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Zkratky 

AD aktivační doména 

AF-1 aktivační funkce 1 

AF-2 aktivační funkce 2 
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CAR konstitutivní androstanový receptor 

cDNA complementary DNA 

Ct počet cyklů 
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M-MuLV revrzní transkriptáza z Moloneyeho myšího leukemického viru 

mRNA messenger RNA 

NADH nikotinamiddinukleotid 

NADPH nikotinamiddinukleotidfosfát 
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PXR-RE responzivní sekvence 

RG referenční gen 

RT-PCR polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí  

RXRα retinoidní receptor Xα 

SNP bodové mutace 

Taq Dna polymeráza z termofilní bakterie Thermus aquaticus 

TG cílový gen 

UASG aktivační sekvence GAL 

VKORC1 vitamin K epoxid reduktázový komplex 1 

XREM xenobiotic responsive enhancer module  
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1 Cíl práce 

Cílem této experimentální diplomové práce je studium interakcí warfarinu a jeho 

enantiomerů s pregnanovým X nukleárním receptorem (PXR) při transkripční regulaci 

cytochomu P450 CYP3A4 v hepatomové buněčné linii HepG2 a v primárních kulturách 

lidských hepatocytů.  

Pro tento cíl budou použity buněčné metody gene reporter assay a two-hybrid assay 

umožňující popsat interakci warfarinu s PXR receptorem při transkripční regulaci genu 

CYP3A4 a molekulárně biologická metoda RT-PCR (reverzní transkriptázová polymerázová 

řetězová reakce, angl. reverse transcription polymerase chain reaction) pro stanovení exprese 

studovaného genu. 

Současně bude testována cytotoxicita warfarinu na buněčné linii HepG2 metodou MTT. 

Experimentální výsledky této diplomové práce by měly být využity k predikci lékových 

interakcí warfarinu. 
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2 Úvod 

Warfarin je v praxi nejvíce používaný lék ze skupiny peroálních antikoagulancií. 

Podaná látka je racemická směs R a S enantiomeru, který vykazuje 5x vyšší účinnost. 

Warfarin je biotramsformován cytochromem P450, S enantiomer izoenzymem CYP2C9, 

R enantiomer CYP1A2 a CYP1A1, oba enantiomery prostřednictvím CYP3A4. 

Pro biotransformační enzymy cytochromu P450 je charakteristická široká substrátová 

specifita. Izoenzym CYP3A4 se podílí na biotransformaci více než 50% léčiv používaných 

v humánní medicíně.  

 Významným jevem, který se uplatňuje při metabolických transformacích léčiv 

cytochromem P450 je enzymová indukce. Látka může působit jako induktor enzymu, který ji 

metabolizuje nebo může indukcí urychlit biotransformaci a tím ovlivnit i farmakologický 

účinek jiné, současně podané látky. K ovlivnění exprese genů důležitých enzymů cytochromu 

P450 na transkripční úrovni dochází prostřednictvím aktivace nukleárních receptorů. Aktivace 

nukleárních receptorů farmaky může tedy být příčinou farmakokinetických lékových 

interakcí. 

V této práci chceme s využitím molekulárně biologických metod na buněčné linii 

HepG2 studovat, zda warfarin interaguje s pregnanovým X nukleárním receptorem 

a prostřednictvím jeho aktivace indukuje genovou expresi CYP3A4. Dále chceme studovat 

ovlivnění exprese CYP3A4 v lidských hepatocytech kultivovaných s racemátem 

a enantiomery warfarinu. 



 - 8 - 

3 Obecná část 

3.1 Warfarin  

Perorální antikoagulans warfarin byl poprvé syntetizován v roce 1948 ve Wisconsinu 

v laboratoři Dr. Karla Linka jako součást programu vyvíjejícího účinnější rodenticidy 

založené na struktuře dikumarolu, kterou Dr. Link identifikoval jako hemorrhagickou 

komponentu „sweet  clover disease“. Do klinické praxe byl warfarin uveden v roce 1950, 

jedná se o nejvíce užívaný perorální lék v prevenci tromboembolických příhod, včetně atriální 

fibrilace a hluboké žilní trombózy. (Rettie a Tai, 2006). 

Asymetrický uhlík v poloze 9 warfarinu umožňuje existenci dvou enantiomerů – R 

a S warfarinu, které jsou odlišně metabolizovány procesem zvaným stereoselektivní 

metabolismus (viz kapitola 3.1.3, Kaminsky a Zhang, 1997). Podaná látka je racemická směs 

S a R enantiomeru, S enantiomer je zodpovědný za hlavní podíl terapeutického efektu.  

 

Obrázek 1 Chemická struktura a třírozměrný model enantiomerů warfarinu. 

 

Pacientům je titrována dávka pro dosažení farmakologického efektu, což je 

prodloužení protrombinového (Quickova) času 2x až 3x, což je čas potřebný k vytvoření 

fibrinu od aktivace reakce. Quickův test se vyjadřuje pomocí INR (international normalised 

ratio). INR je vypočítaný protrombinový index (poměr času reakce pacientovy plazmy k času 

reakce kontrolní plazmy), který by byl zjištěn při vyšetření dané plazmy s použitím 

mezinárodního standardizovaného tromboplastinu. Čas nutný k ustálení dávkování warfarinu 

může zahrnovat několik měsíců, proto pacienti mohou být vystaveni riziku excesivního 

krvácení, pokud je iniciální dávka příliš vysoká, nebo neefektivní kontrole srážení krve, 

pokud je dávka příliš nízká (Kessler, 2000,  Rettie a Tai, 2006). 
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Značná interindividuální variabilita ve vztahu mezi dávkou a klinickou odpovědí 

na léčivo je způsobena variabilitou v hepatálním metabolismu warfarinu, který zahrnuje 

stereospecifické cesty katalyzované cytochromem P450. 

Farmakogenomické studie citlivosti k warfarinu hledají podíl genetických faktorů 

na dávkovou variabilitu warfarinu s cílem zlepšit léčbu. Nedávný pokrok v identifikaci genů 

ovlivňujících farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarinu dává základ myšlence 

„individualizované léčby“(Rettie a Tai, 2006). 

Odhaduje se, že jiné než genetické faktory jako je věk, pohlaví, body mass index 

a léková historie přispívají více než 30% dávkové variabilitě warfarinu a tyto snadno dostupné 

klinické charakteristiky jsou všeobecně brány v úvahu při předepisování iniciálních dávek 

(Rettie a Tai, 2006). Vztah dávka – účinek (dose-response) je ovlivněn farmakokinetickými 

faktory (rozdíly v absorpci nebo metabolické clearance warfarinu) a farmakodynamické 

faktory (rozdíly v hemostatické odpovědi na podané koncentrace warfarinu), proto je nutná 

kontrola dávkování a odpovědi na léčbu v rámci prevence předávkování nebo poddávkování 

(Hirsh a kol., 2003). 

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem warfarinizace je krvácivá 

komplikace. Krvácení je úměrné intenzitě zavedené antikoagulační medikace a riziko je 

nejvyšší během prvních měsíců léčby. Obvykle dochází ke krvácení z oblasti orofaryngeální, 

ze sliznice zažívacího traktu a urogenitálního traktu. Naštěstí vzácné je intrakraniální 

krvácení, nitrokloubní, retroperitoneální, nitrooční a další. Působení warfarinu lze úspěšně 

antagonizovat aplikací 5 mg vitaminu K, v případě těžšího krvácení je nutno podat čerstvě 

zmrazenou plazmu, vyšší dávku vitaminu K a substituovat erytrocytárními masami. Dalšími 

možnými komplikacemi warfarinizace mohou být kožní změny: purpura při zvýšené fragilitě 

kapilár, dermatitidy až kožní nekrózy (Karetová a kol., 2002). 

3.1.1 Charakteristika farmakodynamických vlastností warfarinu a jeho enantiomerů 

Warfarin, jako ostatní 4-hydroxykumarinová perorální antikoagulancia, působí jako 

antagonista vitaminu K inhibicí regenerace redukované formy vitaminu K, esenciálního 

kofaktoru pro koagulační kaskádu. Warfarin tedy dosahuje svého farmakologického účinku 

cestou nepřímou.  
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Obrázek 2 Mechanismus působení warfarinu. 

Cílový enzym pro warfarin, vitamin K epoxid reduktázový komplex 1 (VKORC1), 

katalyzuje rychlost určující krok v cyklu vitaminu K a je nekompetitivně inhibován 

kumarinovými antikoagulancii.  

Gen pro VKORC1 byl identifikován roku 2004. Tento objev podnítil intenzivní 

zkoumání role genetické variace VKORC1 v lékové odpovědi na perorální antikoagulancia. 

Gen pro humánní VKORC1, lokalizovaný na 16. chromozomu, obsahuje tři exony kódující 

integrální membránový protein. Mutace kódujícího úseku u pacientů homozygotů způsobuje 

syndrom kombinované deficience vitamin K dependentních faktorů 2. typu, zatímco 

u heterozygotů se vyskytuje rezistence na warfarin. Byli identifikováni pacienti s odlišnými 

stupni rezistence na warfarin, kteří nesou mutaci v jednom genu kódujícího vitamin K epoxid 

reduktázový komplex 1. Faktory, zahrnující non-compliance, akcelerovaný metabolismus 

a excesivní příjem vitaminu K dietou, mohou přispět k rezistenci fenotypově nezávislé 

na VKORC1 (Rettie a Tai, 2006). 

