní

9 (60-68)

60-68

Chloroform+EtOH 95:5

3,01 g – hnědý, velmi viskózní

11 (69-78)

68-72

Chloroform+EtOH 95:5

0,90 g – hnědý, velmi viskózní

73-78

Chloroform+EtOH 75:25

79-85

Chloroform+EtOH 75:25

0,29 g – tm. hnědý, velmi

86-97

Chloroform+EtOH 50:50

viskózní

10 (79-97)

Bylo získáno 11 spojených frakcí, které byly testovány na antiagregační
aktivitu v koncentraci 250 μg/ml PRP za účelem zjištění nejaktivnějšího podílu ze
sloupcové chromatografie. V následujících grafech (Graf č. 2-4) je shrnuta
antiagregační aktivita spojených frakcí.
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Graf č. 2 - Antiagregační aktivita spojených frakcí 1-11 (AA)
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Graf č. 3 - Antiagregační aktivita spojených frakcí 1-11 (ADP)

Agonista agregace: ADP
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8

Graf č. 4 - Antiagregační aktivita spojených frakcí 1-11 (COL)

Agonista agregace: COL
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Z uvedených grafů vyplývá, že u agregace indukované AA byly z hlediska
antiagregačního efektu nejaktivnějsí spojené frakce 2-5. U agregace vyvolané ADP
to byly frakce 4 a 5. U COL jako agonisty agregace vykázala největší snížení
agregace spojená frakce 5. Žádná z testovaných frakcí neovlivnila agregaci
navozenou TR. Pro další izolaci byla vybrána jako nejúčinnější spojená frakce č. 5
(frakce 36-39), které bylo pouze 0,62 g.

5.4 Analýza frakce 2-5
Frakce č. 5 byla podrobena preparativní HPLC (Merck HPLC Preparative
system: Knauer Preparative Pump K-1800, Detector DAD K-2700 (Knauer), Bűchi
Fraction Collector B-684, Termostat Knauer D-14163) za následujícíh podmínek:
Kolona:

Hibar, 250 × 25 mm, Pre-packed Column RT,
Lichrosorb RP-18, 7 μm
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Detekce:

λ = 220, 254 nm

Průtok:

15 ml/min

Fáze:

70 % methanol/30 % voda, izokratická

Jednotlivé získané subfrakce se nepodařilo připravit v dostatečné čistotě a byly
zastoupeny z kvantitativního hlediska v malém množství, proto bylo od jejich dalšího
zpracování upuštěno.
Z tohoto důvodu byla věnována pozornost fr. 8., která vykázala střední aktivitu
snížení agregace u všech tří agonistů: ADP 31 ± 4 %, AA 47 ± 6 %, COL
38,5 ± 5 %.

5.5 Čištění látky CB-01 z frakcí 47-59
Krystalizací bylo získáno 7,24 g bělavé krystalické látky, nazvané CB-01. Byla
změřena antiagregační aktivita této látky v koncentraci 250 μg/ml PRP. U agregace
navozené AA snížila CB-01 agregaci o 55 ± 8 %, u agregace vyvolané ADP o 37 ±
5 % u kolagenem indukované agregace o 81,5 ± 14 %.
CB-01 byla dvakrát rekrystalována ze směsi chloroform-methanol; po odsátí a
vysušení bylo získáno 5,11 g čistě bílé, krystalické látky (drobné jehlice) s teplotou
tání 141-143 °C. Níže jsou uvedeny zjištěné fyzikálně-chemické vlastnosti CB-01:

Elementární analýza:

C 63,21 %, H 6, 98 %

Optická otáčivost:

[]D20 +155° (c = 2,3; EtOH)

UV spektrum:

UVmax 220 nm (log  4,18)

IČ spektrum:

7 mg CB-01/400 mg KBr, detek. DTGS KBr (Obr. č. 3)
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IČ (/cm-1):

