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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd  

 

Kandidát: Erika Verešová 

Konzultant: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D. 

Názov rigoróznej práce: Účinok vybraných seskviterpénov na antioxidačné enzýmy 

v diferencovanej bunkovej línii Caco-2 

 

 Onemocnenie s názvom rakovina sa neustále šíri naprieč populáciou. Je 

moderným trendom siahať čoraz častejšie po rôznych bylinných potravinových 

doplnkoch  za účelom upevniť, či prinavrátiť si svoje zdravie. Rokmi užívaná rastlina, 

Myrica rubra, zaujíma pre svoje účinky aj mnohých vedcov. Seskviterpény z tejto 

rastliny sme využili aj my v našom výskume za účelom zistenia ich účinkov na hladinu 

antioxidačných enzýmov v diferencovanej bunkovej línii Caco-2. Caco-2 je línia 

nádorových buniek črevného epitelu so zachovanými vlastnosťami zdravých buniek., 

vďaka čomu sa používajú ako podklad pre testovanie látok a ich účinkov na nenádorové 

bunky. 

 Bunky sme inkubovali po dobu 24 a 48 hodín so seskviterpénmi s koncentráciou 

25µg/ml. Na výskum sme použili siličnú zmes z Myrica rubra a vybrané jednotlivé 

seskviterpény α-humulén, β-karyofylén a trans-nerolidol. Z antioxidačných enzýmov 

sme stanovili enzýmy glutation-S-transferázu, glutationreduktázu, glutationperoxidázu, 

katalázu a superoxiddismutázu.  

Výsledky našich pokusov potvrdili bezpečnosť užívania týchto látok bez zníženia 

antioxidačnej ochrany buniek. Hladina enzýmov zostala v normálnom stave. 



4 
 

ABSTRACT 

 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences  

 

Candidate:  Erika Verešová 

Supervisor: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D. 

Title of thesis: The impact of selected sesquiterpenes on the activity of antioxidant 

enzymes in the differentiated Caco-2 cell line 

The cases of cancer diagnosis rapidly continue to grow across the population. It is 

a modern trend to buy more and more often a variety of herbal food supplements in order 

to strengthen or restore human health. Many scientists have been researching Myrica 

rubra plant for its potential therapeutic effects. In our research we used sesquiterpenes 

isolated from this plant, in order to determine their effects on the activity levels of 

antioxidant enzymes in a differentiated Caco-2 cell line derived from intestinal epithelium 

tumor that have maintained characteristics of healthy cells. Caco-2 cells are being used 

as a basis for testing of substances and their effects on non-cancerous cells.  

The cells were incubated for 24 and 48 hours with a concentration 25 µg/ml of 

tested substances. Essential oil from Myrica rubra and selected individual sesquiterpenes 

(α-humulene, β-caryophyllene and trans-nerolidol) were chosen to be tested. Of the 

antioxidant enzymes, we determined the enzymes glutathione-S-transferase, glutathione 

reductase, glutathione peroxidase, catalase and superoxide dismutase. 

The results of our experiments have confirmed the safety of these substances 

without the reduction of antioxidant protection of the cells. Enzyme levels remained 

within normal levels.  
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1 ZOZNAM SKRATIEK 
 

BCA   Bicinchonická kyselina 

BSA   Hovädzí sérový albumín 

COX   Cyklooxygenáza 

DMSO  Dimetylsulfoxid 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

FBS   Fetálne bovinné sérum  

GPx   Glutatiónperoxidáza 

GR   Glutatiónreduktáza 

GSH   Glutatión 

GSOH  Hydroxy-glutatión 

GSSG  Oxidovaná forma glutatiónu 

GST   Glutatión-S-transferáza 

KAT   Kataláza 

NADPH  Redukovaná forma nikotinamidadeníndinuleotidfosfátu  

NADP+  Nikotínamidadeníndinukleotidfosfát 

PBS   Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok 

PGE   Prostaglandín 

RNA   Ribonukleová kyselina 

UV   Ultrafialové svetlo 
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2 ÚVOD 
 

Rakovina je jednou z najčastejších príčin úmrtia v rámci celosvetového merania. 

Podstatou rakoviny, zhubného nádorového ochorenia, je zmena genetickej informácie a 

regulačných mechanizmov v bunke. To vedie k nekontrolovanému deleniu bunky, vzniká 

celá nová kolónia takto postihnutých buniek, ktoré sa nekontrolovane množia. Z pôvodne 

osamotenej postihnutej bunky vzniká postupne nádor, ktorý má najprv nepatrné rozmery, 

ale postupne rastie a ak nie je odstránený či zničený, zahubí celý organizmu.  

Z  dôvodu množstva nežiadúcich účinkov, ktoré so sebou prináša chemoterapia 

(hnačka, tromboembolické príhody) sa množstvo výskumov zameriava na nájdenie 

nových alternatív pre liečbu rakoviny, resp. predchádzanie jej vzniku. Jedna z 

alternatívnych možností predchádzania rakoviny je cez chemoprevenciu. 

Chemoprevencia je definovaná ako použitie prírodných alebo syntetických látok, aby sa 

znížilo riziko vzniku rakoviny, alebo zníženie rizika opakovania rakoviny. Alternatívny 

prístup prevencie rakoviny vedie k zníženiu úmrtnosti, ktorý zahŕňa dlhodobé užívanie 

rôznych chemopreventívnych činidiel, ktoré môžu inhibovať vývoj nádorov (Yazan et al. 

2016).  

Predpoklady na vznik rakoviny u jednotlivcov sa veľmi líšia. Medzi najčastejšie 

príčiny patria napr. výživové faktory, fajčenie, alkohol, nízka pohybová aktivita 

a oxidačný stres (Centrum preventivní medicíny při Ústavu preventivního lékařství LF 

MU. 2016).  

Oxidačný stres v ľudskom organizme spôsobuje stav, kedy sa reaktívne formy 

kyslíka vytvárajú v nadbytku. Tento stav nastane, pokiaľ je veľmi nízka koncentrácia 

antioxidačných látok, alebo naopak ak je tvorba voľných radikálov zvýšená. Bunky znesú 

mierny oxidačný stres, proti ktorému sa bránia zvýšenou syntézou antioxidačných 

enzýmov. Silný oxidačný stres môže viesť ku poškodeniu, alebo až ku smrti bunky 

(Greguška 1997).  

Oxidačný stres spôsobujú látky volané voľné radikály, alebo reaktívne formy 

kyslíka, ako napr. superoxidový anión, či peroxid vodíka. Tieto častice vznikajú napr. 

vplyvom ionizujúceho a UV žiarenia na organizmus. Po vplyve týchto javov na bunky 

môže dôjsť ku strate prirodzených funkcií proteínov, vzniku mutácií v DNA, zmenám 

membránových funkcií, či v krajnom prípade aj ku poškodeniu a smrti bunky. Všetky 

tieto negatívne vplyvy vedú ku starnutiu organizmu. Oxidačný stres môže byť ako vinník 
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niektorých závažných chorôb, napr. Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby, astmy, 

diabetu, rôznych kardiovaskulárnych onemocnení (napr. ateroskleróza), či 

v neposlednom rade, už zmienenej, rakovine (Uttara et al. 2009). 

Ochrana proti týmto nežiadúcim zmenám sa deje pomocou antioxidačného 

systému. Zúčastňujú sa toho napr. skupiny vitamínov a enzýmov. Antioxidanty môžu 

fungovať rôznymi spôsobmi: a) zabraňujú tvorbe voľných radikálov (chelatačné činidlá 

zabraňujú oxidačným účinkom voľných iónov Fe a Cu; inhibícia enzýmov katalyzujúcich 

tvorbu voľných radikálov), b) eliminujú voľné radikály: vychytávače (scavengers); 

lapače (trappers); zhášače (quenchers), c) odstraňujú poškodené molekuly z organizmu 

(proteolytické enzýmy pre proteíny; reparačné endonukleázy pre DNA (Dlugošová & 

Pšenáková 2004). 

Na základe spôsobu účinku, akými antioxidanty fungujú, môžu byť klasifikované 

ako primárne, sekundárne. Primárne antioxidanty sú schopné darovať atóm vodíka, aby 

rýchlo „ulovil“ radikál, za vzniku nového zvyšku, ktorý je stabilnejší. Sekundárne 

antioxidanty reagujú s iniciačnými radikálmi (alebo inhibujú iniciačné enzýmy) a znižujú 

obsah kyslíka (bez generovania reaktívnych radikálov). Preto môžu tieto sekundárne 

antioxidanty spomaľovať rýchlosť radikálnej iniciačnej reakcie elimináciou iniciátorov 

(Miguel 2010). 

Antioxidačné enzýmy sú dôležitou súčasťou obrany voči oxidačnému stresu 

a medzi najdôležitejšie z nich patrí glutatiónperoxidáza (GPx), glutaiónreduktáza (GR), 

kataláza (KAT), glutatión-S-transferáza (GST) a superoxiddismutáza (SOD) 

(Matoušková et al. 2014).  

Okrem už spomenutých antioxidačných enzýmov sa na ochrane buniek podieľajú 

aj iné látky, ako napríklad vitamíny (napr. A + C + E), β – karotén, glutatión, flavonoidy  

a mnoho ďalších (Dlugošová & Pšenáková 2004; Matés et al. 1999).  

V rámci nášho pokusu sme sledovali účinok vybraných seskviterpenických látok 

z Myrica rubra na aktivity antioxidačných enzýmov v diferencovanej línii buniek Caco-

2. Sú to nádorové bunky črevného epitelu, so zachovanými vlastnosťami zdravých 

buniek. , čím slúžia ako podklad pre testovanie látok a ich účinkov na nenádorové bunky. 
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3 TEORETICKÁ ČASŤ 
 

 BUNKY CACO–2  

 

V tejto štúdii sme pracovali s bunečnou líniou diferencovaných buniek Caco–2, 

ktoré majú preukázané schopnosti vyjadrovať niekoľko morfologických 

a biochemických charakteristík zdravých enterocytov tenkého čreva. Tieto bunky rastú 

v monovrstve buniek valcovitého tvaru, s mikroklkmi na apikálnej strane, „tight 

junctions“ (tesnými spojmi) medzi susednými bunkami a schopnosťou expresie enzýmov 

na apikálnej membráne, tak ako bunky tenkého čreva. Caco-2 bunky vykazujú lepšiu 

morfologickú a funkčnú diferenciáciu enterocytov v porovnaní s inými bunkovými 

líniami karcinómu hrubého čreva, preto sa vo väčšine výskumov, ktoré zahŕňajú pokusy 

na črevných bunkách, využívajú práve Caco-2 bunky (Sambuy et al. 2005; Vinholes et 

al. 2014). 