Vitamin K je kofaktor karboxylace glutamátových zbytků na N-konci vitamin 

K dependentních koagulačních faktorů II (fibrinogen), VII, IX a X, které γ-karboxylaci 

potřebují ke své biologické aktivitě. γ-karboxylové skupiny mají význam pro navázání faktorů 

prostřednictvím iontů Ca
2+

 na fosfolipidové povrchy, tato vazba vytváří podmínky pro vznik 

komplexů s proteolytickou aktivitou, v nichž jsou faktory koagulační kaskády aktivovány.  

Karboxylace je též nutná pro syntézu antikoagulačních proteinů C a S. Protein C má kratší 

biologický poločas (8 hodin) než fibrinogen (60-90 hodin), což může v prvních dnech terapie 
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vést k potenciálnímu prokoagulačnímu působení warfarinu. Z farmakodynamiky warfarinu 

vyplývají klinické důsledky jako nepřímá úměra účinku k obsahu vitaminu K v organismu, 

opožděný nástup účinku, možný přechodný hyperkoagulační stav na počátku léčby, obnova 

srážlivosti několik dní po vysazení, obnova srážlivosti několik hodin po podání vitaminu K, 

zvýšená pohotovost k trombóze po náhlém ukončení léčby (Poller a Hirsh, 1996, Kessler, 

2000, Bultas a Karetová, 2004).  

3.1.2 Charakteristika farmakokinetických vlastností warfarinu a jeho enantiomerů  

Absorpce  

Warfarin je rychle a široce absorbován z gastrointestinálního traktu. Maximální 

plazmatické koncentrace dosahuje přibližně za 90 minut. Biologická dostupnost je větší než 

90%. Přítomnost potravy zpomaluje absorpci, ale neovlivňuje biologickou dostupnost. 

Rozdíly v biologické dostupnosti u různých generik warfarinu, měřené jako plocha 

pod křivkou (AUC), se pohybují od 5% do 14%. Jestliže dojde ke generické substituci, je 

třeba monitorovat INR, dokud není dosaženo stabilních hodnot. Biologická dostupnost může 

být snížena nevhodným skladováním, vystavením vlhku, teplu nebo světlu.  

 

Distribuce 

Warfarin je rychle distribuován do jater, kde se kumuluje primárně v mikrosomech. 

Dosahuje vysoké vazby na plazmatické proteiny (97,4 – 99,9%), hlavně na albumin. Warfarin 

má primární a sekundární vazebné místo, R izomer vykazuje vyšší afinitu k vazbě na albumin 

než S izomer.  Warfarin vázaný na albumin je farmakologicky inaktivní a je chráněn 

před biotransformací a exkrecí.  

Vysokou vazbu na bílkoviny odráží malý distribuční objem, který činí pro racemát  

0,09 – 0,17 l/kg. Distribuční objem R izomeru může převýšit S izomer, což nejspíš odráží 

rozdílnou afinitu izomerů k vazbě na proteiny. 

Warfarin prochází přes placentu do tkání plodu, což do značné míry limituje použití 

léku. Terapie warfarinem během prvního trimestru je asociována s malformacemi plodu, 

tzv. warfarinovou embryopatií. Může způsobit chondrodysplazii (změny tarzálních kůstek, 

obratlů, nazální hypoplazie). Expozice warfarinu v graviditě je též spojována s abnormalitami 

centrálního nervového systému, zahrnující dorsální a ventrální dysplazii s následkem absence 

corpus callosum nebo oční atrofie, a hemorrhagie. Ve druhém a třetím trimestru je popsán 
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vývin mikrocefalie a slepoty po podání warfarinu (Poller a Hirsh, 1996, Karetová a kol., 

2002). Pacientky se převádí na antikoagulační léčbu heparinem. Jedinou výjimkou je 

antikoagulační léčba warfarinem u gravidních s implantovanou mechanickou chlopenní 

protézou pro vysoké riziko embolie.  Zde nemusí být léčba nízkomolekulárními hepariny 

vždy dostatečně účinná. FDA schválil alternativní postup a od 3. trimestru do 38. týdne 

povolil aplikaci warfarinu. 

Během kojení je možné warfarin podávat, neprochází do mléka a u kojenců nebyl 

pozorován antikoagulační efekt (Hirsh a kol., 2003, Bultas a Karetová, 2004). 

 

Eliminace 

Hlavní cesta biotransformace je lokalizovaná v hladkém plasmatickém retikulu jater. 

V metabolismu warfarinu jsou zahrnuty rozmanité izoenzymy P450 vykazující rozdílnou 

regioselektivitu a stereoselektivitu. Alkoholy jsou eliminovány renální exkrecí. Warfarin je 

metabolizován extenzivně, jen 2% nezměněné látky se nacházejí v moči. Je pravděpodobné, 

že malá část je eliminována žlučí a prochází enterohepatálním oběhem.  

Pro newarfarinová perorální antikoagulancia existují důkazy o tom, že hydroxylované 

formy jsou také konjugovány v játrech, exkretovány se žlučí do střeva, rekonjugovány 

a částečně reabsorbovány do krve a konečně vyloučeny močí v nekonjugované hydroxylované 

formě. U ethylbiskumacetátu byla popsána silně zvýšená exkrece kyseliny močové. Není 

známo, zda se tyto metabolické účinky vyskytují i u warfarinu, ale publikovaná data 

naznačují, že hlavní podíl metabolismu warfarinu na úrovni cytochromu P450 se liší 

od ostatních perorálních antikoagulancií (Poller a Hirsh, 1996).   

Biologický poločas se u obou izomerů liší, 33 hodin pro racemát a S izomer, 45 hodin 

pro R izomer. Rovnovážného antikoagulačního stavu je dosaženo za 7 – 10 dnů pravidelného 

podávání warfarinu, po tuto dobu je vyžadováno denní monitorování.   

Renální dysfunkce může pozměnit metabolismus warfarinu. U dvou pacientů 

s nefrotickým syndromem a závažnou hypoalbuminemií byla popsána rezistence na warfarin 

na základě zvýšené clearance (Poller a Hirsh, 1996). Dříve se považovalo, že chronické 

renální selhání nezpůsobuje velké změny ve vztahu dávka-účinek. Nová klinická studie 

popisuje zvýšené riziko závažné hemorrhagie u pacientů s chronickou renální dysfunkcí 

(Limdi a kol., 2009). Na druhou stranu bylo popsáno snížení poločasu na 15 hodin 

u hemodialyzovaných pacientů (Poller a Hirsh, 1996).  
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Onemocnění jater zesiluje odpověď na léčbu, ale pravděpodobně se tak děje díky 

pozměněné syntéze koagulačních faktorů než pozměněnou farmakokinetikou (Poller a Hirsh, 

1996).  

Četné studie prokázaly, že starší pacienti jsou více náchylní k výskytu 

hemorrhagických komplikací přes kontrolu antikoagulace. Studie ukazují, že clearance 

warfarinu klesá s věkem, proto se u těchto pacientů zahajuje léčba opatrně nižšími dávkami 

(Landefeld, 1985). 

Jisté izoformy P450 mohou být aktivovány u pacientů s cystickou fibrózou, současná 

data však neukazují signifikantní alteraci clearance warfarinu. Horečka a hypertyreóza, 

„hypermetabolické stavy“, zesilují odpověď na léčbu perorálními antikoagulancii. Děje se tak 

díky zvýšenému katabolismu vitamin K dependentních koagulačních faktorů, než ovlivněním 

metabolismu warfarinu. Katabolismus koagulačních faktorů může být až třikrát zvýšen než 

obvykle po podání warfarinu (Poller a Hirsh, 1996). 

3.1.3 Interakce warfarinu s biotransformačními enzymy I. a II. fáze biotransformace 

Metabolismus warfarinu je katalyzován enzymy cytochromu P450 na řadu 

monohydroxylovaných metabolitů (viz obrázek 3). Keton na bočním řetězci je redukován 

karbonylreduktázou. V II. fázi biotransformace jsou metabolity konjugovány 

glukuronosyltransferázami a sulfotransferázami. 
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Obrázek 3 Chemická struktura warfarinu a místa metabolismu biotransformačními enzymy I. fáze 

biotransformace. 
 

Značné interindividuální rozdíly ve vztahu dávka-účinek v klinické praxi způsobuje 

variabilita v hepatálním metabolismu warfarinu. Primárním metabolickým produktem jsou 

alkoholy warfarinu, které vykazují zanedbatelnou farmakologickou aktivitu, 

a hydroxyderiváty.  

Různé formy cytochromu P450 katalyzují metabolismus warfarinu na odlišných 

pozicích, procesem zvaným regioselektivní metabolismus (viz obrázek 3) (Kaminsky a 

Zhang, 1997). CYP3A4 zahrnuje metabolismus obou izomerů. R-warfarin využívá několik 

metabolických drah, významným dílem se na metabolizaci R-warfarinu podílí CYP1A2, který 

metabolizuje warfarin na  6- a 8-hydroxywarfarin, CYP1A1 se vyskytuje hlavně 

extrahepatálně a na metabolizaci se podílí jen malou měrou.  CYP1A2 taktéž katalyzuje 

metabolismus acetaminofenu, aromatických aminů, kofeinu, estradiolu, imipraminu, 
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fenacetinu a teofylinu. CYP3A4 se účastní metabolismu široké palety léčiv, včetně 

cyklosporinu, dapsonu, digitoxinu, diltiazemu, diazepamu, erytromycinu, imipraminu, 

lidokainu, lovastatinu, nifedipinu, kortisonu, tamoxifenu, taxolu, teofylinu. Z výše uvedeného 

vyplývá potenciál lékových interakcí R-warfarinu (Kaminsky a Zhang, 1997, Poller a Hirsh, 

1996). 