3405 (OH); 3263 (C=O); 2974-2861 (-CH3, -CH2-, CH-); 1760 (C=O, lakton); 1702 (C=O, ester); 1648
(endocyklická

dvojná

vazba

a

dvojná

vazba

v řetězci)+1625 (exocyklická dvojná vazba); 1458-1448
(CH3, -CH2-); 1399 (OH v –CH2OH); 1263, 1281 (-CO, ester); 1162 (OH v CH2OH); 1051-1000 (-CH2OH);
899 (exocyklická dvojná vazba); 813 (trisubstituce
v oblasti dvojné vazby)
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Obr. č. 3 – Naměřené IČ spektrum CB-01

Níže je (Obr. č. 4) pro srovnání uvedeno IČ spektrum knicinu (Stahl et al., 1981):
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Obr č. 4 – IČ spektrum knicinu
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Na základě porovnání naměřených údajů a IČ spektra s literárnímí údaji (Aslan
et al., 1999; CRC ChemNetBase, 2004; Stahl et al., 1981) bylo zjištěno, že izolovaná
látka CB-01 je seskviterpenový lakton knicin (CRC ChemNetBase, 2004; Stahl et
al., 1981)

O
O

O

OH

OH
O

OH

knicin

5.6 Antiagregační aktivita knicinu
V Tabulce č. 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty EC50 pro jednotlivé agonisty.
Pro porovnání jsou zde také uvedeny zjištěné hodnoty EC50 pro ASA a dipyridamol.

Tabulka č. 3 – Hodnoty EC50 pro knicin, ASA a dipyridamol

EC50 [μM]
Agonista/látka

knicin

ASA

dipyridamol

AA

552,3 ± 29

16,1 ± 1,2

-

ADP

1377 ± 68

-

122,5 ± 13

COL

215,9 ± 21

84,8 ± 11

-
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6. DISKUSE

Čeledi Asteraceae a Cichoriaceae zahrnují velké množství rodů s celosvětovým
rozšířením. Mezi její zástupce patří řada rostlin nejen s terapetickými, ale i
s významnými toxikologickými vlastnostmi; hlavními obsahovými látkami jsou
flavonoidy různé struktury, seskviterpeny (laktony) a polyyny. Taxony této čeledi
jsou významné také ve střední Evropě, resp. v České republice; před 30 lety jim
začala být věnována významná pozornost na Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR v Praze (seksviterpenové latony), minimálně 10 let se jimi zabývá pracovní
tým na Farmaceutické UK v Hradci Králové (Dvořák et al., 1997; Chobot et al.,
2001; Chobot et al., 2004; Kolečkář et al., 2005; Opletal et al., 1990; Opletal et al.,
1996; Opletal et al., 1997). Pro- a antiagregační působení taxonů těchto čeledí však
není příliš podrobně prozkoumáno, literatuře existuje jen několik málo zmínek.
V rostlinách Artemisia capillaris and Gnaphallium affine byly nalezeny
kumariny a flavonoidy, které inhibovaly agregaci destiček a enzym aldóza reduktázu
(Okada et al., 1998). Z obsažených flavonoidů byly v in vitro testu na králičích
trombocytech