 

 MYRICA RUBRA 

 

V rámci nášho pokusu sme sledovali účinok vybraných seskviterpenických látok 

z Myrica rubra na aktivity antioxidačných enzýmov v diferencovanej línii buniek Caco-

2. Myrica rubra, voskovník červený, je z taxonomického hľadiska radený do čeľade 

Myricaceae. Voskovník je subtropický ázijský ovocný strom, ktorý sa používa v čínskej, 

japonskej a taiwanskej tradičnej medicíne už viac ako 2000 rokov (Ambrož, Boušová, et 

al. 2015). Svoje využitie má aj v kozmetike, pre vôňu a konzervačné vlastnosti (Kang et 

al. 2012).  Pestuje sa vo viacerých oblastiach po celom svete od Ameriky až po Čínu, 

Thajsko a Japonsko . Jeho listy sú kožovité a kopijnaté. Plody sú guľatého až vajcovitého 

tvaru, približne 3 cm veľké (Houghton 1988; Zhang et al. 2015).   

 Voskovník obsahuje široké spektrum obsahových látok. Jednými zo zastúpených 

látok sú často skúmané flavonoidy. Vyskytujú sa hlavne v listoch, kvetoch a plodoch. 

Svoje zastúpenie má myricitrín, jeho aglykón myricitín, a kvercetín. Majú 

antiproliferačné, protizápalové, antibakteriálne a antioxidačné vlastnosti. Okrem 

flavonoidov nachádzame vo voskovníku aj antokyany, rastlinné farbivá (Shin et al. 2013; 
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Shimosaki et al. 2011). Antokyany majú okrem protizápalových, taktiež antioxidačné 

účinky a tým pádom majú možné využitie v liečbe či prevencii chorôb, ktoré súvisia s 

oxidačným stresom (Qin et al. 2011). 

 Zo všetkých obsahových látok, ktoré táto rastlina obsahuje, nás v tomto prípade 

najviac zaujímajú práve silice. 

  

  SILICE 

 

Silice, označované niekedy tiež ako "éterické oleje", sú látky tekuté, väčšinou 

pálčivej chuti, celkom príjemnej aromatickej vône. Pri izbovej teplote sa vyparujú. Vo 

vode sú väčšinou nerozpustné, ľahko sa však rozpúšťajú v alkohole, éteri, chloroforme, 

benzínu a v olejoch. Vzdušným kyslíkom sa oxidujú a zároveň hustnú (živica). 

Sú roztrúsené v parenchymatických pletivách v rôznych orgánoch rastlín. Majú  ochrannú 

funkciu, rastlinám môžu slúžiť aj pre svoju vôňu ako lákadlo pre hmyz (opeľovanie), 

alebo zabraňujú prílišnému vyparovaniu vody z rastlinného tela. Silice sú prítomné v 

rastlinách spravidla voľné, len málokedy ich môžeme nájsť v glykosidickej väzbe. 

Z hľadiska chemickej skladby nie sú silice jednotnými látkami. Bývajú to často pestré 

zmesi rôznych zlúčenín. Ich najvýznamnejšou súčasťou sú terpény a terpénové deriváty. 

Veľmi početné zastúpenie majú aj iné organické zlúčeniny, napr. uhľovodíky, alkoholy, 

aldehydy, ketóny, kyseliny, estery, fenolové estery a ďalšie zlúčeniny z rady alifatických 

aj cyklických zlúčenín, uplatňujúce sa v siliciach často nielen svojim zápachom, ale i 

chuťou. 

Farmakologické vlastnosti silíc sú rozmanité, závislé na chemickom zložení. 

Podľa terapeutického použitia sa dajú rozčleniť do niekoľkých kategórií. Mnoho silíc má 

dezinfekčný účinok. Niektoré z nich zabíjajú patogénne mikroorganizmy aj pri vysokých 

zriedeniach. Mnohé silice pôsobia liečivo v dýchacích cestách. Preto sa inhalujú pri 

zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest. Pôsobia protizápalovo a dezinfekčne. 

Silice z rasce, feniklu, mäty, materinej dúšky, či tymianu majú expektoračné účinky 

(uľahčujú vykašliavanie hlienov). Niektoré silice majú schopnosť uvoľňovať kŕče 

hladkého svalstva tráviaceho traktu. Používajú sa teda ako spazmolytiká (mäta, 

harmanček, cesnak, cibuľa) (Novák 2007).  

  Niektoré silice môžu mať aj toxický účinok, ktorý sa po vstrebaní prejaví 

podráždením obličiek, avšak len pri veľkých dávkach. V moči sa v takýchto prípadoch 
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môže objaviť bielkovina, dokonca aj krv. Tento patologický stav býva iba prechodný, po 

vysadení drogy sa stav zase upraví.  

  Otravy silicami sú pomerne vzácne. Jedovaté silice sú najmä monoterpenické 

zložky, napr. tujón (Cupressaceae), fenylpropanoidy apiol, safrol a myristicin. 

Silice obsahujú predovšetkým zástupcovia rastlinných čeľadí Apiaceae, Geraniaceae, 

Lamiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Pinaceae, Rosaceae a ďalšie (Bártíková et al. 2014; 

Krmenčík & Kysilka 2001; Baser & Buchbauer 2009).  

 

 SILICE AKO ANTIOXIDANTY 

 
Oxidácia lipidov je komplexná reakcia, ktorá môže byť generovaná tromi rôznymi 

cestami: 1. neenzymaticky, sprostredkovaná radikálovými reťazovými reakciami, 2. 

neenzymaticky, neradikálovou foto-oxidáciou, 3. enzýmovou reakciou. 

Prvá cesta vedie k začatiu rýchlo postupujúcej, deštruktívnej reťazovej reakcie, 

generovaniu hydroperoxidov a prchavých zlúčenin, zvyčajne pomocou trojfázového 

procesu: iniciácia, propagácia a terminácia.  

  Iniciačná fáza zahŕňa homolytický rozpad vodíka v α-polohe vzhľadom k reťazcu 

mastnej kyseliny v mieste dvojitej väzby, čo vedie k tvorbe alylového zvyšku. Tieto 

medziprodukty sú vysoko nestabilné, s krátkou životnosťou, ktoré sa stabilizujú tým, že 

odstránia vodík z iných chemických látok, alebo rýchlo reagujú s kyslíkom za vzniku 

peroxylových radikálov. V propagačnej fáze, vytvorené peroxylové radikály môžu ďalej 

oxidovať lipidy, produkujúce hydroperoxidy. Tie sú stabilizované pomocou preskupenia 

dvojitej väzby (elektrónovou deslokalizáciou), pochádzajúcej z konjugovaných diénov a 

triénov. Tieto medziprodukty sa rozkladajú na pôvodné alkoholy, aldehydy, alkylestery, 

ketóny, uhľovodíky, alkoxylové radikály a kyselinu mravčiu. Všetky tieto zlúčeniny sú 

považované za vedľajšie produkty oxidácie lipidov. V terminačnej fázi spolu interagujú 

dva radikály. K tejto fázi nedochádza tak často, lebo sú radikály poväčšinou vyčerpávané 

predošlými fázami.  

Silice z rozmarínu a šalvie sa preukázali ako lepšie chelatačné činidlá než vitamín 

C. Silice z fenyklu sú úspešné vychytávače hydroxidového radikálu.  Tymiánové silice 

zhášali aktívny superoxidový anión (Miguel 2010).   

Silice môžu tiež fungovať skôr ako donory elektrónov a tým pádom redukukovať 

oxidovaný medziprodukt peroxidácie lipidov, aby mohli pôsobiť ako primárne 
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a sekundárne antioxidanty (Petrelli et al. 2016). Primárne antioxidanty sú schopné 

darovať atóm vodíka, aby rýchlo „ulovil“ radikál, za vzniku nového zvyšku, ktorý je 

stabilnejší. Sekundárne antioxidanty reagujú s iniciačnými radikálmi (alebo inhibujú 

iniciačné enzýmy) a znižujú obsah kyslíka (bez generovania reaktívnych radikálov). Preto 

môžu tieto sekundárne antioxidanty spomaľovať rýchlosť radikálnej iniciačnej reakcie 

elimináciou iniciátorov (Miguel 2010). 

Okrem schopnosti niektorých esenciálnych olejov zachytávať voľné radikály sú tu 

tiež dôkazy, že niektoré éterické oleje majú protizápalovú aktivitu. Napríklad, 

harmančekový esenciálny olej bol používaný po stáročia pre jeho protizápalové účinky a 

tiež pre zmiernenie symptómov spojených s ekzémami, dermatitídami a inými výraznými 

podráždeniami. Avšak, existujú aj iné príklady silíc (eukalyptus, rozmarín, levanduľa) 

spolu s inými rastlinami (borovica, klinčeky), ktoré boli použité v rôznych variáciách ako 

protizápalové látky (Miguel 2010). 

Existujú aj iné nízko molekulárne látky, ktoré fungujú ako antioxidanty, napr. 

glutatión (GSH), ktorý úzko spolupracuje s enzymatickým antioxidačným systémom. 

Ten sa skladá z enzýmov SOD, KAT a GPx, ktoré sú považované za primárne 

antioxidačné enzýmy, keďže sú schopné priamo eliminovať reaktívne formy kyslíku, 

a GR ako sekundárneho antioxidačného enzýmu, ktorý pomáha udržať prísun GSH k 

primárnym antioxidačným enzýmom. GST je dôležitý biotransformačný enzým, ktorý 

funguje taktiež ako antioxidačný enzým, pretože katalyzuje premenu peroxidu na menej 

toxický produkt konjugovaním s GSH.  