S-warfarin je v terapeutických koncentracích metabolizován hlavně prostřednictvím 

CYP2C9, který konvertuje warfarin na inaktivní 7- a 6-hydroxyderiváty, které jsou 

eliminovány renální exkrecí. Očekává se, že genetický polymorfismus  genu CYP2C9  

přispívá k interindividuální variabilitě odpovědi na warfarin (Rettie a Tai, 2006). R izomer je 

dále redukován na 9S, 11R alkoholy warfarinu, S izomer na 9S, 11S alkoholy warfarinu 

(Poller a Hirsh, 1996).  

Odlišný regio- a stereoselektivní metabolismus warfarinu různými izoenzymy 

cytochromu P450 může způsobit četné lékové interakce warfarinu a modifikace jeho 

farmakologického účinku díky mnohým faktorům ovlivňujících funkci P450. Dominantní 

izoenzym cytochromu P450 katalyzující metabolismus S-warfarinu je CYP2C9. Vzhledem 

k tomu, že tento CYP katalyzuje taktéž metabolismus mnohých léčiv (diklofenak, fenytoin, 

piroxicam, tetrahydrokannabinol, tolbutamid), potenciál lékových interakcí warfarinu je 

značný. 

Polymorfismy kódujících úseků pro CYP2C9 jsou spojeny se zvýšenou senzitivitou 

k warfarinu vyžadující nízké dávky, především u CYP2C9*3 homozygotů. Bodové mutace 

(SNP, angl. single nucleotide polymorphism) byly popsány v různých etnických populacích, 

bylo charakterizováno 30 alel CYP2C9 týkajících se kódujících úseků. CYP2C9*1 

reprezentuje referenční sekvenci, tzv. „wild-type“ alelu. In vitro jsou rekombinantní 

CYP2C9*2 a CYP2C9*3 funkčně defektní, vykazující pouze 70%, resp. 5%  metabolické 

účinnosti v biotransformaci S-warfarinu v porovnání s wild-type enzymem. Předpokládá se 

tudíž, že nositelé těchto dvou alel metabolizují S-warfarin pomaleji, a vyžadují tedy redukci 

dávek warfarinu. Tyto alely jsou proto považovány za vážný rizikový faktor 

pro předávkování, pokud je léčba u pacientů iniciována standardními dávkami, které jsou 

vhodné pro CYP2C9*1 homozygoty (Rettie a Tai, 2006).  

Velmi málo je známo o II. fázi metabolismu warfarinu. Konjugace v játrech u potkanů 

je komplexní, 4´-hydroxywarfarin podléhá převážně glukuronidaci, zatímco 

6-hydroxywarfarin spíše sulfataci, 7- a 8-hydroxywarfariny jsou konvertovány na sulfát 

a glukuronid (Kaminsky a Zhang, 1997). 
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3.1.4 Farmakokinetiké interakce léčiv s warfarinem 

Lékové interakce mohou ovlivnit farmakokinetiku warfarinu redukcí absorpce 

z gastrointestinálního traktu nebo alterací metabolické clearance. Antikoagulační efekt 

warfarinu je redukován kolestyraminem, který narušuje absorpci warfarinu (Hirsh a kol., 

2003). 

Klinicky nejvýznamnějšími jsou interakce způsobené změnou biotransformace 

warfarinu, naproti tomu dříve zdůrazňované vytěsnění z vazby na albumin pravděpodobně 

nehraje tak významnou roli (Kessler, 2000). Vytěsnění z vazby na bílkoviny způsobuje jen 

malý vzrůst hladiny volného warfarinu, neboť dochází i k zvýšení eliminace a clearence 

nevázaného podílu. Klinicky významná interakce může nastat v případě vysokých dávek 

nesteroidních antirevmatik u pacientů s narušenou eliminací warfarinu (pacienti se srdečním 

selháním a poruchou jaterních funkcí) (Tonkin a Wing, 1988). 

Účinek warfarinu může být potencován léky inhibujícími metabolickou clearance 

warfarinu stereoselektivními nebo neselektivními cestami. Stereoselektivní interakce mohou 

ovlivnit oxidativní metabolismus S nebo R izomeru. Inhibice metabolismu S-warfarinu je 

klinicky významnější vzhledem k tomu, že je S enantiomer pětkrát účinnější antagonista 

vitaminu K než R izomer. Látky inhibující clearance S-warfarinu tedy prodlužují 

protrombinový čas významněji než látky inhibující clearance R-warfarinu. Clearance 

S-warfarinu inhibuje fenylbutazon, sulfinpyrazon, metronidazol a kotrimoxazol, všechny 

potencují efekt na protrombinový čas. Látky jako cimetidin a omeprazol inhibují clearance 

R-warfarinu, tyto interakce mají středně závažný význam. Barbituráty, rifampicin 

a karbamazepin indukují hepatálních oxidázy, tudíž potencují biotransformaci a zkracují 

biologický poločas warfarinu (Hirsh a kol., 2003,  Suchopár a kol., 2005).  

3.2 Nukleární receptor PXR 

Pregnanový nukleární receptor X (PXR, angl. pregnane X receptor, syn. SXR, steroid 

X receptor) náleží do „ligandem aktivované“ rodiny transkripčních faktorů. Nukleární 

receptory patří do největší známé skupiny transkripčních faktorů ovlivňujících genovou 

expresi. Na základě interakce s xenobiotiky regulují expresi enzymů I. a II. fáze 

biotransformace a některých detoxikačních lékových transportérů. Exprese metabolizujících 

enzymů a lékových transportérů v mnoha orgánech a tkáních určuje lokální a systémovou 

expozici léků a výsledný farmakologický a toxikologický efekt. (Pávek a kol., 2005, Tirona 

a kol., 2004) 
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PXR a další nukleární receptory mohou být aktivovány velkým počtem strukturně 

odlišných sloučenin, nukleární receptory následně indukují cílové geny biotransformačních 

a transportních proteinů ovlivňujících eliminaci léčiv. Tímto mechanismem umožňují ochranu 

organismu před xenobiotiky i endogenními sloučeninami (Zhou a Xu, 2009). 

Receptory PXR a CAR (konstitutivní androstanový receptor) se také někdy označují 

jako sirotčí (orphan) nukleární receptory, protože na rozdíl od dalších zástupců nukleárních 

receptorů nebyl dosud identifikován fyziologický ligand, který by primárně působil 

prostřednictvím PXR nebo CAR. Rozvoj molekulárně biologických metod umožnil 

identifikaci exogenních ligandů, které v naprosté většině vedou k aktivaci transkripce 

a indukci biotransformačních enzymů a transportérů s následným urychlením eliminace 

xenobiotik. Proto jsou PXR a CAR někdy označovány jako xenosenzory (Pávek a kol., 2005). 

Protein nukleárního receptoru se skládá ze čtyř částí: z N-terminální aktivační funkce 

1 (AF-1, angl. activation function 1), z DNA vazebné domény (DBD, angl. DNA binding 

domain), spojovací oblasti, ligand vazebné domény (LBD, angl. ligand binding domain) 

a C-terminální aktivační funkce (AF-2). AF-1 umožňuje aktivaci nezávislou na ligandu, 

rozpoznává další transkripční faktory a koaktivátory. DBD svojí specifitou k promotorové 

sekvenci konkrétních genů určuje škálu genů, které jsou regulovány. LBD je zodpovědná za 

vazbu ligandů, jako jsou hormony, žlučové kyseliny, lipidy, farmaka a jiná xenobiotika 

(Tirona a Kim, 2004, Urquhart a kol., 2007). LBD tvoří jakousi kapsu, ve které ligandy 

nekovalentně interagují s aminokyselinovými skupinami LBD domény na základě jejich 

chemické struktury. Mechanismus aktivace nukleárních receptorů je velmi komplikovaný 

proces, spoluúčastní se ho dále represorové proteiny, řada koaktivátorů i proteiny 

s enzymovou aktivitou ovlivňující chromatinovou strukturou DNA (Pávek a kol, 2005). 

Přestože je PXR lokalizován především v jádře, byla popsána také cytoplazmatická 

lokalizace a translokace receptoru PXR z cytoplazmy do jádra během aktivace. V těle je PXR 

ve velké míře přítomen především v játrech, méně v tenkém a tlustém střevě, v žaludku 

a ledvinách. Tato lokalizace významně koreluje s expresí cytochromu CYP3A4 

i P-glykoproteinového transportéru. Aktivace PXR probíhá přímou vazbou ligandu v jádře. 

PXR tvoří dimer s retinoidním receptorem Xα (RXRα) a společně rozeznávají specifické 

sekvence promotorové DNA regulovaných genů označované jako responzivní sekvence 

PXR-RE (PXR responsive element). V případě nejdůležitějšího biotransformačního 

cytochromu P450 CYP3A4 byla identifikována dvě vazebná místa označovaná jako 

proximální a distální, která pro maximální indukční účinek spolupracují. 
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Ovlivnění PXR při současné aplikaci několika léčiv je proto významným 

mechanismem farmakokinetických interakcí. Indukce exprese izoformy cytochromu P450 

CYP3A4, který se podílí na biotransformaci více než 50% léčiv používaných v humánní 

medicíně, představuje základ skupiny lékových interakcí, ve kterých jedno léčivo urychluje 

metabolismus druhého. Vysvětlení mechanismů genové exprese CYP3A je důležité pro vývoj 

bezpečnější preskripce (Pávek a kol, 2005, Kliewer a kol, 2002).  

Interindividuální variabilita metabolismu léčiv je všeobecně spojována s fenoménem 

genetického polymorfismu daného přítomností bodových mutací DNA (SNP), které 

modifikují finální aktivitu enzymů. U CYP3A4 je však tato asociace nejasná a ukazuje se, že 

SNP v kódující nebo regulační oblasti genu CYP3A4 nejsou hlavní příčinou této variability. 