antiagregačně

aktivní

skolpoletin,

4,2',4'-trihydroxy-6'-

methoxychalkon-4'-O-β-glukosid, kvercetin a luteolin. Poslední tři látky inhibovaly
také bovinní aldóza reduktázu (Tachibana et al., 1995).
Vodné extrakty z Arctium lappa a Centipeda minor inhibovaly in vitro
agregaci králičích destiček navozenou PAF. Aktivní byly některé lignany A. lappa a
seskviterpeny 6-O-angeloylfenolin a 6-O-senecioylplenolin izolované z C. minor
(Iwakami et al., 1992). Čtyři seskviterpeny izolované z Jasonia glutinosa (lucinon,
glutinon, 5-epi-kutdtriol and kutdtriol) byly testovány in vitro na protizánětlivou
aktivitu na buňkách produkujících metabolity cyklooxygenázy a 5-lipooxygenázy.
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Látky inhibovaly produkci prostaglandinu E2 u myších peritoneálních buněk
indukovanou kalciovým ionoforem. Hodnoty IC50 byly ve srovnání s indometacinem
(IC50 = 0,24 μM) nižší. Z testovaných seskviterpenů pouze glutinon snížil in vitro u
liských trombocytů tvorbu tromboxanu B2 navozenou kalciovým ionoforem. Ve
srovnání s ibuprofenem byla jeho účinnost nižší (Benito et al., 2002).
Flavonoidní glykosidy 4,2',4',6'-tetrahydroxychalkon-2'-glucosid, kemferol-3glukoside a naringenin-glukosid nalezené kvetoucí nati Helichrysum italicum snížily
oproti kontrole agregaci lidských trombocytů in vitro indukovanou COL (Facino et
al., 1990).
Helenalin a estery 11α, 13-dihydrohelenalinu obsažené v květech Arnica
montana vykázaly silnou protizánětlivou, antirevmatickou a antitrombotickou
aktivitu (Willuhn, 1996).
Extrakt z nati Tanacetum parthenium inhiboval in vitro uvolňování serotoninu
u bovinních trombocytů. V experimentu byla měřena aktivita deseti rostlin
vypěstovaných ze semen pocházejících z různých částí Evropy. Aktivita extraktů se
vzájemně lišila, žádná geografická korelace však nebyla nalezena. Inhibice
uvolňování

serotoninu

z destiček

korelovala

s obsahem

germakranolidního

seskviterpenového laktonu parthenolidu (Marles et al., 1992).
Deriváty příbuzné p-hydroxyacetofenonu (+)-gynunon a chroman spolu s
dalšími šesti látkami byly izolovány z chloroformové frakce z kořene Gynura
elliptica. Z identifikovaných látek inhibovaly 6-acetyl-2,2-dimethylchroman-4-on a
vanilin in vitro agregační aktivitu indukovanou AA (Lin et al., 2000).
Seskviterpenový lakton hydroxyachillin a flavonoidy centaureidin, 5,3'dihydroxy-4'-methoxy-7-methoxykarbonylflavonol, santin a ermanin izolované
z rostliny Tanacetum microphyllum inhibovaly uvolňování tromboxanu B2 z lidských
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trobocytů vyvolané kalciovým ionoforem. Nejaktivnější byly flavonoidy santin a
ermanin (Silvan et al., 1998).
V metodické části práce bylo nutno najít jednoduchý a konsekventní způsob
předčištění extraktů a jejich vysušení. Jako optimální rozpouštědlo se ukázal 70%
ethanol: dobře rozpouští většinu organických látek, výrazně však neextrahuje
z rostlinné matrix látky anorganické. Při tomto postupu byla snaha snížit podíl
anorganických solí, především zabránit možné extrakci solí stopových prvků, které
by se v extraktu koncentrovaly a mohly by ovlivnit agregační procesy. Vliv
stopových prvků není v literatuře významně uváděn a právě pro tuto neznalost by
mohlo vzniknout nebezpečí případného ovlivnění. Po odstranění ethanolu za
relativně nízké teploty a tlaku se v zahuštěném extraktu vyloučily především
chlorofyly a karotenoidy (případné karoteny a xantofyly především ze zelených částí
rostlin), jejichž odstranění bylo v zásadním zájmu experimentálního postupu, protože
tyto látky mohou disponovat určitým antiagregačním potenciálem, který by
poskytoval falešnou reakci. Naopak látky polární, jako např. flavonoidní glykosidy,
anebo relativně méně polární, jako seskviterpeny, jsou navzájem (spolu s dalšími
látkami) v extraktu solubilizovány a nevylučují se ve formě sedimentu.
Lyofilizace

přinesla

pro

přípravu

extraktů

dva

významné

faktory:

seskviterpeny, které jsou zčásti těkavé, zůstaly při tomto postupu zcela v extraktu
(zdá se, resp. se v předpokusech ukázalo, že při běžném odpařování na vakuové
odparce mohou vytvářet zčásti azeotrop s vodou a unikat) a vzniklý extrakt měl až na
výjimky charakter prášku, protože došlo k dokonalé sublimaci vody, čehož není
možno dosáhnout při běžném odpařování na vakuové odparce.
Jako vhodná metoda pro sledování procesu agregace trombocytů byla vybrána
optická agregometrie. Důvodem byla menší spotřeba krve pro měření, lepší
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reprodukovatelnost výsledků a také menší doba potřebná pro ustálení destiček před
vlastním testem. Protože se v praxi ukázalo že doba použitelnosti PRP pro agregační
měření je přibližně do 3 hod. po odběru (Sweeney et al.,1989), byl časový faktor
hlavním důvodem pro výběr optické agregometrie.
Z testovaných rostlin vykázaly pouze dva taxony – Galinsoga ciliata a Cnicus
benedictus schopnost ovlivnit agregaci indukovanou některým z použitých agonistů
(AA, ADP, COL). Galinsoga ciliata inhibovala agregaci vyvolanou ADP, výsledné
snížení agregace oproti kontrole bylo 34 ± 6 %. Cnicus benedictus snížil agregaci
navozenou AA o 15 ± 5 %, ADP o 12 ± 2 % a COL o 42 ± 6 %. Ani u jedné
z uvedených rostlin nebyla doposud tato vlastnost, alespoň dle dostupné literatury,
popsána.
Cnicus benedictus (benedikt lékařský) je trvalka typická svým výskytem pro
vnitrozemské oblasti. Velkými producenty benediktu jsou východněji a jižněji
položené státy, zejména Itálie a Španělsko.
Germakranolidní seskviterpenový lakton knicin tvoří jednu z hlavních
obsahových látek benediktu. Má výrazně hořkou chuť, díky níž má rostlina tradiční
použití jako prostředek pro podporu a zlepšení chuti k jídlu a také pro úpravu
zažívání (Korte et al, 1958). Komplex obsažených látek zvyšuje produkci žaludeční
šťávy. Je také nezbytnou ingrediencí při výrobě různých likérů.
Seskviterpenové laktony představují důležitou skupinu rostlinných metabolitů
především čeledi Asteraceae; mezi rostliny s vysokým obsahem těchto látek patří
např. Artemisia absinthium, Taraxacum officinale, Cynara scolymus nebo Leuzea
carthamoides. Vyskutují se převážně v nati, v množství až do 1 %. Vyznačují se
hořkou chutí a význačnými biologickými vlastnostmi; jsou často značně toxické a
rostlinám slouží jako ochrana před hmyzem.
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Hlavní obsahové látky benediktu lékařského můžeme rozdělit podle typu do
pěti hlavních skupin (CRC ChemNetBase, 2004; Stahl et al., 1981):
-

Silice – (0,03 %): n-nonan, n-undekan, n-tridekan, citronellol, citronellal,
citral, kuminal, p-cymen, benzaldehyd, cinnamaldehyd

-

Seskviterpenové laktony – (0,2-0,7 %): knicin (0,2 %), artemisiifolin,
salonitenolid

-

Lignanové laktony - (0,2 %): arktigenin, trachelogenin, (-)-wikstromol,
nortrachelosid a 2-acetylnortrachelosid

-

Triterpeny - -amyrin a jeho deriváty, multiflorenol, multiflorenol-acetát, nnonakosan, kyselina oleanolová, -sitosterol a jeho glukosid