 

 ZLOŽENIE SILÍC 

 

Z chemického hľadiska sú silice heterogénne zmesi lipofilných látok, obsahujúce 

najmä isoprenoidy. Isoprenoidy sú najväčšou a najpestrejšou skupinou látok, štruktúrne 

odvodené od isoprénu. Pod isoprenoidy radíme terpény a steroly.  

 

 Terpény 

 

Terpény sú látky, ktoré majú vo svojej štruktúre len atómy uhlíku a vodíku 

(terpenoidy majú ešte navyše kyslík). Vznikajú spájaním izoprénových jednotiek (2-

metylbuta-1,3-dien). Podľa dĺžky ich reťazca a počtu izoprénových jednotiek rozlišujeme 
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monoterpény (2 izoprénové jednotky, 10 C), seskviterpény (3 izoprénové jednotky, 15 

C), diterpény (4 izoprénové jednotky, 20 C), triterpény (6 izoprénových jednotiek, 30 C), 

tetraterpény (8 izoprénových jednotiek, 40 C) a polyterpény.  

Prednostne sú obsiahnuté v rastlinných častiach, napr. v kvetoch, listoch, plodoch. 

Slúžia k odpudzovaniu bylinožravcov. Po poranení rastliny silice vytekajú na povrch, na 

vzduchu oxidujú a menia sa na živicu, čím ochraňujú strom pred bakteriálnou, alebo 

hubovou infekciou (Martin et al. 2003). 

Medzi monoterpény radíme napríklad mentol (mätová silica), α-β-pinen 

(terpentýnová silica z borovice), limonen (citrusy), či gáfor. Medzi diterpény patrí 

výnamný antioxidačný agens vitamín A (retinol). Triterpén skvalén sa nachádza 

v žraločej pečeni. Ku tetraterpénom radíme karotenoidy (luteín, xantofyl, lykopén, 

karotén). Kaučuky zas radíme ku polyterpénom (Chen et al. 2011; Bohlmann & Steele 

1997). 

 

 Seskviterpény 

 

Seskviterpény sú sekundárne metabolity produkované väčšinou vyššími 

rastlinami, ale aj hubami a bezstavovcami, majú nádejné protizápalové, anti-parazitické 

a anti-karcinogénne aktivity. Mechanizmus aktivity protirakovinných seskviterpénov je 

väčšinou sprostredkovaný indukciou  apoptózy, zásahom do bunkového cyklu, ako aj 

inhibíciou tvorby nových krvných riečísk. 

Seskviterpény predstavujú hlavné zložky silíc rastlín, a to je pravdepodobne 

dôvod, prečo niektoré rastliny vykazujú pozitívnu aktivitu proti rôznym nádorovým 

bunkovým líniám. V našich pokusoch sme využívali silice z voskovníku červeného 

Myrica rubra (Ambrož, Boušová, et al. 2015). Bolo zistené, že v plodoch táto rastlina 

obsahuje až z 89,9 % seskviterpénov, preto sa dá predpokladať, že nositeľmi jej 

pozitívnych účinkov sú práve nami študované látky (Kang et al. 2012). Silice z M. rubra 

sa ukázali byť netoxické pre nerakovinové bunky a významne inhibovali rast rôznych 

črevných nádorových bunkových línií, vrátane nami použitej bunkovej línii Caco-2 

(Ambrož, Boušová, et al. 2015).  Silica z M. rubra sa skladá hlavne zo seskviterpénov, 

kde v najväčšom zastúpení sú β-karyofylén (43,2%), α-humulén (21,6%), valencén 

(6,0%), β-karyofylén-oxid (2,6%), trans-nerolidol (1,9%), a aromadendrén (0,6%) 

(Langhasova et al. 2014). 
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 α-HUMULÉN 

 

Humulén je prirodzene sa vyskytujúci monocyklický seskviterpén (C15H24), 

obsahujúci 11 - členný kruh, ktorý sa skladá z 3 isoprenových jednotiek obsahujúcich tri 

nekonjugované C═C dvojité väzby. Prvýkrát bol nájdený v éterických olejoch z rastliny 

Humulus lupulus (chmeľ), z ktorého pochádza jeho názov a vyskytuje sa tam vo vysokej 

koncentrácii, takmer 50 %. Je zodpovedný za typickú vôňu piva. Humulén, označovaný 

aj ako α – karyofylén,  je tiež izomérom β-karyofylénu a tieto dve látky sa často vyskytujú 

spoločne ako zmesi v mnohých aromatických rastlinách (Trojak-goluch & Skomra 2013). 

Obe tieto látky sa vyznačujú aj repelentným účinkom proti kliešťom (Ashitani et al. 

2015).  

                    

                                                  
Obrázok 1: Humulén 

  
 
 Jeho protizápalové účinky sú porovnávané k účinkom glukokortikoidu 

dexametazónu (Fernandes et al. 2007). Vyznačujú sa znížením produkcie prostaglandínu 

PGE2 a inhibíciou cyklooxygenázy COX-2.  

 Čo sa týka farmokinetiky, tak v pokuse na myšiach bolo dokázané, že maximálna 

koncentrácia α – humulénu v plazme bola po 15 minútach od perorálneho podania. Potom 

postupne táto koncentrácia klesala a po 12 hodinách už bola takmer nezistiteľná.  

Biodostupnosť α-humulénu po perorálnom podaní bola na úrovni 18%, pri čom hodinu 

od podania látky boli najvyššie koncentrácie zistené v pečeni, obličkách,  srdci, pečeni, 

či mozgu (Bártíková et al. 2014).  
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 TRANS-NEROLIDOL 

 

Trans-nerolidol je seskviterpén vyskytujúci sa v siliciach viacero rastlín. Medzi 

jeho najviac skúmané účinky patrí antiproliferatívny účinok na tumorové bunky. 

V niekoľkých štúdiách zameraných na inhibíciu rastu rakovinových buniek s použitím 

seskviterpénov, bolo zistené, že seskviterpény, konkrétne práve α-humulén a trans-

nerolidol majú silnejší inhibičný účinok na rakovinové bunky než na zdravé bunky. Čo 

sa týka rôznych druhov tumorov, bol preukázaný silnejší účinok na nádorové črevné 

bunky, než na rakovinové bunky iných častí tela, napr. prsné bunky MCF-7 (Ambrož, 

Boušová, et al. 2015; Sun et al. 2010).  

 

 

                                
Obrázok 2: Trans – nerolidol 

 

V inej štúdii na potkanoch sa preukázali nové potenciálne výhody využitia 

nerolidolu v zoslabení príznakov degeneračných účinkov Parkinsonovej choroby. Išlo 

o zoslabenie dopaminergnej neurogenerácie, zvýšenie hladín antioxidačných enzýmov, 

či inhibíciu zápalových mediátorov a peroxidáciu lipidov v mozgu. Bolo preukázané, že 

dopaminergné neuróny existujú v stave konštantného oxidačného stresu, keďže mozgové 

bunky majú nízku antioxidačnú obranyschopnosť a tendenciu generovať reaktívne formy 

kyslíka v dôsledku prítomnosti vysoko oxidovatelného dopamínu. Podávaný nerolidol 

chránil proti dopaminergnej neurodegenerácii vyvolanej vysokými hladinami 

reaktívnych foriem kyslíka, pravdepodobne prostredníctvom svojho silného 

antioxidačného pôsobenia, keďže práve nerolidol preukázal účinnú antioxidačnú aktivitu 

v hipokampe, kde pôsobí ako dôležitý antioxidant (Javed et al. 2016). 
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 β-KARYOFYLÉN 

 

β-karyofylén je štruktúrny izomér α – karyofylénu. Pôsobí protizápalovo, 

antiviroticky, antifungálne a slabo antioxidačne. Boli preukázané aj jeho antibakteriálne 

vlastnosti na Staphylococcus aureus. Jeho antifungálne účinky sa preukázali byť silnejšie 

než účinky antibiotika kanamycínu (Dahham et al. 2015). V kombinácii s α-humulénom, 

ktorý má cytotoxické účinky, dochádza k signifikantnému zvýšeniu cytotoxicity na 

rakovinových bunkách (MCF-7). β-karyofylén taktiež zosilňuje účinok paklitaxelu na 

bunky MCF-7. Príčinou zosilnenia účinku je pravdepodobne zvýšená akumulácia α-

humulénu a paklitaxelu v bunke. β-karyofylén se najskôr zhromažďuje v membráne 

bunky, mení jej vlastnosti a uľahčuje prestup ďalších látok (Legault & Pichette 2007). 

Ďalšie štúdie ukazujú, že β-karyofylén má sľubnú schopnosť potláčať inváziu 

buniek nádormi a agregáciu nádorov (Dahham et al. 2015). 

 

                                               
Obrázok 3: β-karyofylén 

 

 KARYOFYLÉN-OXID 

  

 Karyofylén-oxid je oxidačný produkt β-karyofylénu. Patrí medzi najrozšírenejšiu 

oxidovanú formu seskviterpénov v siliciach. Vyskytuje sa aj v šalvii, medovke, čiernom 

korení a v marihuane. Práve vďaka prítomnosti karyofylén-oxidu sú cvičené psy schopné 

rozpoznať vôňu marihuany. Má antimykotické vlastnosti (Rasoanaivo et al. 2013) (Russo 

2011).   
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Obrázok 4: Karyofylén-oxid 

 

 VYBRANÉ ENZÝMY 

 

Z antioxidačných enzýmov sme skúmali zmeny v aktivitách enzýmov GPX, 

KAT, GST, GR a SOD po ovplyvnení seskviterpénmi. 

 

 GLUTATIÓNPEROXIDÁZA 

 

Intracelulárne peroxidy vodíku, hydroperoxidy, sú odstraňované 

glutatiónperoxidázou. GSH je jedným z najvýznamnejších činiteľov antioxidačného 

obranného systému bunky, keďže v spojení s enzýmami GPx a GST hraje hlavnú rolu 

v detoxikácii a biotransformácii chemoterapeutických liečiv.  