Polymorfismus PXR, který přímo reguluje expresi CYP3A4, se proto nabízí jako 

nejpravděpodobnější vysvětlení těchto fenoménů (Pávek a kol., 2005).  
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4 Experimentální část 

4.1 Reagencie a buněčné linie 

Reagencie 

PBS fosfátový pufr 

Trypsin (Sigma-Aldrich) 

MTT 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromid (Sigma-Aldrich) 

DMSO dimethylsulfoxid (Sigma-Aldrich) 

SDS dodecylsulfát sodný (SERVA) 

DMEM Médium -Dulbecco's Modified Eagle Medium (Sigma-Aldrich) 

neesenciálních aminokyseliny (Sigma-Aldrich) 

Lipofectamine 2000 ( Invitrogen) 

Opti- MEM (Minimum Essential Medium) I Reduced Serum Medium ( Invitrogen) 

Dual-Luciferase Reporter Assay systém (Promega) 

Luciferase Assay Buffer II (Promega) 

Luciferase Assay Substrát, luciferinový roztok (Promega) 

Stop&Glo Buffer (Promega) 

Passive Lysis Buffer 5x (Promega) 

Trizol Reagent (Invitrogen) 

Fenol (Sigma Aldrich) 

Chloroform high MB grade (Sigma Aldrich) 

Izopropylalkohol (Sigma Aldrich) 

Ethanol 75% (Sigma Aldrich) 

RNase free voda 

Oligo(dT) (Generi Biotech) 

d(NTP) (Sigma Aldrich) 

RNase inhibitor (Finnenzymes) 

M-MuLV (Finnenzymes) 

iTaq
TM

 (Hot Start) DNA polymeráza a MgCl2 (BioRad) 

primer/probe mix HPRT (Generi Biotech) 

primer/probe mix CYP3A4(Generi Biotech) 

 

  



 - 20 - 

 

Buněčné linie 

Buněčná linie  HepG2  

Popis buněčné linie 

HepG2 adherentní buněčná linie byla izolována z biopsie jater bělocha, 15 let starého, 

z dobře diferenciovaného hepatocelulárního karcinomu. Buňky secernují množství hlavních 

plasmatických proteinů, jako albumin, α2-makroglobulin, α1-antitrypsin, transferin 

a plasminogen. Byly úspěšně pěstovány v širokém měřítku kultivačních systémů. Povrchové 

antigeny viru hepatitidy B nebyly detekovány. Buňky odpovídají na stimulaci lidským 

růstovým hormonem.  

 

Kultivace linie 

Linie byla kultivována v DMEM médiu obsahujícím 2 mM glutamin, 

1% neesenciálních aminokyselin a 10% fetální bovinní sérum. HepG2 buňky byly pasážovány 

při konfluenci  (70-80%) s použitím 0,25% trypsinu nebo trypsinu/EDTA v poměru 1:3 až 

1:6. Na kultivační plata byly nasazeny v koncentraci 2-30 000 buněk na cm² plochy 

kultivačního plata.  

4.2 MTT 

MTT test je určen pro spektrofotometrickou kvantifikaci buněčného růstu a viability. 

Metoda využívající tetrazoliovou sůl MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl 

tetrazolium bromid) je dále široce užívána ke kvantifikaci buněčné proliferace v závislosti 

na růstových faktorech, cytokinech a nutrietech.  

Test je založen na rozštěpení žluté tetrazoliové soli MTT na fialové nerozpustné 

krystaly formazanu metabolicky aktivními buňkami. MTT je přeměněn na formazan sukcinát-

tetrazoliumreduktázou, která náleží k mitochondriálnímu dýchacímu řetězci a je aktivní pouze 

u životaschopných buněk. Redukce vyžaduje pyridinové kofaktory NADH a NADPH. 

Protože je tetrazoliová sůl redukována na formazan pouze metabolicky aktivními buňkami, 

tato metoda detekuje výhradně životaschopné buňky. Krystaly formazanu jsou následně 

rozpuštěny a výsledný barevný roztok je kvantifikován spektrofotometricky (ELISA reader) 

při 570 nm (Roche, Apoptosis, cell death and cell proliferation, 3rd edition).  
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Obrázek 4 Přeměna MTT mitochondriálními reduktázami. 
 

Základní kroky 

1. Buňky rostoucí v 96-ti jamkové destičce se inkubují se žlutým roztokem MTT 4 hodiny. 

2. Během inkubační doby se tvoří fialové krystaly formazanu. Tyto krystaly jsou nerozpustné 

ve vodném roztoku, rozpouštějí se po přidání rozpouštědla nebo detergentu (SDS). 

3. Rozpuštěný formazan se kvantifikuje spektrofotometricky. Rostoucí počet živých buněk 

nekoreluje se zvýšením celkové metabolické aktivity buněk ve vzorku. Toto zvýšení přesně 

koreluje s množstvím fialových krystalů formazanu.  

 

Pracovní postup 

1. Připravit roztok MTT o koncentraci 5 mg/ml rozpuštěním v PBS a zfiltrováním. 

2. Buňky inkubovat 24 hodin v 96-ti jamkové destičce ve 100 μl kultivačního média 

na jamku při 37°C, v atmosféře 5% CO2. 

3. Po inkubaci přidat 10 μl MTT (konečná koncentrace 0,5 mg/ml) do každé jamky.  

4. Inkubovat 4 hodiny při 37°C, v atmosféře 5% CO2. 

5. Odstranit médium odsátím. 

6. Přidat 100 μl DMSO ke každé jamce a propipetovat až dojde k rozpuštění krystalů.   

7. Inkubovat 5 minut při 37°C, rozpuštění vzduchových bublin. 

8. Měření absorbance při 570 nm. 

4.3 Metoda gene reporter assay 

Různé reportérové systémy jsou široce používány ke studiu genové exprese eukaryot 

a buněčné fyziologie. Využití nacházejí též ve studiu receptorové aktivity, transkripčních 

faktorů, intracelulární signalizace a mRNA processingu.  



 - 22 - 

Princip metody spočívá ve vložení plazmidové cirkulární DNA do buňky, která 

obsahuje regulační oblasti a cDNA pro reportérový gen (v našem případě Firefly luciferázu), 

který je regulačními oblastmi plazmidu a s nimi interagujícími buněčnými transkripčními 

faktory transkribován na mRNA. Po transkripci a translaci reportérového genu je jeho exprese 

detekována enzymatickou reakcí nebo chemiluminiscenčně. Současně může být do buňky 

vložen transkripční faktor (například nukleární receptor) interagující s regulačními oblastmi 

reportérového plazmidu pomocí expresního vektoru s patřičnou kódující DNA. 

  Duální reportéry se běžně používají ke zvýšení přesnosti. Termín „duální reportér“ se 

odkazuje na simultánní expresi a měření dvou individuálních reportérových enzymů v jednom 

systému. „Experimentální“ reportér je vztažen k efektu specifických experimentálních 

podmínek, zatímco aktivita kotransfekovaného „kontrolního“ reportéru poskytuje vnitřní 

kontrolu, která slouží jako základní odpověď. Normalizace aktivity experimentálního 

reportéru k aktivitě vnitřní kontroly minimalizuje experimentální variabilitu, způsobenou 

rozdíly v buněčné viabilitě nebo efektivitě transfekce. Ostatní zdroje variability, jako rozdíly 

v pipetovaných objemech, efektivita buněčné lýzy, mohou tak být eliminovány. Dual-

luciferase reporter assay (od firmy Promega) tak často umožňuje spolehlivější interpretaci 

experimentálních dat redukcí vnějších vlivů.  

 

Princip metody Dual-Luciferase® Reporter Assay System    

Aktivita firefly (světluška Photinus pyralis) a Renilla (Renilla reniformis) luciferáz je 

měřena následně v jednom vzorku. Firefly luciferázový reportér je měřen jako první přidáním 

Luciferase Assay Regentu II a generováním stabilizovaného luminiscenčního signálu. 

Po kvantifikaci luminiscence je signál „zhasnut“ přidáním Stop&Glo Reagentu a současně je 

iniciována reakce Renilla luciferázy přidáním substrátu pro Renilla luciferázu. Vzhledem 

k tomu, že Firefly a Renilla luciferázy mají odlišný evoluční původ, obsahují různé enzymové 

struktury a mají odlišné substrátové požadavky. Tyto rozdíly umožňují selektivní rozlišení 

mezi jejich příslušnými bioluminiscenčními reakcemi. Tak může být při použití Dual-

luciferase reporter assay inhibována luminiscence reakce Firefly luciferázy a současně 

aktivována luminiscence reakce Renilla luciferázy. 

Firefly luciferáza je monomerní protein, který nevyžaduje posttranslační modifikaci 

pro enzymatickou aktivitu. Působí tak jako genový reportér ihned po translaci. Emise fotonu 

je dosaženo během oxidace luciferinu v reakci vyžadující ATP, Mg
2+

 a O2. Výsledkem je 

generování záblesku, který rychle slábne po smíchání enzymu a substrátu. 
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Renilla luciferáza je monomerní protein, u něhož obdobně jako u firefly luciferázy, 

není nutná posttranslační modifikace pro jeho funkci. Luminiscenční reakce katalyzovaná 

Renilla luciferázou spotřebovává kyslík a koelenterazin za emise fotonu. Základní vlastností 

koelenterazinu je, že emituje nízkou úroveň autoluminiscence ve vodných roztocích. Dual-

Luciferase Reporter Assay System obsahuje chemikálie, které redukují autoluminiscenci 

na úroveň, která není detekovatelná (firemní protokol Promega, Dual-Luciferase® Reporter 

Assay System, 2009).  