-

Flavonoidy - apigenin-7-glukosid, luteolin a jeho diglukosid, astragalin

Antiagregační aktivita knicinu nebyla v literatuře doposud popsána. Knicin
vykázal na dvou modelech (Wistar, karagenový test) protizánětlivou aktivitu (CRC
ChemNetBase, 2004), dalo by se proto předpokládat, že by mohl výrazně ovlivňovat
agregaci indukovanou AA. Tento předpoklad se ale nepotvrdil. Porovnáme-li knicin
se zavedenými antiagregancii, vykazuje in vitro výrazně nižší antiagregační aktivitu.
Nejsilněji ovlivňuje agregaci trombocytů navozenou ADP, EC50 je však v porovnání
s ASA stále přibližně 2,5× větší. Na agregaci indukovanou TR neměl knicin
v koncentraci 2,0 mM žádný vliv. Neznámý je také mechanizmus, jakým knicin
agregaci ovlivňuje.
Knicin inhibuje růst bakterií v množství 50-225 μg/ml. Je aktivní proti
Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus a
jiným druhům. Tato aktivita je přisuzována přítomnosti methylenové a primární a
sekundární hydroxylové skupiny. Ve srovnání s jiným obsaženým laktonem –
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salonitenolidem – je knicin daleko toxičtější vůči leukemickým buňkám. S DNA
netvoří

interkalační

komplexy

(Vanhaelen-Fastre

et

al.;

1972,

1976).

Antimikrobiálně aktivní je také silice benediktu (Vanhaelen-Fastre, 1973).
Existuje domněnka, že ve spojených frakcích 2-5 by mohly být přítomny další
monoterpenové

laktony

(germakratrieny

artemisiifolin

a

salonitenolid)

a

monoterpeny, resp. siličné složky. Pokud jsou siličné složky v těchto frakcích
přítomny, pak jsou v nízkém obsahu a bezesporu v nižších frakcích než ve frakci 5,
která neměla charakteristickou vůni prozrazující jejich přítomnost. Je škoda, že se
zejména nepodařilo rozdělit spojenou frakci 5, která byla z hlediska antiagregačního
prakticky nejúčinnější. Byla však směsí minimálně 5 látek, patrně nekrystalických o
hmotnosti 0,62 g, což prozatím neumožňovalo získání látek v čistém stavu
v dostatečném množství jak pro spektrální analýzu, tak pro biologický pokus. Podle
předběžných studií se však zdá, že se jedná o další terpenové látky, které bude možné
izolovat až po zpracování minimálně 20 kg suché naťové drogy.
Další vhodnou rostlinou pro fytochemické zpracování za účelem získání
antiagregačně účinných látek se jeví Galinsoga ciliata, která snížila agregaci
vyvolanou ADP o 34 ± 6 % oproti kontrole.
Bylo by vhodné rozšířit spektrum použitých agonistů agregace o další látky,
např. adrenalin, PAF nebo kalciový ionofor, aby bylo možno přesněji ohraničit
metabolické dráhy a mechanizmy působení nově izolovaných antitrombocytárně
účinných látek. V této metodicko-faktografické práci to však nebylo možné udělat,
protože vypracování každé metody v sobě skrývá řadu experimentálních komplikací,
které nejsou v literatuře popsány a některé z nich nejsou dosud vůbec objasněny
(„zpětný reuptake ADP“ ad.), ačkoliv popsaná metodika se jeví jako snadná a
jednoznačná.
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Následné experimenty in vivo na laboratorních zvířatech by umožnily
zhodnotit relevanci informací z in vitro testů získaných o jednotlivých substancích.
Dá se předpokládat, že se látky budou chovat v celkovém organizmu poněkud
odlišně, nicméně poznání antiagregační aktivity přírodních látek v prvém stupni in
vitro v sobě nese významný potenciál v poznávání účinku těchto látek vůbec a to
nejen z hlediska potenciálně farmakoterapeutického, ale především toxikologického:
tak jako je v současnosti věnována velká pozornost látkám prooxidačně působícím (a
jsou nalézány překvapivé závěry u řady antioxidantů), tak je vhodné věnovat
pozornost látkám, působícím potenciálně proagregačně a to nejenom z hlediska
patobiochemického (resp. toxikologického), ale také z hlediska toxikologického: obě
uvedené čeledi zahrnují poměrně velkýá počet taxonů, používaných běžně v Evropě
k terapeutickým účelům. Velmi zajímavým se ukazuje studium vztahu antiagregační
a antioxidační aktivity těchto látek.
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7. ZÁVĚR