Peroxidázy sú enzýmy katalyzujúce redukcie množstva peroxidov na alkoholy. 

GPx sú selén-dependentné cytozolové enzýmy, ktoré používajú GSH ako kofaktor. 

Katalyzujú premenu peroxidu vodíku na vodu a zároveň oxidáciu redukovaného GSH na 

jeho oxidovanú formu GSSG.  

GPx hrajú dôležitú rolu v ochrane membrán pred ich lipidovou peroxidáciou. 

Produkty tejto reakcie sú príslušné alkoholy a voda. 

V súčasnej dobe sú známe 4 rôzne GPx: cytozolová GPx-1, gastrointestinálna 

GPx-2, plazmatická GPx-3 a fosfolipid hydroperoxidová GPx-4. Všetky odstraňujú 

peroxidy pomocou GSH a preto majú antioxidačnú funkciu. Líšia sa svojou lokalizáciou 

a substrátovou špecifitou.  

Peroxidáz je v živočíšnej aj rastlinnej ríši viac druhov. Niektoré z nich sú 

nešpecifické a oxidujú viac rôznych substrátov, iné potrebujú špecificky len určitý 

substrát. U živočíchov, a teda aj u človeka, je to práve GPx, kde dochádza k oxidácii 
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GSH, u rastlín je najčastejšia askorbátperoxidáza využívajúca kyselinu askorbovú (Racek 

& Holeček 1999; Matés et al. 1999). 

  

 KATALÁZA 

 

Enzým KAT katalyzuje heterolytické štiepenie dvoch molekúl peroxidu vodíku 

za vzniku kyslíku a vody. Pre katalázy je spoločná základná reakcia dismutácie peroxidu 

vodíku podľa reakčnej schémy:    2 H2O2 → 2 H2O + O2.  

KAT je enzým schopný okrem redukcii umožniť aj oxidáciu peroxidu vodíku, čím 

sa líši od peroxidáz, ktoré zvládnu H2O2 iba redukovať za súčasnej oxidácie sekundárneho 

substrátu.  

KAT sa vyskytuje u takmer všetkých organizmoch s aerobným metabolizmom. 

Jej hlavná fyziologická rola spočíva v ochrane buniek pred mimoriadne reaktívnymi 

molekulami s peroxidickou vazbou, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty katabolizmu.  

KAT a peroxidázy predstavujú esenciálnu výbavu buniek pri prekonávaní 

škodlivých účinkov oxidačného stresu. KAT teda účinkuje u väčšiny pro- a eukaryotov 

v priamej spolupráci so superoxiddismutázou ktoré chráni pred inkativáciou vyššími 

koncentráciami peroxidu vodíku (Matés et al. 1999). 

 

 GLUTATIÓN-S-TRANFERÁZA 

 

GST je enzým, ktorý sa zúčastňuje detoxikácii reaktívnych elektrofilných 

zlúčenín, katalyzovaním ich konjugáciu s glutatiónom. Okrem detoxikačných účinkov, 

má GST aj antioxidačnú aktivitu. Antioxidačná aktivita GST vyžaduje GSH. Jedná sa o 

dvojstupňovú reakciu. Prvým krokom je enzýmová redukcia peroxidu na alkohol, so 

súčasnou výrobou hydroxy-glutatiónu (GSOH). Druhý krok zahŕňa spontánnu reakciu 

GSOH s molekulou GSH za vzniku vody a GSSG. Príklady substrátov zahŕňajú 

hydroperoxidy mastných kyselín a fosfolipidov. Podobne prebieha aj reakcia premeny 

organických dusičnanových esterov na alkoholy a anorganický dusitan (Sherratt & Hayes 

2002; Ruzza & Calderan 2013). 
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 GLUTATIÓNREDUKTÁZA  

 

GR zabezpečuje s prítomným NADPH spiatočnú redukciu GSSG na GSH, čím 

udržiava v bunkách fyziologický pomer GSH/GSSG (100:1), zatiaľ čo sa NAPDH 

oxiduje (Aguiló et al. 2005). Ak je v tele dostatok GSH a rovnováha GSH/GSSG je 

zachovaná, aktivita GR je tým inhibovaná. Počas oxidačného stresu sa môže tento pomer 

znížiť až ku 10:1, či dokonca až 1:1 (Nýdlová et al. 2014).  

 

 

 SUPEROXIDDISMUTÁZA 

 

Jedným z hlavných antioxidačných enzýmov je SOD, katalyzujúca premenu 

superoxidu na peroxid vodíku, ktorý môže byť ďalej rozkladaný katalázou. Superoxidový 

anión má oxidačné i redukčné vlastnosti. Podlieha dismutácii, pri ktorej jedna jeho 

molekula poskytuje elektrón druhej, takže superoxid zároveň oxiduje aj redukuje. 

Produkty reakcie sú kyslík a peroxid vodíku.  

Napriek tomu, že vo vodnom prostredí táto reakcie prebieha spontánne, 

v biologických systémoch je ešte urýchľovaná enzýmom SOD, ktorý katalyzuje premeny 

superoxidu na peroxid vodíku (čo je menej agresívna zlúčenina). Je samozrejmé, že 

i vzniknutý peroxid vodíku musí byť ďalej odbúravaný, to sa deje pomocou ďalších 

enzýmov KAT, či peroxidázami (Racek & Holeček 1999). 

U ľudí a iných cicavcov existujú tri formy SOD. SOD1 sa nachádza v cytoplazme, 

SOD2 v mitochondriách a SOD3 v extracelulárnom priestore.  

Enzým SOD prispieva ku zníženiu oxidačného stresu a tým zabraňuje poškodeniu 

DNA, RNA, proteínov a lipidov. Preto sa odporúča dopĺňať SOD v prírodnej forme bez 

tepelnej úpravy, keďže vysoké teploty tento enzým znehodnocujú. Vyskytuje sa 

v brokolici, ružičkovom keli, kapuste a v mnohých druhoch zeleniny (Matoušková et al. 

2014). 
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 ROZDIELY V POHLAVÍ 

 

Fyzická aktivita je taktiež veľmi dôležitá pri ochrane tela pred rakovinou. Na 

vyvinutie pohybu je nutná zvýšená výroba energie, ale na druhej strane vedie k vytváraniu 

oxidačného stresu. Aktívny pohyb je spojený s väčšou spotrebou kyslíka. Je dokázané, že 

aktivita antioxidantov je ovplyvnená množstvom voľných radikálov, ktoré sú 

produkované počas fyzickej aktivity, a na antioxidačné reakcie má vplyv aj pohlavie ľudí. 

Estrogén u žien vedie k zvýšeniu aktivity antioxidačných enzýmov v imunitnom systéme 

a ďalších bunkách prostredníctvom estrogénových receptor 

Aj keď aktivita niektorých enzýmov sa zvyšuje s fyzickou aktivitou, je možné, že 

génová expresia týchto enzýmov sa nemení v priebehu cvičenia. Niektoré štúdie 

naznačujú zvýšenú aktivitu antioxidačných enzýmov pri intenzívnych fyzických 

aktivitách, ale aktivita enzýmu nutne neznamená pridruženú zmenu v génovej expresii.     

enzýmov (Jówko et al. 2015).  

Kardiovaskulárny a respiračný systém hrá tiež dôležitú úlohu v udržovaní hladín 

kyslíku. Vzhľadom k tomu, že muži športovci majú posilnený kardiovaskulárny systém, 

majú tiež vysoko vyvinuté kapiláry a mitochondriálnu hustotu. Tieto zmeny vedú ku 

zvýšenej produkcii kyslíku a jeho prítomnosť v tkanivách je veľmi vysoká. Takže ďalšie 

zvýšenie voľných radikálov u mužov nebude nečakané. Estrogén u žien teda bráni 

zvýšenému poškodeniu buniek tým, že zvyšuje aktivitu antioxidačných enzýmov 

(Baghaiee et al. 2016). 
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4 CIELE RIGORÓZNEJ PRÁCE 
 

Cieľmi tejto práce bolo zistiť, či prírodné látky z rady seskviterpénov ovplyvňujú 

aktivitu antioxidačných enzýmov v diferencovaných Caco-2 bunkách. Stanovené ciele: 

 

1. Príprava diferencovaných buniek zo črevnej nádorovej línii Caco-2 

 

2. Ovplyvnenie diferencovanej bunkovej línie Caco-2 seskviterpénmi: silicou 

z Myrica rubra a jej zložkami α-humulenem a trans-nerolidolem po dobu 24 

a 48 h 

 

3. Príprava subcelulárnych frakcií  buniek 

 

4. Stanovenie aktivít vybraných antioxidačných enzýmov u kontrolnej skupiny 

a tak isto aj u skupín ovplyvnených seskviterpénmi 

 

5. Porovnanie enzýmových aktivít medzi jednotlivými skupinami a zhodnotenie 

účinku seskviterpénov na tieto aktivity  
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5 METODICKÁ ČASŤ 

 PRÍSTROJOVÉ A MANIPULAČNÉ VYBAVENIE 

 

 8-kanálová pipeta (Eppendorf, Nemecko) 

 8-kanálová elektronická pipeta (Eppendorf, Nemecko) 

 analytické váhy Sartorius CP2225D (Sartorius AG, Nemecko)  

 automatické pipety rôzneho rozsahu (Eppendorf, Nemecko) 

 centrifúga Heraeus, rotor #3335 (ThermoFisher Scientific, USA) 

 čítačka mikrotitračných doštičiek Tecan Infinite M 200 PRO (Tecan Group Ltd., 

Švajčiarsko) 

 dosková trepačka Heidolph Titramax 100 (Heidolph Instruments, Nemecko) 

 hlboko mraziaci box Jouan (Thermo Scientific, USA) 

 homogenizátor Potter-Elvehjem 

 laboratórna trepačka vortex IKA MS3 basic (IKA, Nemecko) 

 pipetíky SwiftPet+ (HTL, Poľsko) a Eppendorf (Nemecko) 

 termomixér Eppendorf (Nemecko) 

 ultracentrifúga Beckman Coulter (USA) 

 vodná kúpeľ Maemmert (Maemmert, Nemecko) 