 

Zásobní roztoky plazmidů  

pRL-TK – expresní vektor pro Renilla luciferázu – normalizace metody a transfekce buněk. 

p3A4-luc – reportérový plazmid obsahující dvě důležitá regulační místa lidského genu 

CYP3A4. Konkrétně plazmid obsahuje sekvenci bazálního promotoru (-361/+53) s vazebným 

místem pro PXR (ER6) a distální, tzv. xenobiotic responsive enhancer module (XREM) 

lokalizovaný mezi bázemi -7835 a -7208 promotoru CYP3A4 genu. 

pSG5-hPXR – expresní plazmid pro nukleární receptor PXR 

 

Pracovní postup 

1. Nasadit 48-jamkovou destičku s 200 000 buňkami na jamku (plocha 1 cm
2
). Přidat 

350 μl média na jamku, inkubovat 24 hodin. 

2. Připravit 30 μl Opti-MEM média na jamku s DNA reportérového plazmidu (250 ng 

na jamku, 50 ng expresního plazmidu pro PXR na jamku, 30 ng pRL-TK plazmidu 

na jamku). Připravit 30 μl Opti-MEM média na jamku s Lipofectaminem 2000 poměr 

1:2 vůči DNA plazmidů), po 5 minutách smíchat, inkubovat 20 minut. Z 48-jamkové 

destičky odstranit médium, nahradit novým mediem 200 μl na jamku, přidat 60 μl 

transfekční směsi. Inkubace 6 – 24 hodin.  

3. Odstranit medium. Přidat roztoky testovaných látek v požadovaných koncentracích, 

negativní kontrola 1‰ DMSO. 24 hodinová inkubace v temperovaném buněčném 

CO2 inkubátoru. 

4. Odstranit médium, přidat PBS ohřáté na 37°C. Odstranit PBS. 

5. Přidat Passive lysis buffer, destičku nechat zmrznout – krystaly lyzují buňky. 

6. Z každé jamky přenést 40 μl lyzátu na 96 jamkovou destičku, přidat 40 μl Luminolu.  

7. Analýza chemiluminiscence Firefly luciferázy na destičkovém spektrofotometru 

Genios Plus (Tecan). 
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8.  Připravit Stop&Glo roztok do Stop&Glo pufru v poměru 1:50. Přidat 30 μl na jamku. 

9. Analýza chemiluminiscence Renilla luciferázy. 

 

Transfekce 

Transfekce umožňuje vnesení nukleových kyselin do eukaryotních buněk pomocí 

lipozomů. Lipozomy jsou dvouvrstevné koloidní částice obsahující katonické lipidy. 

Na základě elektrostatických interakcí tvoří komplex s nukleovou kyselinou a buněčnou 

membránou, čímž umožňují inkorporaci nukleové kyseliny do buňky. 

Lipofectamine 2000 je patentovaný preparát firmy Invitrogen vhodný pro transfekci 

nukleových kyselin do eukaryotních buněk. Vykazuje vysokou efektivitu transfekce. 

Komplexy DNA – Lipofectamine 2000 se přímo přidávají k buňkám v kultivačním médiu. 

Poměr DNA (v μg):Lipofectamine 2000 (v μl) při použití pro tvorbu komplexů by měl 

být 1:2 až 1:3. V době transfekce je doporučena konfluence buněk 90-95% k dosažení vysoké 

účinnosti a exprese. Pro ředění reagencie Lipofectamine 2000 se doporučuje Opti-MEM I 

Reduced Serum Medium, aby se předešlo tvorbě komplexů s DNA s fetálním sérem 

(Invitrogen, Lipofectamine
TM

 2000, 2006, web invitrogen).  

4.4 Metoda two-hybrid assay 

Savčí two-hybrid system umožňuje popis interakcí mezi dvěma proteiny v prostředí 

savčí buňky. Two-hybrid systémy využívají dvě různé domény se specifickou funkcí: DNA 

vazebnou doménu (DBD), která je schopna vazby na DNA a aktivační doménu (AD, angl. 

activation domain), která umožňuje aktivaci transkripce. V two-hybrid assay jsou vytvořeny 

dva fúzní proteiny: protein „návnada“ (bait protein, X), který je zkonstruován tak, aby měl 

DNA-vazebnou doménu na N-konci, a jeho potenciální vazebný partner, „kořist“ (prey 

protein, Y), který je spojen s aktivační doménou. Pokud protein X interaguje s proteinem Y, 

jejich vazba zformuje funkční transkripční faktor vázající se na promotorovou DNA a zároveň 

aktivující transkripci reportérového genu, jehož produkt, protein, lze detekovat. Aktivita 

reportérového plazmidu je měřítkem interakce mezi proteiny (viz obrázek 5). 
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Obrázek 5 Schématické znázornění savčího two-hybrid system. 
 

Two-hybrid system se opírá o tři plazmidy, které jsou současně transfekovány 

do savčích buněk. Každý plazmid má specifické vlastnosti. Jeden plazmid obsahuje 

transkripční aktivační doménu, za kterou následují kódující sekvence pro prey protein 

(AD-Y). Druhý vektor obsahuje DBD a  kódující sekvence bait proteinu (DBD-X). Třetí 

vektor má pět DNA vazebných míst, za kterou následuje TATA box před specifickým 

reportérovým genem (v našem případě Firefly luciferázy). Obvyklé uspořádání two-hybrid 

systému se skládá z jednoho vektoru obsahujícího DNA-vazebnou doménu, GAL4 protein, 

další vektor obsahující aktivační doménu (nejčastěji viru herpes simplex VP16) a třetí vektor 

obsahující čtyři až pět GAL4 vazebných míst umístěných před specifickým reportérovým 

genem (Promega, Protein interaction guide, 2007, Wildová a Rumlová, 2008,  Ganten 

a Ruckpaul, 2006). 

GAL4 protein je transkripční aktivátor Saccharomyces cerevisiae, jeho DBD se váže 

na UASG (upstream activation sequence of GAL), část promotoru reportérového genu,  a AD 

aktivuje transkripci. 



 - 26 - 

Zásobní roztoky plazmidů 

pRL-TK – expresní vektor pro Renilla luciferázu – normalizace metody a transfekce buněk 

pGL5-luc – reportérový plazmid obsahující pět vazebných míst GAL4 

pGAL4-SRC-1 – expresní plazmid pro fúzní protein obsahující DBD a koaktivátor 

VP16-PXR(FL) – expresní plazmid pro fúzní protein obsahující transkripční AD a nukleární 

receptor PXR 

VP16-PXR(LBD) – expresní plazmid pro fúzní protein obsahující transkripční AD a LBD 

nukleárního receptoru PXR 

 

Pracovní postup 

1. Nasadit 48-jamkovou destičku s 200 000 buňkami na jamku (plocha 1 cm
2
). Přidat 

350 μl média na jamku, inkubovat 24 hodin. 

2. Připravit 30 μl Opti-MEM média na jamku s DNA reportérového plazmidu (250 ng na 

jamku, 20 ng expresního plazmidu pGAL4-SRC-1 na jamku, 30 ng pRL-TK plazmidu 

na jamku). Připravit 30 μl Opti-MEM média na jamku s Lipofectaminem 2000 poměr 

1:2 vůči DNA plazmidů), rozdělit na dvě části, k první přidat 50 ng expresního 

plazmidu VP16-PXR(FL) na jamku, k druhé části 50 ng expresního plazmidu VP16-

PXR(LBD) na jamku), po 5 minutách smíchat, inkubovat 20 minut. Z 48-jamkové 

destičky odstranit médium, nahradit novým mediem 200 μl na jamku, přidat 60 μl 

transfekční směsi. Inkubace 6 – 24 hodin.  

3. Odstranit medium. Přidat roztoky testovaných látek v požadovaných koncentracích, 

negativní kontrola 1‰ DMSO. 24 hodinová inkubace v temperovaném buněčném 

inkubátoru. 

4. Odstranit medium, přidat PBS ohřáté na 37°C. Odstranit PBS. 

5. Přidat Passive lysis buffer, destičku nechat zmrznout – krystaly lyzují buňky. 

6. Z každé jamky přenést 40 μl lyzátu na 96 jamkovou destičku, přidat 40 μl Luminolu.  

7. Analýza chemiluminiscence Firefly luciferázy na destičkovém spektrofotometru 

Genios Plus (Tecan). 

8.  Připravit Stop&Glo roztok do Stop&Glo pufru v poměru 1:50. Přidat 30 μl na jamku. 

9. Analýza chemiluminiscence Renilla luciferázy. 
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4.5 Metoda RT-PCR 

Polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí – RT-PCR je laboratorní 

technikou pro amplifikaci určitého segmentu molekuly RNA. Její řetězec je nejprve 

(reverzně) celý přepsán do komplementární DNA a poté následuje amplifikace specifické 

DNA pomocí PCR metody. 

RT-PCR poskytuje vysoce citlivou techniku, která umožňuje detekovat velmi malý 

počet kopií RNA molekul. Kvantifikace specifických RNA molekul v buňkách a tkáních 

vyjadřuje míru genové exprese. Hlavní význam detekce mRNA konkrétního genu tkví 

v možnosti posouzení prvního kroku exprese, tj. transkripce z DNA. Ve farmakologii tak 

nabízí důležitou informaci, jak sledované léčivo ovlivňuje transkripci konkrétních genů 

(Mičuda a kol., 2006, web Lékařské fakulty UK v Hradci Králové). 

 

PCR 

 Polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) je enzymová metoda sloužící 

k syntéze definovaného úseku DNA in vitro, pro nějž jsou k dispozici oligonukleotidové 

primery komplementární k 3´a 5´-koncovým sekvencím úseku, jenž má být amplifikován. 