Optická agregometrie byla ověřena jako vhodná metoda pro evaluaci látek
z hlediska pro- a antiagregační aktivity.
Z testovaných rostlin z čeledi Asteraceae a Cichoriaceae byly v in vitro testech
na lidských trombocytech antiagregačně aktivní pouze dva zástupci – Cnicus
benedictus a Galinsoga ciliata z celkového počtu třiceti sledovaných taxonů. U
některých rostlin bylo navíc hodnoceno více částí (nať, květ apod.). Galinsoga
ciliata (nať s květy) inhibovala agregaci vyvolanou ADP, výsledné snížení agregace
oproti kontrole bylo 34 ± 6 %. Cnicus benedictus (benedikt lékařský; nať s květy)
snížil agregaci navozenou AA o 15 ± 5 %, ADP o12 ± 2 % a COL o 42 ± 6 %. Žádný
z testovaných taxonů nevykázal proagregační působení.
Po přípravě ethanolického extraktu z 3,34 kg sušeného benediku byl
nejaktivnější chloroformový výtřepek. Z něj byla antiagregačně nejúčinnější spojená
frakce č. 5 (frakce 36-39). Z frakce se bohužel nepodařilo pro její malé množství
izolovat žádnou látku. Pro další zpracování byla proto vybrána spojená frakce 8
(frakce 47 – 59), která vykázala střední aktivitu snížení agregace u všech tří agonistů:
ADP 31 ± 4 %, AA 47 ± 6 %, COL 38,5 ± 5 %.
Krystalizací bylo získáno 7,24 g bělavé krystalické látky, nazvané CB-01. U
agregace navozené AA snížila CB-01 agregaci o 55 ± 8 %, u agregace vyvolané
ADP o 37 ± 5 % u kolagenem indukované agregace o 81,5 ± 14 %. Látka byla pro
další měření a identifikaci přečištěna. Na základě získaných fyzikálně-chemických
parametrů bylo zjištěno, že látka CB-01 je germakranolidní seskviterpenový lakton
knicin. Byly změřeny hodnoty EC50 knicinu: 552,3 ± 29 μM pro AA, 1377 ± 68 μM
pro ADP a 215,9 ± 21 μM pro COL. Nejsilněji byla ovlivněna agregace navozená

57

ADP, v porovnání s ASA (84,8 ± 11 μM) byla EC50 přibližně 2,5 × větší. Agregaci
indukovanou TR knicin v koncentraci 2,0 mM neovlivnil.
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8. SOUHRN