 

 laboratórne sklo (Thermo Fisher Scientific, Česká Republika) 

 mikroskúmavky 1,5 ml, 2 ml a 5ml (Eppendorf, Nemecko) 

 plastové skúmavky rôzneho objemu (TPP, Švajčiarsko) 

 plastové sterilné inkubační nádoby T75 a Petriho misky o priemere 10 cm (TPP, 

Švajčiarsko) 

 serologické sterilné plastové pipety rôzneho objemu (TPP, Švajčiarsko) 

 špičky pro automatické pipety rôzneho rozsahu (Eppendorf, Nemecko) 
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 REAGENCIE A CHEMIKÁLIE 

 

 bovinné fetálné sérum – teplom inaktivované (Lonza, Belgicko) 

 EMEM - kultivačné médium (Eagle´s minimum essential medium) (Sigma, 

Nemecko) 

 NEAA-MEM - roztok neesenciálnych amino kyselín (non essential amino acid 

solution) (Sigma, Nemecko) 

 FBS -fetálne bovinné sérum (Sigma, Nemecko) 

 glutamín (Sigma, Nemecko) 

 zmes penicilínu so streptomycínom (Sigma, Nemecko) 

 BSA (bovine serum albumin) (Fluka, Česká Republika) 

 dimetylsulfoxid ≥ 99,9% (DMSO) (Sigma, Nemecko) 

 Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) pro SCM (Lonza, Belgicko) 

 etanol (Penta, Česká Republika) 

 fosfátový pufr (PBS) – tablety (Sigma, Nemecko)  

 GSH (Sigma, Nemecko) 

 K-fosfátový pufr (Penta, Česká Republika) 

 Na-K-fosfátový pufr (Penta, Česká Republika) 

 Na-fosfátový pufr (Penta, Česká Republika) 

 NADP+ (Merck, Nemecko) 

 NADPH (Merck, Česká Republika) 

 set pre stanovenie bielkovín s BCA (bicinchonic acid) (Sigma, Nemecko) 

 set pre stanovenie enzýmu SOD (Dojindo, Japonsko) 

 peroxid vodíka (Sigma, Nemecko) 

 molybdenan amónny (Sigma, Nemecko) 

 EDTA (Lonza, Belgicko) 

 ultračistá voda (vyrobená na prístroji Milli-Q RG, Millipore, Česká Republika) 

 silica z Myrica rubra (Ústav experimentálnej botaniky AV ČR - spolupráca 

s Prof. Ji-Dong Lou z China Jiliang University) 

 α-humulén (Sigma, Nemecko)   

 β-karyofylén (Sigma, Nemecko) 

 trans-nerolidol (Sigma, Nemecko) 
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 PASÁŽOVANIE BUNIEK 

 

Na pokusy sme použili diferencovanú bunkovú líniu črevných buniek  – Caco-2 

Bunky boli kultivované v médiu s predpísaným zložením (EMEM – Eagle´s minimum 

essential medium, NEAA – MEM non essential amino acid solution – roztok 

neesenciálnych amino kyselín, fetálne bovinné sérum – 10% FBS, glutamín a zmes 

penicilínu so streptomycínom) v plastových nádobách. Kultivačnými podmienkami  

napodobňujeme prostredie in vivo, z toho dôvodu boli umiestnené v inkubátore pri 37°C 

v atmosfére 5% CO2. 

Bunky sa nechali po dobu troch týždňov rásť na Petriho miskách, kde sme im dva 

krát týždenne vymieňali médium. 

 

 OVPLYVNENIE BUNIEK SESKVITERPÉNMI 

 
Po trojtýždňovom raste buniek na Petriho miskách sme ich ovplyvnili roztokmi 

seskviterpénov. Na ovplyvnenie buniek sme použili roztoky seskviterpénov v DMSO 

o koncentrácii 25 mg/ml.  Cieľová koncentrácia seskviterpénov bola 25µg/ml. Výsledná 

koncentrácia DMSO je teda 0,1%. Rovnaká koncentrácia DMSO bola použitá 

v kontrolnej skupine.  

Ovplyvnené bunky sme nechali inkubovať po dobu 24 a 48 hodín, od každého 

seskviterpénu z každého časového úseku bolo pripravených 6 Petriho misiek (misky 

veľkosti 10 cm na priemer). Tak isto sme spracovali aj kontrolné vzorky. 
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 SPRACOVANIE BUNIEK NA SUBCELULÁRNE 

FRAKCIE  

 

Postup spracovania buniek na frakcie:  

 

Laminárna miestnosť 

 

V laminárnej miestnosti sme Petriho misky s nainkubovanými bunkami položené 

na ľade opláchli 5 ml studeného PBS pufru, odsávačkou odsali všetok pufr. Pridali sme 

0,5 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4 a zoškrabali obsah škrabkou  a prepipetovali 

do 15 ml skúmaviek v ľade. Zopakovali sme tento postup na všetkých miskách, pričom 

sa obsah zo 6 rovnakých misiek zoškrabal do jednej skúmavky. 

 

Chladiaca miestnosť  

 

V chladiacej miestnosti sme si pred samotnou prácou pripravili miešačku 

a miešadielko, kadičky (do ktorých sme potom preliali cytozol,), eppendorfky v ktorých 

boli uskladnené vzorky, pipeta 5ml a 1ml a potrebné špičky. Sonikovaním buniek 

ultrazvukovou ihlou sme rozrušili štruktúry buniek (dva krát 15 sekúnd na polovičnej 

intenzite), flakóny je potreba udržiavať stále v ľade.  Zhomogenizované bunky sme 

preliali do centrifugačných kyviet.  

 

Centrifugačná miestnosť   

 

V miestnosti s centrifúgami sme si dopredu vychladili centrifúgy Heraeus 

a Thermo Scientific WX ULTRA 80. Prvé stočenie sme previedli na centrifúge Heraeus. 

Kyvety boli umiestnené vždy dve oproti sebe na vyváženie rotora. Stáčali sme 60 minút 

pri 20000 otáčok pri teplote 4˚C. Po ukončení stočenia je už viditeľne oddelená peleta (= 

mitochondrie, potrhané bunečné membrány, väzivo, cievy a jadrá) od supernatantu (= 

cytozol + mikrosomy). Druhé točenie bolo vykonané na centrifúge Thermo Scientific WX 

ULTRA 80. Odseparovaný supernatant sme preliali do príslušných centrifugačných 

kyviet pričom princíp ukladania kyviet do centrifúgy sme zopakovali aj v tomto prípade, 

vždy dve zaviečkované kyvety oproti sebe na vyváženie rotoru v centrifúge. Spustili sme 
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centrifúgu na 65 minút, schladenú na 4˚C a 105000 otáčok. Supernatant z tohto točenia 

odpovedá cytozolu, v pelete sú obsiahnuté mikrozómy.  

 

Chladiaca miestnosť  

 

Cytosol sme za stáleho miešania na miešačke rozpipetovali do eppendorfiek po  

200 µl a dali zamraziť do hlbokomraziaceho boxu pri -80˚C na ďalšie použitie.  

 

 

 BCA STANOVENIE BIELKOVINY 

 

Princíp 

Reakcia proteínov s iónmi medi v prítomnosti bázickej látky. Meďnaté ióny sú 

redukované na meďné, ktoré za prítomnosti BCA vytvárajú modrofialový komplex pri 

pH 10. Tmavšia farba komplexu značí prítomnosť väčšieho množstva bielkoviny. 

Absorbanciu sme merali pri 562 nm.  

 

Potrebné roztoky  

Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH  

Roztok B: 4% CuSO4 x 6 H2O  

Pracovný roztok C pripravíme zmiešaním roztoku A s roztokom B v pomeru 50:1 
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Stanovenie kalibračnej krivky  

 

Zriedili sme 20% roztok hovädzieho sérového albumínu – BSA na požadovanú 

koncentrácii. 

 

Tabuľka 1: Zloženie pracovných roztokov 

 

 Koncentrácia 1% 

roztok     BSA 

Destilovaná voda 

1 0 µg/ml 0 µl     500 µl 

2 200 µg/ml           10 µl     490 µl 

3 400 µg/ml           20 µl     480 µl 

4 600 µg/ml           30 µl     470 µl 

5 800 µg/ml           40 µl     460 µl 

6 1000 µg/ml           50 µl     450 µl 

 

 

Postup 

Každú 10x zriedenú vzorku sme rozpipetovali do štyroch jamiek po 10 µl. Od jednej 

vzorky boli pripravené 2 riedenia  dohromady 8 paralelných meraní pre jeden cytozol. 

Takisto sme pipetovali jednotlivé koncentrácie roztoku BSA a 10 µl vody ako slepú 

vzorku, doplnili 200 µl roztoku C, nechali sme inkubovať 30 min pri 37˚C pri miernom 

trepaní. Absorbancia bola meraná pri 562 nm. Na základe výslednej rovnice kalibračnej 

krivky sme  vypočítali obsah bielkoviny v jednotlivých vzorkách. 
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 STANOVENIE GLUTATIONREDUKTÁZOVEJ 

AKTIVITY  

 

Princíp:  

 

Metóda je založená na premene GSSG na GSH za súčasnej oxidácie NADPH. 

Spotreba NADPH je zaznamenávaná pomocou sledovania úbytku absorbancie pri 340 

nm po dobu 6 minút na prístroji Tecan.  