Tato metoda poskytuje až 10
6
 násobné pomnožení během 2-3 hodin. Vzhledem k vysoké 

citlivosti detekce je možné PCR použít pro zjištění přítomnosti velmi malého množství 

nukleové kyseliny ve vzorku (teoreticky by měla stačit jediná molekula DNA nebo RNA). 

Základem úspěšné reakce je použití neporušeného úseku DNA, který má být amplifikován. 

Velmi důležitým předpokladem pro úspěšnou reakci je navržení vhodných primerů tak, aby 

byla zajištěna specifita reakce. Primery jsou dva syntetické jednovláknové oligonukleotidy, 

obvykle 17-30 nukleotidů dlouhé, ohraničující replikovaný úsek. Nukleotidová sekvence 

cílové DNA tedy nemusí být známá, ale musí být známé alespoň sekvence krátkých úseků 

na obou koncích cílové amplifikované DNA. Primery, které hybridizují na obou stranách 

cílové DNA, řídí syntézu nových vláken. Jejich syntézu katalyzuje termostabilní DNA 

polymeráza (např. Taq z termofilní bakterie Thermus aquaticus) od 5´konce ke 3´konci 

(Průša, 1997). 

 Jednotlivé kroky amplifikace zahrnují: 

1) denaturaci templátu: Tohoto efektu je dosaženo zvýšením teploty vzorku na 95°C. DNA je 

denaturována zpravidla 1 – 5 minut. Je důležité, aby došlo ke kompletní denaturaci (oddělení) 
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obou vláken. Jinak by totiž mohlo dojít k velmi rychlé renaturaci celé molekuly, což by 

zabránilo interakci s primery. 

2) připojení primerů (annealing): Tímto druhým stupněm je vlastně renaturace, při níž je 

reakční směs ochlazena na zvolenou teplotu, která se (dle teploty charakterizující stabilitu 

duplexu DNA-primer) pohybuje kolem 60°C. Teplota vhodná pro tuto reakci závisí na délce 

oligonukleotidu a na zastoupení A-T a G-C párů (tři vodíkové můstky fixující G-C zvyšují 

stabilitu a tím denaturační teplotu).  

3) extensi připojených primerů DNA polymerasou: V této fázi jsou připojovány jednotlivé 

deoxynukleotidy ve směru 5´ 3´. Teplota je v případě použití Taq polymerázy při tomto 

kroku zvýšena na 75°C, což je teplotní optimum tohoto enzymu. Výtěžek je závislý 

na vhodných reakčních podmínkách, které je často třeba optimalizovat. Jedná se zejména 

o koncentraci Mg
2+

 iontů a annealing teplotu. 

Pro PCR jsou nutné: 

a) 2 oligonukleotidové primery (každý cca 20 nukleotidů) komplementární k 3´ koncovým 

sekvencím obou komplementárních řetězců úseku, jenž má být amplifikován.  

b)   Cílová DNA, která slouží jako templát pro reakci. Jedná se o úsek izolované 

dvojřetězcové DNA nebo komplementární cDNA vzešlé z reverzní transkripce, která 

zahrnuje sekvenci vymezenou oběma primery. 

c)   Termostabilní DNA polymeráza, stálá i při teplotě 95°C. 

d)   Směs všech čtyř deoxyribonukleotidů. 

e)   Vhodný pufr obsahující Mg
2+

 ionty. 

(Rumlová a kol., 2003) 

 

Izolace celkové RNA 

Fenol-chloroformová metoda extrakce ponechává nukleové kyseliny rozpuštěné 

ve vodném prostředí (pufru) a dochází k denaturaci proteinů. Chloroform je organické 

rozpouštědlo a nemísí se s vodným roztokem buněčného lyzátu, takže se směs rozdělí na dvě 

fáze, horní vodnou s rozpuštěnými nukleovými kyselinami a dolní chloroformovou. 

Protřepáváním dochází k mísení fází, při kterém fenol sráží proteiny přítomné ve vodném 

lyzátu.  Po precipitaci izopropylalkoholem a centrifugaci se vytvoří peleta (proteinový 

precipitát). S nukleovými kyselinami se srážejí (koprecipitují) i soli, které zvyšují účinnost 

srážení nukleových kyselin a dávají peletě bílé zbarvení, a které se odmývají 75% etanolem. 
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Peleta se rozpustí v RNase free vodě. DNA se odstraní působením DNázy (Raclavský, 2003, 

web Univerzity Palackého v Olomouci). 

Koncentrace a čistota RNA se stanoví spektrofotometricky. Vyhodnocení čistoty se 

provádí na základě poměru absorbancí A260/A280, vyhovující hodnoty se nacházejí v rozmezí 

1,8-2,0. 

 

Pracovní postup 

1. K 50-100 ng vzorku homogenizované tkáně přidat 1ml TRIZOL Regentu. 

2. Fázová separace – inkubace vzorku 5 minut při 15-30°C. Na 1ml TRIZOL Regentu 

přidat 0,2 ml chloroformu. Zkumavky uzavřít a 15 sekund protřepávat. Centrifugace 

při 12000 x g 15 minut při 2-8°C.  

3. RNA precipitace – supernatant přenést do čisté zkumavky a přidat 0,5 ml 

izopropylalkoholu na 1ml TRIZOL Regentu. Centrifugace při 12000 x g 10 minut při 

2-8°C. 

4. Promytí RNA – odstranit supernatant. Peletu promýt 75% etanolem. Použije se 1 ml 

etanolu na 1ml TRIZOL Regentu. Centrifugace při 7500 x g 5 minut při 2-8°C. 

5. Rozpuštění RNA – peleta se částečně vysuší a rozpustí se v RNase-free vodě. 

6. Měření koncentrace a stanovení čistoty spektrofotometricky (NanoDrop). 

 

Reverzní transkripce 

V prvním kroku RT-PCR, někdy nazývaném „first strand reaction“, je vytvořen 

řetězec komplementární DNA z templátu (matrice) messengerové RNA za použití 

deoxyribonukleotidů (ve formě trifosfátů – dATP, dCTP, dGTP a dTTP) a RNA-dependentní 

DNA-polymerázy (reverzní transkriptázy) během procesu reverzní transkripce. M-MuLV je 

reverzní transkriptáza izolovaná z Moloneyeho myšího leukemického viru (Moloney murine 

leukemia virus). Vzorek po extrakci obsahuje celkovou RNA, tzn. mRNA, rRNA a tRNA. 

Molekuly mRNA mají polyA konec na 3´konci. Pro reverzní transkripci se využívá oligo(dT) 

řetězec jako primer, který se naváže na polyA konec mRNA molekul a zajistí tak replikaci 

mRNA reverzní transkriptázou, která potřebuje duplexní řetězec pro nasednutí a syntézu 

(Mičuda a kol., 2006, web Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Průša, 1997). 

 

Pracovní postup 
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1. Ředění RNA – vzorky naředit na stejnou koncentraci, aby se do reakčního mixu 

přidával stejný objem. Do reakce se vnáší 1μg RNA. 

2. Do zkumavek napipetovat vodu a primer - oligo(dT) a přidat RNA. 

3. Inkubace při 70°C 5 minut (dojde k denaturaci a annealingu), zchladit na ledu. 

4. Přidat vodu, 10x reakční pufr, ekvimolární směs dNTP 5mmol/l, RNase inhibitor 

(40U/μl) a reverzní transkriptázu M-MuLV (200U/μl). 

5. Inkubace při 42°C 70 minut, zchladit, do provedení PCR uchovávat při -20°C. 

 

 

RT-PCR 

Po dokončení reverzní transkripce, tj. poté, co byla vytvořena komplementární DNA 

z původní jednořetězcové mRNA, je zahájena standardní PCR. Do směsi je přidána 

termostabilní DNA polymeráza (Taq), přímé (forvard-upstream) a zpětné (reverse-

downstream) DNA primery. Primery nesmí tvořit dimery ani vlásenky, tzn. nesmí mít 

vzájemně komplementární sekvence. Pro usnadnění vazby DNA primerů na cDNA 

(tzv. annealing) je reakce zahřátá na teplotu specifickou pro strukturu/sekvenci primerů 

(cca 50-70°C). Další zahřívání (65-75°C) umožňuje termostabilní DNA polymeráze tvorbu 

dvouřetězcové DNA z primerů navázaných na cDNA (elongace/extenze). Reakce je poté 

zahřáta přibližně na 95°C pro denaruraci a separaci DNA řetězců. Směs je poté opět 

ochlazena na teplotu, která umožní vazbu primerů a cyklus se opakuje. Opakování těchto 

kroků (zpravidla 30 cyklů) vede k syntéze segmentu definovaného primery, které jsou 

inkorporovány do nově vznikajících molekul. Fragmenty délky řetězce vymezené primery 

tvoří hlavní produkt reakce (Mičuda a kol., 2006, web Lékařské fakulty UK v Hradci 

Králové). 

K detekci reakce se používají sondy, fluorescenční látky uvolňující záření     

v přítomnosti PCR produktu. Specifické sondy obsahují ve své struktuře oligonukleotidový 

řetězec, kterým se hybridizují k PCR amplifikonu. Pracují na principu FRET (fluorescence 

resonance energy transfer) mezi fluorescenčním barvivem (fluorofor) a zhášečem (quencher). 

Nárůst fluorescenční aktivity je způsoben zvýšením relativní vzdálenosti mezi molekulou 

fluorescenčního barviva a molekulou zhášeče. Intenzita fluorescence roste s počtem cyklů a je 

zaznamenána analyzátorem (real-time PCR) (Libra, 2006, web mat.skola-biotechnologie).  