Čeled Asteraceae a Cichoriaceae zahrnuje velké množství rodů s celosvětovým
rozšířením. Mezi její zástupce patří řada rostlin s významnými toxikologickými
vlastnostmi. V rámci systematického výzkumu zástupců této čeledi bylo 30 taxonů
testováno na trombocytární antiagregační aktivitu.
Antiagregační aktivita byla hodnocena in vitro na lidských trombocytech
v plazmě bohaté na destičky (PRP, platelets-rich plasma; 250109 destiček/l).
Použitá koncentrace extraktu pro testování byla 500 μg/ml PRP. Jako agonisté
agregace byly užity kyselina arachidonová (AA; koncentrace v kyvetě 0,5 mM),
adenosindifosfát (ADP; konc. 10 M), kolagen (COL; konc. 2 g/ml) a trombin (TR;
konc. 1 U/ml).
Z testovaných rostlin byly antiagregačně aktivní pouze dva zástupci – Cnicus
benedictus a Galinsoga ciliata. Galinsoga ciliata (nať s květy) inhibovala agregaci
vyvolanou ADP, výsledné snížení agregace oproti kontrole bylo 34 ± 6 %. Cnicus
benedictus (benedikt lékařský; nať s květy) snížil agregaci navozenou AA o 15 ± 5
%, ADP o 12 ± 2 % a COL o 42 ± 6 %. Žádný z extraktů neovlivnil agregaci
vyvolanou TR.
Pro další izolace byl vybrán benedikt lékařský. 3,34 g suché rostliny bylo
extrahováno ethanolem. Z tohoto extraktu byly následně připraveny petroletherový,
chloroformový, ethyl-acetátový a butan-1-olový výtřepek. Získané frakce byly
testovány na antiagregační aktivitu. Nejaktivnější byl chloroformový výtřepek, který
byl vybrán pro následné chromatografické dělení.
U jednotlivých frakcí byla opět sledována schopnost ovlivnit agregaci
trombocytů. Pro získání antiagregačně účinných látek byla vybrána chromatografická
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frakce 47–59, která vykázala střední aktivitu u všech tří agonistů: ADP 31 ± 4 %, AA
47 ± 6 %, COL 38,5 ± 5 %. Z této frakce bylo získáno 7,24 g bělavé krystalické
látky, nazvané CB-01. Po její rekrystalizaci bylo získáno 5,11 g bílé jemně
krystalické látky. Izolovaná substance byla identifikována jako germakranolidní
seskviterpenový lakton knicin. Naměřené hodnoty EC50 knicinu byly: 552,3 ± 29
μM pro AA, 1377 ± 68 μM pro ADP a 215,9 ± 21 μM pro COL. Agregaci
navozenou TR knicin neovlivnil. Antiagregační aktivita knicinu je v porovnání
s kyselinou acetylsalicylovou (16,1 ± 1,2 μM pro AA; 84,8 ± 11 μM pro COL) a
dipyridamolem (122,5 ± 13 μM pro ADP) několikanásobně nižší.
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9. SUMMARY

Family Asteraceae and Cichoriaceae are a broadly spread taxons comprising a
great number of species. Many plants with important pharmacological and
toxicological properties belong to this family. Within the systematic research, 30
taxons growing in the Middle Europe have been assayed for their influence on the
platelet aggregation process.
The antiplatelet activity of herbal extracts was assayed in vitro on the model of
human platelets-rich plasma (PRP; 250 109 platelets/L) at a concentration of 500
μg/mL PRP. Arachidonic acid (AA; final concentration in cuvette was 0.5 mM),
adenosine diphosphate (ADP; final conc. 10 M), collagen (COL; final conc.
2 g/mL) and thrombin (TR; final conc. 1 U/mL) were used as agonists of platelet
aggregation.
From the tested plants, only extracts from flowering tops of Cnicus benedictus
and Galinsoga ciliata were found to have antiplatelet activity. Cnicus benedictus
inhibited the aggregation induced by AA (15 ± 5 %), ADP (12 ± 2 %) and COL (42
± 6 %). Galinsoga ciliata decreased platelet aggregation triggered by ADP (34 ± 6
%). Extracts exhibited no influence on TR induced aggregation.
Cnicus benedictus was chosen as a suitable plant for further isolation. 3.34 kg
of dry cut flowering tops were percolated with ethanol and in the next step,
petrolether, chloroform, ethyl-acetate and butan-1-ol portion was prepared from this
extract. All these extracts were tested on antiplatelet activity; chloroform extract was
the most active one and it was subsequently chromatographically separated.
The individual fractions were then bioassayed and fraction 47–59 was selected
for isolation of active substances (average activity in the case of three agonists: ADP
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31 ± 4 %, AA 47 ± 6 %, collagen 38.5 ± 5 %). After crystalization, it yielded 7.24 g
of a crystalline substance named CB-01. It was re-crystallized and a white and fine
compound was obtained. The isolated compound was identified as a germacranolide
sesquiterpenic lactone cnicin. Measured values of EC50 for cnicin were: 552.3 ± 29
μM for AA, 1377 ± 68 μM for ADP and 215.9 ± 21 μM for COL. None activity was
observed for TR induced aggregation. The antiplatelet activity of cnicin was lower
than for acetylsalicylic acid (16.1 ± 1.2 μM for AA, 84.8 ± 11 μM for COL) and
dipyridamole (122.5 ± 13 μM for ADP).
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