 

Používané zásobné roztoky: 

 

1. Pufr (0,1 M K – fosfátový pufr, pH 7,0):  

 zmiešať 0,1M K2HPO4 s 0,1M KH2PO4 približne 5:2, aby výsledný roztok mal pH 7,0 

 

2. EDTA (5 mM)   

 1,86 mg/ml redestilovanej vody 

 

3. NADPH (2,5 mM)   

 2,08 mg/ml redestilovanej vody 

4. GSSG (4 mM, Mr = 612,63) 

 2,45 mg/ml redestilovanej vody 

 

Tabuľka 2: Zloženie pracovných roztokov 

 

  

 Pipetované množstvo na  

jednu jamku 

Koncentrácia v jednej 

jamke (celk. objem 200µl) 

Pufr 50 µl  

EDTA 40 µl 1 mM 

NADPH 10 µl 0,125 mM 

GSSG 50 µl 1 mM 

Cytozol 50 µl  



30 
 

Postup: Do všetkých jamiek GAMA doštičky sme napipetovali 50 µl cytozolu 

(vzorku), alebo v prípade slepej vzorky, 50 µl 0,1 M sodno-fosfátového pufru pH 7,4 

a pridali 150 µl mastermixu multikanálovou pipetou. 

Príprava mastermixu: rozpočítané množstvo na 96 jamiek (1 doštičku) s rezervou.

  

   pufr                                     6 ml  

   EDTA                                 4,8 ml  

   NADPH                              1,2 ml 

   GSSG                                  6 ml 

 

Absorbanciu sme ihneď merali v Tecane pomocou príslušnej metódoy. Vzrast 

absorbancie sme sledovali po dobu 6 minút pri 340 nm. Každá vzorka je meraná v 3-4 

paralelných jamkách + 4 jamky slepého vzorku.  

 

Vyhodnotenie 

 

Zmena absorbancie za minútu bola zisťovaná z oblasti lineárneho vzrastu 

absorbancie. Od rozdielu absorbancie za minútu vo vzorke sme odpočítali rozdiel 

absorbancie za minútu v slepej vzorke. Použitím molárneho extinkčného koeficientu 

(εNADPH = 6,22 mM-1 x cm-1) sme vypočítali koncentráciu spotrebovaného NADPH za 

minútu. Výška jamky je 0,75 cm. Výsledky sme prepočítali na špecifickú aktivitu 

(nmol/min/mg). 

 

Výpočet aktivity: 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
(∆𝐴𝑣𝑧. −∆𝐴𝑠𝑙) ∗ 𝑉𝑖 ∗ 1000

𝜀 ∗ 𝑙 ∗ 𝑉𝑠
 [nmol/min/ml]  

 εNADPH 6,22mM-1 x cm-1 

 l dĺžka meranej vrstvy (výška 

jamky) → 0,75 cm 

 Vi objem reakčnej zmesi → 0,2 ml 

 Vs objem biologickej frakcii 

 → 0,050 ml 

 

Jednotky aktivity sme prepočítali na mg proteínu. 
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 STANOVENIE AKTIVITY KATALÁZY POMOCOU 

MOLYBDENANU AMÓNNEHO 

 

Princíp: 

 

Molybdenan amónny tvorí s peroxidom vodíku žltý komplex, ktorého 

absorbancia sa meria pri 405 nm. Meranie absorbancie je sprostredkované na prístroji 

Tecan.  

 

Používané zásobné roztoky: 

 

1. Sodno-draselný pufr, 60 mM, pH 7,4) 

 zmiešať 500 ml roztoku pripraveného z 10,74 g Na2HPO4 x 12 H2O v redestilovanej 

vode s 4,08 g KH2PO4 rozpusteného v 500 ml redestilovanej vody tak, aby pH výsledného 

roztoku bolo 7,4  

 

2. H2O2; 6,5 mM   

14,78 µl 30 % H2O2 do 20 ml sodno-draselného pufru  

 

3. Molybdenan amónny; 31,4 mM   

 0,8 g molybdenanu amónneho do 20 ml H2O  
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Postup:  

 

Tabuľka 3: Zloženie pracovných roztokov 

 

 Blank 1 Vzorka Blank 2 Blank 3 

1. 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl pufru 

2. 100 µl 

molybdenanu 

20 µl vzorky 20 µl pufru 20 µl pufru 

3.  Inkubácia 1 min pri 

37 ºC a trepaní 

  

4.  100 µl molybdenanu 100 µl molybdenanu 100 µl molybdenanu 

5.  1 min nechať stáť   

6. 20 µl vzorky    

7.  Zmeriať absrobanciu 

pri 405 nm 

  

 

 

Vyhodnotenie 

 

Aktivitu KAT som vypočítala podľa vzorca:   

 

U/ml = (Abl1 – Avz) / (Abl2 – Abl3) x 32,5 x zr.   

Avz – absorbancia vzorku  

            Abl1, 2, 3 – absorbancia blanku 1, 2, 3  

 zr. – zriedenie biologickej frakcie  

 

Jednotka U je definovaná ako µmol / min, kde sa rozloží 1,0 µmol H2O2 za minútu. 

Jednotky aktivity boli prepočítané  na mg proteínu. 
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 STANOVENIE GLUTATIÓNPEROXIDÁZY 

 

Princíp: 

 

V priebehu reakcie katalyzovanej GPx je GSH premieňaný na GSSG. Vzniknutý 

GSSG je priebežne redukovaný glutatiónreduktázou za spotreby NADPH, čo je 

monitorované fotometricky poklesom absorbancie pri 340 nm.  Meranie je 

sprostredkované na prístroji Tecan. 

 

Používané zásobné roztoky: 

 

1. Pufr (0,1M K-fosfátový pufr, pH 7,00)  

 zmiešať 17,42 mg/ml K2HPO4 s 13,61 mg/ml KH2PO4 tak, aby bolo dosiahnuté 

požadované pH  

  

2. EDTA (20 mM)  

 7,44 mg/ml pufru  

 

3. GR 

 10 U/ml pufru (33 µl do 1,467 ml pufru)  

 

4. GSH 

 3,07 mg/ml pufru 

 

5. NADPH (4 mM) 

 3,16 mg/ml redestilovanej vody 

 

6. T-butyl hydroperoxid (70%)  

 34,3 µl do 10 ml pufru 
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Tabuľka 4: Zloženie pracovných roztokov 

 

 

Postup: Do všetkých jamôk sme napipetovali 50 µl cytozolu, alebo u slepej 

vzorky, 50 µl sodno-fosfátového pufru pH 7,4 a pridali 130 µl mastermixu 

multikanálovou pipetou. 

 

Príprava mastermixu: 

  

   pufr                                   10,8 ml  

   EDTA                                   1,2 ml  

   GR                                        1,2 ml  

   GSH                                      2,4 ml 

 

Po napipetovaní mastermixu sme nechali doštičku inkubovať po dobu 10 minút 

pri teplote 37 ºC v inkubátore. Tecan sme si medzi tým vyhriali na 37 º C. Po ukončení 

preinkubácie sme pridali 10 µl NADPH. Doštičku sme vložili do Tecanu s nastavenou 

príslušnou metódou. Spotrebu NADPH nezávislú na hydroperoxidu sme sledovali po 

dobu 5 minút pri 340 nm. Potom sme reakciu naštartovali pridaním 10 µl t-butyl 

hydroperoxidu a znova spustili tú istú metódu.   

 

Vyhodnotenie 

 

Zmena absorbancie za minútu bola zisťovaná z oblasti lineárneho poklesu. Od 

rozdielu absorbancie za minútu vo vzorke sme odpočítali rozdiel absorbancie za minútu 

 Pipetované množstvo na  

jednu jamku 

Koncentrácia v jednej 

jamke (celk. objem 200µl) 

Pufr 90 µl  

EDTA 10 µl 1 mM 

GR 10 µl 0,5 U/ml 

GSH 20 µl 1 mM 

NADPH 10 µl 0,2 mM 

T-butyl hydroperoxid 10 µl 1,2 mM 
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v slepom vzorku a poprípade rozdiel absorbancie vzorku bez peroxidu. Pomocou 

molárneho extinkčného koeficientu (εNADPH = 6,22 mM-1 x cm-1) sme vypočítali 

koncentráciu spotrebovaného NADPH za minútu.   

 

Výpočet aktivity:  

 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
(∆𝐴𝑣𝑧. −∆𝐴𝑠𝑙) ∗ 𝑉𝑖 ∗ 2

𝜀 ∗ 𝑙 ∗ 𝑉𝑠
 [µmol/min/ml]  

 εNADPH 6,22mM-1 x cm-1 

 l dĺžka meranej vrstvy (výška 

jamky) → 0,75 cm 

 Vi objem reakčnej zmesi → 0,2 ml 

 Vs objem biologickej frakcii 

 → 0,050 ml 

 2 vyplýva zo stechiometrie 

reakcie, 2 µmol GSH sú 

produkované 1 µmol NADPH 

 

Aktivita bola prepočítaná na mg proteínu. 

 

 

  STANOVENIE AKTIVITY SUPEROXIDDISMUTÁZY 

 

Princíp: 

 

Metóda je založená na schopnosti superoxiddismutázy inhibovať reakcie, ktoré 

sú riadené superoxidmi (Matoušková et al. 2014). Meranie inhibície produkcie 

superoxidov spôsobené SOD slúži ku stanovaniu SOD. SOD má schopnosť reagovať so 

superoxidmi, čím dochádza k inhibícii premeny chromogénnych substrátov na ich 

farebné produkty. Meranie je sprostredkované na prístroji Tecan. 
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Používané zásobné roztoky z príslušného setu na stanovovanie SOD: 

 

1. WST pracovný roztok 

 1 ml WST roztok zriediť s 19 ml pufrovacieho roztoku 

 

2. Pracovný roztok enzýmov  

 premiešať pipetou (prípadne 15 sekundovou centrifugáciou) dve vrstvy v roztoku, 

zriediť 15 µl roztoku enzýmov s pufrom určeným na riedenie  

 

 

Tabuľka 5: Zloženie pracovných roztokov 

 

 

Postup:  

 

Do pripravenej 96 jamkovej doštičky GAMA s okrúhlym dnom sme napipetovali 

všetky potrebné roztoky v danom poradí a množstve. Po napipetovaní roztokov sme 

doštičky nechali inkubovať 20 minút pri 37 ºC. Zmenu absorbancie sme merali na Tecane 

pri 450 nm. 

