
ABSTRACT 

 

The Thesis: The Antioxidant and Hormonal Effects of Ginseng Panax on 

Lifespan and Stress Resistance in Caenorhabditis elegans 

Made by: Václav Ježek 

 

The antioxidant and hormonal effect of Panax ginseng on lifespan and 

stress resistance in C.  elegans were investigated. The best results by treatment 

of C. elegans were achieved in the presence of pure GPE 50 µg/ml without the 

presence of cholesterol. Surprisingly this medium assigns the increase of mean 

survival by 10.98 % in contrasting with medium containing the mixture of GPE 

50 µg/ml and cholesterol. This negative impact of GPE and cholesterol co-

administration on lifespan of C. elegans is more obvious by using sixfold 

higher concentration of GPE (300 µg/ml). In this case the increase of mean 

survival by treatment with pure GPE is 17.69 %. In addition the highest 

increase of progeny was observed in medium with pure GPE 300 µg/ml. 

Surprisingly this concentration was appointed as toxic with negative effect on 

lifespan of C. elegans. It is obvious that GPE does not protect C. elegans 

against oxidative stress significantly because it does not suppress the 

expression of hsp-16.2/GFP and does not protect against oxidative stress 

caused by lethal dose of juglone. These findings suggest that the antioxidant 

activity of GPE does not play prevailing role by treatment of C. elegans. All 

results and information sources indicate that main mechanisms of action are 

related to an effect on hormonal levels and its close relation with cholesterol 

metabolism. The results demonstrate that the co-administration of cholesterol 

and GPE to C. elegans leads to the decrease of the curative ability of GPE in 

contrasting with the administration of pure GPE. 
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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce: Antioxidační a hormonální vliv Ginseng Panax na délku 

života a resistenci na stres u Caenorhabditis elegans 

Vypracoval: Václav Ježek 

 

V této práci byl zkoumán antioxidační a hormonální vliv léčby 

Panaxem ginseng na délku života a odolnost vůči stresu u C. elegans. 

Nejlepších výsledků při léčbě C. elegans bylo dosaženo při koncentraci 50 

µg/ml GPE. V tomto případě léčba čistým GPE vykazuje nárůst střední délky 

života o 10.98 % v porovnání s médiem obsahujícím jak GPE tak cholesterol. 

Negativní dopad vzájemného podávání GPE a cholesterolu na délku života C. 

elegans se pak ukazuje být výraznějším při šestinásobné koncentraci 300 

µg/ml, kde nárůst střední délky života u léčby čistým GPE činí 17.69 %. 

Nejmarkantnější nárůst potomků u C. elegans byl zaznamenán při léčbě čistým 

GPE 300 µg/ml, což je toxická koncentrace, která významně zkracuje střední 

délku života u C. elegans. Také je zřejmé, že GPE nechrání C. elegans 

významně vůči oxidačnímu stresu, jelikož nepotlačuje expresi hsp-16.2/GFP a 

nevykazuje ochranu vůči letální dávce juglonu v porovnání s kontrolou. Tato 

zjištění potvrzují, že antioxidační účinek GPE nehraje významnější roli při 

léčbě C. elegans a všechny výsledky spolu s informačními zdroji směřují k 

tvrzení, že hlavní mechanismy účinku jsou na hormonální úrovni a v jeho 

úzkém vztahu s metabolismem cholesterolu. Významné může být také zjištění, 

že paralelní příjem GPE a cholesterolu vede k poklesu léčebného účinku GPE u 

C. elegans v porovnání s léčbou čistým GPE. 

 

 