K zjištění ovlivnění exprese enzymů je nutné vyhodnotit kromě sledovaného genu také 

expresi tzv. housekeepingového genu, který je exprimován ve všech buňkách. Jedná se 
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o skupinu genů kódujících proteiny, jejichž aktivita je nezbytná pro udržení buněčných 

funkcí. Exprese housekeepingových genů je v buňce stabilní bez ohledu na přítomnost látek 

ovlivňujících genovou expresi. Jako příklad lze uvést HPRT 

(hypoxantinfosforibosyltransferáza), enzym metabolismu purinů. Detekce mRNA 

housekeepingových genů se také využívá jako interní kontroly PCR, kterou mohou ovlivnit 

rozdíly v množství RNA vnesené do reakce, efektivita reverzní transkripce a amplifikace 

(Roche, LightCycler® h-HPRT Housekeeping Gene Set, 2006). 

Pro analýzu hladiny exprese je nutné určit lini treshold (prahovou hodnotu) a  počet 

cyklů Ct (počet cyklů, ve kterých fluorescence dosáhne treshold hodnoty). Výpočet relativní 

exprese cílového genu vztažená k referenčnímu (housekeepingovému) genu vychází z počtu 

cyklů a efektivity reakce.  
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(Pfaffl, 2006) 

 

Pracovní postup 

1. cDNA z reverzní transkripce naředit 1:20. 

2. Připravit ředící řadu cDNA (1:10, 1:50, 1:250, 1:1250).  

3. Připravit master mix pro cílový gen - CYP3A4: (voda, pufr, d(NTP), MgCl2, 

polymeráza, primer/probe mix CYP3A4). 

4. Připravit master mix pro referenční gen - HPRT: (voda, pufr, d(NTP), MgCl2, 

polymeráza, primer/probe mix HPRT). 

5. Do každé jamky na destičce nepipetovat master mix, přidat templát cDNA, provést 

v triplikátu pro každý vzorek. 

6. Do několika jamek napipetovat místo cDNA stejný objem vody (negativní kontrola). 
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7. Destičku přelepit adhezivním krytem. 

8. Centrifugace (odstranění vzduchových bublin). 

9. Provedení PCR. 

4.6 Statistická analýza 

Analýza rozptylu (ANOVA) a Dunettův test byly použity pro statistické vyhodnocení dat 

z metody gene reporter assay a two-hybrid assay pomocí softwaru GraphPad Prism. 

Statistická významnost na úrovni p<0.05 je vyznačena *.  
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5 Výsledky 

5.1 MTT 

V prvním experimentu jsme testovali cytotoxický účinek warfarinu na buněčné linii 

HepG2 pomocí MTT testu (obrázek 6). 

 

Obrázek 6 MTT test cytotoxicity warfarinu na buněčné linii HepG2, buňky exponovány 

racemátem warfarinu v koncentracích 0,1 až 100 μM po dobu 24 a 48 hodin.  
 

Na základě tohoto experimentu jsme zjistili, že po 24 hodinách expozice racemátu 

warfarinu ve všech zkoumaných koncentracích došlo ke zvýšení proliferace buněk HepG2 

(obrázek 6). Naopak po 48 hodinové kultivaci s racemátem warfarinu jsme pozorovali mírný 

pokles viability buněk. Tyto výsledky naznačují, že v těchto koncentracích můžeme testovat 

vliv racemátu warfarinu na buněčné linii HepG2, protože se neobjevila cytotoxicita, která by 

mohla vést k falešné interpretaci výsledků. 

5.2 Metoda gene reporter assay 

Po vyloučení cytotoxicity warfarinu na HepG2 jsme přistoupili k metodě gene reporter 

assay, kterou jsme chtěli testovat, zda je reportérový plazmid genu CYP3A4 aktivován 

racemátem a enantiomery warfarinu prostřednictvím nukleárního receptoru PXR (obrázek 7). 

V experimentu jsme použili vektor p3A4-luc, obsahující dvě důležitá regulační místa lidského 

genu CYP3A4 a  pSG5-hPXR, expresní vektor pro nukleární receptor PXR. 
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Obrázek 7 Metoda Gene reporter assay, vliv koncentrace racemátu, S a R enantiomeru warfarinu 

na aktivaci reportérového vektoru genu CYP3A4 prostřednictvím PXR na buněčné linii HepG2. 

Statistická významnost na úrovni p<0,05 je vyznačena hvězdičkou. 

 

Pozorovali jsme, že R enantiomer warfarinu má výraznou schopnost aktivovat 

reportérový plazmid genu CYP3A4 skrze nukleární receptor PXR. Sledovali jsme, že 

i racemát a v menší míře i S enantiomer warfarinu zvyšují aktivaci reportérového plazmidu. 

Míra aktivace u racemátu se pohybuje mezi hodnotami aktivace S a R enantiomeru warfarinu 

(obrázek 7). Aktivace nastala už v terapeutických koncentracích, která se pro R-warfarin 

pohybuje v rozmezí 1,19 – 5,94 μM, pro S-warfarin 0,96-4,8 μM. 

5.3 Metoda two-hybrid assay 

Pomocí metody two-hybrid assay jsme chtěli zjistit, zda S a R enantiomery warfarinu 

interagují s PXR receptorem. Jako pozitivní kontrolu jsme použili rifampicin, který je známý 

ligand PXR. V experimentu jsme použili dva vektory obsahující PXR. Pro jednu část 

experimentu jsme použili vektor VP-16-PXR (FL) obsahující oblast kódující celou sekvenci 

proteinu receptoru PXR, v další části experimentu vektor VP-16-PXR (LBD) s oblastí 

kódující pouze vazebnou doménu (LBD) PXR. Jestliže warfarin interaguje s PXR receptorem, 
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který tvoří součást fúzního proteinu VP16-PXR, dojde k interakci tohoto proteinu s fúzním 

proteinem SRC-1-GAL4, vytvoří se tak transkripční faktor, který se váže na promotorovou 

DNA. Aktivační doména VP-16 aktivuje transkripci vazbou polymerázy na TATA box. 

 

 

Obrázek 8 Vliv rifampicinu o koncentraci 10μM  a R a S enantiomerů warfarinu o koncentraci 30 

μM na aktivaci reportérového plazmidu pGL5-luc prostřednictvím interakce VP-16-PXR (FL) a 

pSRC-1-GAL4 na buněčné linii HepG2, doba kultivace 24 hodin. DMSO (0.1%v/v) bylo použito jako 

rozpouštědlo v kontrolních vzorcích, ke kterým byl vztažen účinek modelového ligandu PXR 

rifampicinu a enantiomerů warfarinu. Statistická významnost na úrovni p<0,05 je vyznačena 

hvězdičkou. 

  

 Rifampicin aktivoval reportérový plazmid pGL5-luc prostřednictvím PXR (FL), 

u warfarinu jsme aktivační působení nepozorovali (obrázek 8). 
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Obrázek 9 Vliv rifampicinu o koncentraci 10μM  a R a S enantiomeru warfarinu o koncentraci 30 

μM na aktivaci reportérového plazmidu pGL5-luc prostřednictvím interakce VP-16-PXR (LBD) a 

pSRC-1-GAL4 na buněčné linii HepG2, doba kultivace 24 hodin. DMSO (0.1%v/v) bylo použito jako 

rozpouštědlo v kontrolních vzorcích, ke kterým byl vztažen účinek modelového ligandu PXR 

rifampicinu a enantiomerů warfarinu. Statistická významnost na úrovni p<0,05 je vyznačena 

hvězdičkou. 

 

 

 Rifampicin vykazoval výrazný aktivační efekt na reportérový plazmid pGL5-luc 

prostřednictvím PXR (LBD), nižší míru aktivace jsme pozorovali u warfarinu. R-warfarin 

aktivoval reportérový plazmid více než S-warfarin (obrázek 9). Oba enantiomery warfarinu 

tedy interagovaly s LBD nukleárního receptoru PXR. Rozpor v účinku enantiomerů 

R a S na aktivaci reportérového plazmidu v obrázcích 3 a 4 si vysvětlujeme vyšší citlivostí 

druhého použitého postupu s VP-16-PXR(LBD) plazmidem. 

5.4 Metoda RT-PCR 

V předchozích experimentech jsme zjistili, že warfarin je ligandem receptoru PXR, 

a jeho prostřednictvím aktivuje expresi reportérového plazmidu obsahujícího promotor genu 

CYP3A4. V následujícím experimentu jsme chtěli s využitím metody RT-PCR získat 

informace o úrovni aktivace transkripce genu CYP3A4 v lidských hepatocytech po inkubaci 
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s warfarinem (obrázky 10 a 11). V experimentu jsme použili izolované hepatocyty dvou 

dárců. 

 

 

Obrázek 10 Kvantifikace mRNA genu CYP3A4 vyjadřující míru exprese CYP3A4 v lidských 

hepatocytech LH28, které byly kultivovány 24 a 48 hodin s racemátem a R a S enantiomery 

warfarinu o koncentraci 30μM, detekce mRNA pomocν metody RT-PCR. 

 

Pozorovali jsme, že R-warfarin a mírně i S-warfarin zvyšuje expresi CYP3A4 

v lidských hepatocytech po 24 hodinové kultivaci s těmito látkami. Naopak po 48 hodinové 

kultivaci S-warfarin výrazně indukuje expresi CYP3A4, racemát mírně, zatímco R-warfarin 

způsobuje downregulaci exprese genu CYP3A4 (obrázek 10).     
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Obrázek 11 Kvantifikace mRNA genu CYP3A4 vyjadřující míru exprese CYP3A4 v lidských 

hepatocytech LH29, které byly kultivovány 24 a 48 hodin s racemátem a R a S enantiomery 

warfarinu o koncentraci 30μM, detekce mRNA pomocí metody RT-PCR. 