 

 

 

 

 

 Vzorka Slepá vzorka 1 Slepá vzorka 2 Slepá vzorka 3 

Cytozol 20 µl  20 µl  

Redestilovaná H2O  20 µl   20 µl 

WST pracovný 

roztok 

200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 

Pracovný roztok 

enzýmov 

20 µl 20 µl   

Pufr na zriedenie   20 µl 20 µl 
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Vyhodnotenie 

  

Zmenu aktivity SOD v % sme vypočítali za použitia vzorca:   

SOD [µmol/min/ml] = [(Aslep1 - Aslep3) - (Avz - Aslep2)]·Vi/ (ɛ·l·Vs·20))  

 

Vi = objem reakčnej zmesi (0,24 ml) 

Vs = objem cytozolu (0,02 ml) 

ε = 37 mM-1.cm-1 

20 = doba inkubácie [min] 

 

Jednotky aktivity boli prepočítané na mg proteínu. 

 

 

  MERANIE AKTIVITY GLUTATION-S-

TRANSFERÁZY NA DOŠTIČKE 

 
Princíp: 

 

Meranie aktivity GST je založené na tvorbe GSH-CDNB konjugátu, ktorého 

prítomnosť zisťujeme meraním absorbancie pri 340 nm.   

 

Používané roztoky:  

 

1. 0,1 M Na – fosfátový pufr (pH 6,5)  

 1,79 g Na2HPO4 rozpustiť v 50 ml odmernej banke  

 1,56 g NaH2PO4 rozpustiť v 100 ml odmernej banke  

 zmiešať oba roztoky tak, aby výsledný roztok mal pH 6,5  
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2. Roztok GSH  

 7,92 mg GSH rozpustiť v 5 ml 0,1 M Na – fosfátovom pufri (pH 6,5) 

 

3. Roztok CDNB    

 5,22 mg CDNB rozpustené v 0,5 ml etanole  

 

4, Master Mix (pripraviť tesne pred stanovením)  

 4ml GSH, 0,4 ml CDNB a 15,6 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru 

 

 

Postup: 

 

Pipetované množstvo na jednu jamku 

Mastermix      194 µl 

Cytozol              6 µl 

 

Absorbancia bola zmeraná v Tecane šesť krát v minútových intervaloch pri 340 

nm.  

Vyhodnotenie 

 

Množstvo konjugovaného produktu sme vypočítali zo vzrastu absorbancie za 1 

min s použitím extinkčného koeficientu 9,6 mM-1 x cm-1 pri 340 nm. Jednotka aktivity 

bola prepočítaná na mg proteínu.   

 

  ŠTATISTICKÁ ANALÝZA 

 

Výsledky z dvoch paralelných meraní boli použité k tvorbe grafov, znázorňujúce 

zmenu v enzýmovej aktivite. Štatistická významnosť výsledkov zmien aktivít bola 

hodnotená metódou one-way ANOVA s využitím programu GraphPad Prism verzia 6, 

kde bola hodnotená štatistická významnosť rozdielov medzi kontrolnou skupinou 

a jednotlivými skupinami ovplyvnenými seskviterpénmi. Hladina P < 0,05 bola braná ako 

štatisticky významná. 
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6 VÝSLEDKY 

 BCA STANOVENIE BIELKOVINY 

 

Kalibračná krivka pre stanovenie obsahu proteínu v jednotlivých vzorkách 

z diferencovanej bunkovej línii Caco-2 24 hod:   

 

Tabuľka 6: Výsledná koncentrácia bielkoviny 

Koncentrácia [µg/ml] 0 200 400 600 800 1000 

Absorbancia 0 0,139 0,251 0,369 0,482 0,580 

 

 
 

Obrázok 5: Kalibračná krivka 24 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,000606x
R² = 0,994898
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Kalibračná krivka pre stanovenie obsahu proteínu u jednotlivých vzoriek 

z diferencovanej bunkovej línii Caco-2 48 hod: 

 

Tabuľka 7: Výsledná koncentrácia bielkoviny 

 

Koncentrácia [µg/ml]  0 200 400 600 800 1000 
Absorbancia 0 0,138 0,255 0,375 0,520 0,587 
       

       

 
 

Obrázok 6: Kalibračná krivka 

 
Hodnoty bielkovín pre diferencovanú bunkovú líniu Caco-2 ovplyvnenú 

seskviterpénmi: 

 

Tabuľka 8: Výsledná koncentrácia bielkoviny 

 

 24 hodín Caco-2 48 hodín Caco-2 

Kontrola  2,76 mg/ml 2,72  mg/ml 

Silica z Myrica rubra  2,64 mg/ml 2,86  mg/ml 

α-humulén  2,35 mg/ml 3,06 mg/ml 

trans-nerolidol  3,13 mg/ml 2,44 mg/ml 

 

 

y = 0,000636x
R² = 0,994386
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 STANOVENIE GLUTATIONREDUKTÁZOVEJ 

AKTIVITY  

 

Inkubácia 24 hodín 

 

Tabuľka 9: Výsledné aktivity enzýmu GR 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     10,21                   9,23                   12,45                       10,83 
Smodch                                       0,10                   0,43                     1,10                          1,16 

 

       
 

Obrázok 7: Aktivita enzýmu GR po 24 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 
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Inkubácia 48 hodín 

 

Tabuľka 10: Výsledné aktivity enzýmu GR 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     10,96                   10,07                  9,31                        13,89 
Smodch                                       0,62                      0,32                  0,25                          1,23 
 

 
 

Obrázok 8: Aktivita enzýmu GR po 48 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 

 

 

Na diferencovanej bunkovej línii Caco-2 sa nepreukázala žiadna zmena v 

špecifickej aktivite enzýmu glutationreduktáza po 24 hodinovom a ani po 48 hodinovom 

inkubačnom intervale po ovplyvňovaní seskviterpénmi. 
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 STANOVENIE AKTIVITY KATALÁZY POMOCOU 

MOLYBDENANU AMÓNNEHO 

 

Inkubácia 24 hodín 

 

Tabuľka 11: Výsledné aktivity enzýmu KAT 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[µmol/min/mg]                     8,11                     7,60                   9,30                           8,29 
Smodch                                       0,54                     0,32                   0,52                           0,43 

 

 
 

Obrázok 9: Aktivita enzýmu KAT po 24 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 
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Inkubácia 48 hodín 

 

Tabuľka 12: Výsledné aktivity enzýmu KAT 

 

 Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[µmol/min/mg]                     12,15                   10,79                  8,40                      10,60 
Smodch                                       0,31                      0,49                  1,48                        0,72 

 

 

 
 

Obrázok 10: Aktivita enzýmu KAT po 48 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 

 

Na diferencovanej bunkovej línii Caco-2 sa nepreukázala žiadna špecifická zmena 

v aktivite enzýmu kataláza po 24 hodinovom a ani po 48 hodinovom inkubačnom 

intervale po ovplyvňovaní seskviterpénmi. 
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 STANOVENIE AKTIVITY 

GLUTATHIONPEROXIDÁZY 

 

Inkubácia 24 hodín 

  

Tabuľka 13: Výsledné aktivity enzýmu GPX 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     34,26                  28,83                   29,64                       27,87 
Smodch                                       9,51                     7,14                     7,26                         9,18 

 

 

 
 

Obrázok 11: Aktivita enzýmu GPx po 24 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 
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Inkubácia 48 hodín 

 

Tabuľka 14: Výsledné aktivity enzýmu GPx 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     28,17                  24,81                   19,97                       31,49 
Smodch                                       3,13                    1,96                     2,26                           6,85 

 

 

 
 

Obrázok 12: Aktivita enzýmu GPX po 48 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 

 

 

Na diferencovanej bunkovej línii Caco-2 sa nepreukázala žiadna špecifická zmena 

v aktivite enzýmu glutationperoxidáza po 24 hodinovom a ani po 48 hodinovom 

inkubačnom intervale po ovplyvňovaní seskviterpénmi. 
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 STANOVENIE AKTIVITY SUPEROXIDDISMUTÁZY 

 

Inkubácia 24 hodín 

 

Tabuľka 15: Výsledné aktivity enzýmu SOD 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     5,62                    5,97                     6,53                          5,05 
Smodch                                     0,48                    0,45                     0,47                          0,44 

 

 
 

Obrázok 13: Aktivita enzýmu SOD po 24 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 
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Inkubácia 48 hodín 
 
 

Tabuľka 16 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                     5,67                    5,55                   5,61                           6,32 
Smodch                                     0,43                    0,48                   0,97                           0,47 
 
 

 
 

Obrázok 14: Aktivita enzýmu SOD po 48 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 

MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 

s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml  

 

 

Na diferencovanej bunkovej línii Caco-2 sa nepreukázala žiadna špecifická zmena 

v aktivite enzýmu superoxiddismutáza po 24 hodinovom a ani po 48 hodinovom 

inkubačnom intervale po ovplyvňovaní seskviterpénmi. 
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 STANOVENIE AKTIVITY GLUTATION-S-

TRANSFERÁZY 

 

Inkubácia 24 hodín 

 

Tabuľka 17: Výsledné aktivity enzýmu GST 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                   315,56                327,70                355,87                    285,50 
Smodch                                     46,46                  53,11                   54,39                       46,53 
 
 

 
 

Obrázok 15: Aktivita enzýmu GST po 24 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 
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Inkubácia 48 hodín 

 

Tabuľka 18: Výsledné aktivity enzýmu GST 

 

Priemer aktivít enzýmov:   kontrola             MEO25          α-HUM25               t-NER25 

[nmol/min/mg]                   343,99                348,94                315,66                     404,39 
Smodch                                     63,69                   65,79                  59,27                        67,92 

 

 

 
 

Obrázok 16: Aktivita enzýmu GST po 48 hodinovom ovplyvnení seskviterpénmi: 
MEO25: silica z Myrica rubra s koncentráciou 25 µg/ml, α-HUM25: α-humulén 
s koncentráciou 25 µg/ml, t-NER25: trans-nerolidol s koncentráciou 25 µg/ml 

 

 

Na diferencovanej bunkovej línii Caco-2 sa nepreukázala žiadna špecifická zmena 

v aktivite enzýmu glutathion-S-transferáza po 24 hodinovom a ani po 48 hodinovom 

inkubačnom intervale po ovplyvňovaní seskviterpénmi. 
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7 DISKUSIA 
 

Bolo dokázané, že seskviterpény majú antioxidačný účinok. V priebehu viacerých 

výskumov, sa ale zistilo, že tento účinok sa líši a záleží na zdravotnom stave bunky. Ak 

je to zdravá bunka, nenádorová, seskviterpény vykazujú skôr antioxidačný účinok. 

Naopak v nádorových bunkách vykazovali viac pre-oxidačné účinky (Ambrož, 

Hanušová, et al. 2015). 

Je dobre známe, že rakovinové bunky produkujú vysoké hladiny reaktívnych 

foriem kyslíka, ktoré vedú k stavu zvýšeného bazálneho oxidačného stresu. A práve tento 

stav oxidačného stresu robí rakovinové bunky náchylné k účinkom látok, ktoré ďalej 

zvyšujú hladiny reaktívnych foriem kyslíku, takže použitie pre-oxidačných činidiel sa zdá 

ako zaujímavá stratégia, ako cielene útočiť na rakovinové bunky. Aj keď už bolo 

testovaných veľa potravinových doplnkov so silicami, ktoré ovplyvňujú redox stav 

bunky, veľa štúdií bolo zameraných na ich antioxidačnú aktivitu namiesto na pre-

oxidačné účinky. Je dokázané, že v zdravých bunkách hepatocytov silice pôsobia 

antioxidačne a sú netoxické na zdravé bunky. Naopak v rakovinových bunkách pôsobia 

pre-oxidačným účinkom a zvyšujú tým účinky niektorých proti-rakovinových látok, napr. 

doxorubicínu. Tento dej môže byť vysvetlený aj tým, že zložky silíc, terpenoidy, majú 

schopnosť zosíliť prechod liekov do buniek cez zmenu priechodnosti bunkovej 

membrány (Ambrož, Hanušová, et al. 2015). 

 Jednotlivé seskviterpény dokazujú väčší synergistický účinok 

s antikanceróznymi látkami, napr. doxorubicínom, než samotná silica z Myrica rubra. 

Konkrétne tento účinok preukázal i nami testovaný trans – nerolidol v inej štúdii. Naopak 

ale samotná silica preukazovala väčší antiproliferatívny účinok na nádorové bunky, než 

jednotlivé seskviterpenické zložky silice (Ambrož, Boušová, et al. 2015).      

Terapeutický potenciál seskviterpénov je založený na myšlienke, že rakovinové 

bunky so zvýšeným množstvom reaktívnych oxidov sú náchylnejšie k ďalšiemu 

oxidačnému útoku indukovanému reaktívnymi oxidmi, ktoré vytvárajú činidlá alebo 

zlúčeniny, ktoré ovplyvňujú antioxidačné systémy. Okrem toho, pre-oxidačné vlastnosti 

môžu byť vo vzťahu k inému užitočnému biologickému účinku seskviterpénov, napr. 

antiparazitárnemu, protizápalovému, antibakteriálnemu, antivírusovému, či 

antimykotickému. Všeobecne platí, že seskviterpény indukujú oxidačný stres a to tým, že 
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tvoria reaktívne kyslíkové molekuly, vrátane podpory ich vzniku, alebo inhibíciou 

antioxidačných obranných systémov. 

Viaceré štúdie dokazujú, že znížené hladiny GSH, či znížené aktivity 

antioxidačných enzýmov účinkom seskviterpénov boli pozorované najmä v 

rakovinových, alebo parazitických bunkách, zatiaľ čo zdravé tkanivá môžu udržať všetky 

zložky antioxidačnej obrany v normálnom stave, alebo dokonca vykazujú vyššiu 

účinnosť. Táto vlastnosť klasifikuje seskviterpény ako nové nádejné protirakovinové a 

anti-parazitické činidlá. Ďalšie štúdie ukazujú, že β-karyofylen má sľubnú schopnosť 

potláčať nádorové motility, invázie buniek a nádorovú agregáciu (Bártíková et al. 2014; 

Dahham et al. 2015).  

V inej štúdii nerolidol zvýšil aktivity SOD a CAT. Znížená aktivita SOD by 

znamenala zvýšenú produkciu superoxidových radikálov a tým by sa zvýšil oxidačný 

stres. Po podaní nerolidolu sa zistil nárast aktivity SOD. Enzým CAT zodpovedá za 

katalytický rozklad H2O2. Normálny metabolizmus reaktívnych foriem kyslíka je dôležitý 

pre správnu funkciu buniek v rôznych častiach tela. V tejto štúdii podávanie nerolidolu 

výrazne zvrátilo zníženú aktivitu CAT. Suplementácia nerolidolu pomáha znižovať 

oxidačné poškodenie organizmu, čo sa prejavilo ako pozorovaný pokles peroxidácie 

lipidov, obnovenie hladiny GSH a aktivít antioxidačných enzýmov (SOD a CAT). Tieto 

pokusy boli vykonané na mozgových bunkách potkanov. (Javed et al. 2016; Chan et al. 

2016; Freitas et al. 2005). 

Niekoľko štúdií preukázalo anti-tumorové vlastnosti nerolidolu na nádorových 

bunkových líniách. Bolo zistené, že znižujú životaschopnost buniek Hela. Okrem týchto 

rakovinových buniek hrdla maternice, boli výrazne ovplynené aj buky karcinómu prsníka, 

čo naznačuje, že nerolidol potenciálne vykazuje silnú protinádorovú aktivitu. Toto bolo 

ďalej podporované skutočnosťou, že trans-nerolidol, mal silnú cytotoxickú aktivitu proti 

nádorovým bunkovým líniám napr. myšiemu melanómu, ľudskému hepatocelulárnemu 

karcinómu, karcinómu pľúc, adenokarcinóme hrubého čreva, či niektorým druhom 

leukémie. Okrem týchto významných výsledkov na rakovinových bunkách neboli tiež 

hlásené žiadne cytotoxické účinky trans-nerolidolu na nenádorových bunkách.(Chan et 

al. 2016). α-humulén preukázal taktiež potenciálne vlastnosti na inhibovanie rastu Hela 

buniek a buniek rakoviny pľúc (Vinholes et al. 2014). 

Podobné výsledky boli dosiahnuté pri testovaní β-karyofylénu a β-

karyofylénoxidu. Zdá sa, že medzi týmito dvoma zlúčeninami oxidovaná forma má 

silnejšie protirakovinové vlastnosti, ktoré možno vysvetliť z jej chemickej štruktúry. 
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Obsahuje metylénové a epoxidové funkčné skupiny, a preto sa viaže kovalentne na 

proteíny a bázy DNA na sulfhydrylové a amino- skupiny. Z tohto dôvodu oxidovaná 

forma β-karyofylénu ukazuje vysoký potenciál pre využitie tejto látky ako modulátora 

signalizácie v rakovinových bunkách tumoru. Protirakovinové aktivity oboch 

seskviterpénov môžu byť dosiahnuté prostredníctvom potlačenia bunkového rastu a 

indukcie apoptózy (Fidyt et al. 2016). 

Pokiaľ ide o potenciálne antiproliferatívny účinok seskviterpénov, nevykazujú 

žiaden cytotoxický účinok na diferencované bunky (zdravý črevný epitel) a sú schopné 

potlačiť proliferáciu buniek, keď bunky rastú rýchlo v exponenciálnom raste, tým pádom 

sú dobrými kandidátmi na protirakovinovú liečbu. Nediferencované bunky Caco-2 sú 

bunková línia rakoviny, ktorá rastie exponenciálne po naočkovaní, čo umožňuje ich 

použitie pre posúdenie antiproliferatívneho účinku rôznych látok. Okrem toho, tieto 

bunky sú známe ako veľmi citlivé na potlačenie rastu sprostredkovaného použitím 

isoprenoidov, vrátane seskviterpénov (Vinholes et al. 2014). V tejto štúdii sme pracovali 

s bunečnou líniou diferencovaných buniek Caco–2, ktoré majú preukázané schopnosti 

vyjadrovať niekoľko morfologických a biochemických charakteristík zdravých 

enterocytov tenkého čreva. Caco-2 bunky vykazujú lepšiu morfologickú a funkčnú 

diferenciáciu enterocytov v porovnaní s inými bunkovými líniami karcinómu hrubého 

čreva, preto sa vo väčšine výskumov, ktoré zahŕňajú pokusy na črevných bunkách, 

využívajú práve Caco-2 bunky (Sambuy et al. 2005; Vinholes et al. 2014). 

Naše výsledky potvrdili tieto tvrdenia z iných štúdií. Seskviterpény nie sú toxické 

pre zdravé tkanivá a bunky, udržujú normálny stav hladiny oxidačného stresu a sú 

dobrým zdrojom pre ďalšie štúdie v rámci ich synergických účinkov s protinádorovou 

liečbou. Vzhľadom na to, že tieto zlúčeniny sú prítomné v rôznych prírodných 

produktoch, vrátane nášho jedálnička, môžu mať priaznivý vplyv na ľudské zdravie 

vďaka ich schopnosti prekonať oxidačné poškodenia a interferovať s proliferáciou 

nádorových buniek. Okrem toho, opakovaný príjem rôznych seskviterpénov v dennej 

strave môže spôsobiť výraznejší kumulatívny účinok (Vinholes et al. 2014). 
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8  ZÁVER 
 

Dosiahnuté výsledky sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov:  

 

1. Seskviterpény použité v našom výskume (α-humulén, β-karyofylén, trans-

nerolidol) spolu zo silicou z Myrica rubra neovplyvnili hladinu aktivít 

testovaných antioxidačných enzýmov (GPx, GR, GST, SOD, CAT) na 

diferencovaných bunkách Caco-2 po 24 a 48 hodinovej inkubácii. 

 

 

2. Keďže hladina enzymatických aktivít enzýmov nebola znížená, dá sa z toho 

vyvodiť ich bezpečnosť v užívaní na zdravých bunkách.  
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