 

Po 24 hodinách kultivace hepatocytů s racemátem warfarinu a jeho enantiomery jsme 

pozorovali indukci exprese CYP3A4, R-warfarin indukuje expresi více než racemát warfarinu 

a S-warfarin. Po 48 hodinové kultivaci následovalo snížení exprese, u R-warfarinu a racemátu 

téměř na hodnoty srovnatelné s kontrolním vzorkem (obrázek 11).   
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6 Diskuze 

Perorální antikoagulans warfarin je široce užívaný v řadě indikací, jako součást léčby 

akutní flebotrombózy, plicní embolizace, dále v prevenci tromboembolických příhod, 

v prevenci systémové embolizace u nemocných s náhradami srdečních chlopní, fibrilací síní, 

ICHS (Karetová a kol., 2002). 

Podaná látka je racemická směs S a R enantiomeru, S enantiomer vykazuje pětkrát 

vyšší terapeutický efekt. Metabolismus warfarinu je katalyzován cytochromem P450 na řadu 

monohydroxylovaných metabolitů. Enantiomery warfarinu jsou odlišně metabolizovány 

tzv. stereoselektivním metabolismem. Na biotransformaci R-Warfarinu se podílí CYP1A2, 

S-warfarin je v terapeutických koncentracích metabolizován hlavně prostřednictvím CYP2C9. 

CYP3A4 se podílí na metabolismu obou enantiomerů (Kaminsky a Zhang, 1996). 

Na klinicky nejvýznamnějších farmakokinetických interakcích warfarinu se podílí 

změna biotransformace warfarinu, účinek warfarinu může být potencován léky inhibujícími 

jeho metabolickou clearance stereoselektivními nebo neselektivními cestami. Stereoselektivní 

interakce mohou ovlivnit biotransformaci S nebo R izomeru. Inhibice metabolismu 

S-warfarinu je klinicky významnější vzhledem k tomu, že je S stereoizomer pětkrát účinnější 

antagonista vitaminu K než R izomer (Hirsh a kol., 2003). 

Indukční účinky léčiv jsou založeny na ovlivnění exprese cílových genů, včetně 

CYP3A4, prostřednictvím aktivace nukleárních receptorů. Ovlivnění nukleárního receptoru 

PXR při současné aplikaci několika léčiv je proto významným mechanismem 

farmakokinetických interakcí (Pávek a kol., 2005). 

V odborné literatuře jsem nenašla žádnou zmínku týkající se studia interakcí warfarinu 

s PXR receptorem. 

Cílem této experimentální diplomové práce je studium interakcí warfarinu a jeho 

enantiomerů s pregnanovým X nukleárním receptorem při transkripční regulaci cytochomu 

P450 CYP3A4. Pro tento cíl byly použity metody gene reporter assay, two-hybrid assay a RT-

PCR (reverse transcription polymerase chain reaction). Cytotoxicita warfarinu na buněčné 

linii HepG2 byla testována metodou MTT. 

Cytotoxické působení warfarinu se v testovaných koncentracích na buněčné linii 

HepG2 neprojevilo, proto jsme mohli v dalších buněčných experimentech vyloučit ovlivnění 

a zkreslení dat na základě cytotoxického působení warfarinu a jeho enantiomerů na této linii. 

S využitím metod gene reporter assay a two-hybrid assay jsme zjistili, že R-warfarin je 

ligandem nukleárního receptoru PXR a jeho prostřednictvím indukuje expresi genu CYP3A4. 
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Pomocí metody RT-PCR jsme pozorovali signifikantní indukční vliv R-warfarinu na expresi 

genu CYP3A4 v izolovaných hepatocytech dvou dárců po 24 hodinové inkubaci. Naproti 

tomu, po 48 hodinové inkubaci jsme již tento efekt R-warfarinu nepozorovali, pravděpodobně 

v důsledku biotransformace. Naproti tomu jsme pozorovali silnou up-regulaci CYP3A4 

po 48 hodinové inkubaci s S-warfarinem a racemátem u hepatocytů od dárce LH29. 

Na základě zjištěných dat ze dvou kultur primárních lidských hepatocytů tedy můžeme 

vyslovit hypotézu, že  R- i S-warfarim mohou mít potenciál ovlivnit expresi CYP3A4 

na úrovni transkripce a tak případně ovlivnit biotransformaci spolupodaných léčiv a vést 

k lékovým interakcím. 

Interidividuální variabilitu a tudíž značně rozdílné profily ovlivnění exprese CYP3A4 

u testovaných vzorků hepatocytů jsme očekávali. Mnoho faktorů ovlivňuje expresi CYP3A4 

i jeho inducibility v lidské populaci, mj. věk, pohlaví, genetické faktory, patologické stavy, 

současné podávání více léčiv, potrava (Martinéz-Jimenéz a kol., 2007). Vzhledem k této 

skutečnosti bude nezbytné rozšířit studii a stanovit míru exprese CYP3A4 v kulturách 

hepatocytů od více dárců.  

Závěrem lze konstatovat, že jelikož je CYP3A4 je jedním z nejvýznamnějších enzymů 

cytochromu P450, jeho indukce warfarinem prostřednictvím aktivace PXR může způsobit  

farmakokinetické lékové interakce léčiv, kdy warfarin urychlí biotransformaci spolupodaných 

léčiv. Na základě našich zjištěných dat můžeme vyslovit hypotézu, že nelze vyloučit lékové 

interakce warfarinu a spolupodaných substrátů CYP3A4. R-warfarin se zdá být silnější 

induktor nežli účinnější S-warfarin, je zde proto farmakoterapeutické opodstatnění 

pro aplikaci pouze S enantiomeru namísto doposud používaného racemátu. 
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7 Závěr 

Pomocí metody MTT jsme testovali cytotoxicitu warfarinu na buněčné linii HepG2. 

Nepozorovali jsme cytotoxické působení warfarinu v testovaných koncentracích 

po 48 hodinové inkubaci, naopak jsme zaznamenali  proliferativní efekt warfarinu 

po 24 hodinové kultivaci. 

S využitím metod gene reporter assay a two-hybrid assay jsme zjistili, že warfarin je 

ligandem nukleárního receptoru PXR a prostřednictvím aktivace PXR indukuje expresi genu 

CYP3A4. R enantiomer warfarinu vykazoval vyšší míru aktivace než S enantiomer. Pomocí 

metody RT-PCR jsme sledovali indukční vliv warfarinu na expresi genu CYP3A4 

v izolovaných hepatocytech dvou dárců. Rozdílné profily ovlivnění exprese CYP3A4 

warfarinem si vysvětlujeme interindividuální variabilitou. 

Izoenzym cytochromu P450 CYP3A4 se díky své široké substrátové specifitě podílí 

na biotransformaci více než 50% léčiv. Warfarin indukuje expresi tohoto biotransformačního 

enzymu, proto lze předpokládat farmakokinetické lékové interakce s léčivy metabolizovanými 

prostřednictvím CYP3A4.   
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8 Abstrakt 

Při biotransformaci xenobiotik jaterními enzymy cytochromu P450 může dojít 

k farmakokinetickým lékovým interakcím, kdy jedna látka zvyšuje aktivitu 

biotransformačních enzymů podílejících se na metabolismu jiného léčiva a urychlit tak jeho 

eliminaci. Zásadní roli v tomto mechanizmu má pregnanový X receptor (PXR), který 

prostřednictví transkripční aktivace indukuje řadu biotransformačních enzymů I. i II. fáze 

biotransformace včetně nejdůležitějšího enzymu CYP3A4.  

Cílem této experimentální diplomové práce je studium interakcí warfarinu a jeho 

enantiomerů s pregnanovým X nukleárním receptorem při transkripční regulaci cytochromu 

CYP3A4 na úrovni hepatocytů nebo hepatocytární buněčné linie HepG2 in vitro.  

Cytotoxicitu warfarinu na buněčné linii HepG2 jsme testovali pomocí metody MTT, 

cytotoxické působení warfarinu se v testovaných koncentracích neprojevilo. S využitím metod 

gene reporter assay a two-hybrid assay jsme zjistili, že R-warfarin indukuje expresi genu 

CYP3A4 prostřednictvím nukleárního receptoru PXR. Pomocí metody RT-PCR jsme 

pozorovali indukční vliv warfarinu a jeho enantiomerů na expresi genu CYP3A4 

v izolovaných hepatocytech dvou dárců.  

Závěrem lze proto konstatovat, že warfarin aktivací PXR může způsobit 

farmakokinetické lékové interakce s farmaky metabolizovanými CYP3A4. 
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Abstract 

Xenobiotics are metabolized by hepatic biotransformation enzymes of cytochrome 

P450. Drug-drug interactions, where one substance increases the activity of biotransformation 

enzymes involved in the metabolism of other drug and accelerate its elimination, often  occure 

in xenobiotics metabolism. The pregnane X receptor is a ligand-activated nuclear receptor, 

which plays central role in induction of numerous genes involved in the phase I. and II. of 

biotransformation including the most important hepatic enzyme CYP3A4. 

The aim of the diploma thesis was to examine interaction of warfarin and its 

enantiomers with PXR in terms of transactivation of CYP3A4 gene in hepatoma cell line 

HepG2 or in primary human hepatocytes. 

The cytotoxicity of warfarin was tested on cell line HepG2 using the MTT assay. 

Cytotoxic activity of warfarin didn´t become evident in tested concentrations. Using the 

methods gene reporter assay and two-hybrid assay, we found that R-warfarin induces 

CYP3A4 gene expression through nuclear receptor PXR. Using the method RT-PCR, we 

observed induction effect of warfarin and its enantiomers on the CYP3A4 gene expression in 

isolated hepatocytes of two donors.  

I can conclude that activation of PXR by warfarin may cause pharmacokinetic drug-

drug interactions of pharmaceuticals metabolized by CYP3A4. 
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