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1. ABSTRAKT 

Cílem rigorózní práce bylo stanovit cytotoxicitu vybraných látek s vyuţitím 

dvou buněčných modelů reprezentujících jaterní a ledvinnou tkáň. 

Testovanými látkami byly dvě skupiny xenobiotik - inhibitory membránového 

transportu (albumin, aprotinin, lysin, maleinát, probenecid, bestatin, cytochrom 

c, ampicilin) a reaktivátory acetylcholinesterázy oximového typu (obidoxim, 

HI-6, K027, JM-4, JM-46, K009, K027, K043, K203) a neoximového typu (7-

MEOTA, takrin).        

 Pro testování cytotoxicity reaktivátorů acetylcholinesterázy (RACHE) 

byly pouţity dvě metody - první zaloţená na stanovení redukční kapacity 

buněk s vyuţitím tetrazolového barviva MTS, druhá zaloţená na měření 

aktivity proteáz v buňkách. Pro testování cytotoxicity inhibitorů 

membránového transportu (IMT) byla pouţita fluorometrická metoda 

vyuţívající redukci resazurinu. Jako buněčné modely byly pouţity v případě 

RACHE dvě buněčné linie - buňky prasečích ledvinných proximálních tubulů 

LLC-PK1 a lidské jaterní buňky HEP G2, v případě IMT byly vedle těchto 

buněčných linií pouţity i nativní izolované ledvinné buňky potkana. 

K posouzení cytotoxicity byl u testovaných látek stanovován parametr IC50. 

 Hodnoty IC50 pro RACHE stanovené oběma pouţitými metodami 

celkově přinesly srovnatelné výsledky. Výsledné pořadí testovaných RACHE 

dle toxicity pro daný typ buněk bylo při pouţití obou metod velmi podobné. U 

obou metod byly zaznamenány vyšší hodnoty IC50 u většiny RACHE pro 

jaterní buňky HEP G2 neţ pro ledvinné buňky LLC-PK1. Z testovaných 

RACHE se jako nejméně toxické ukázaly látky K027, K203 a HI-6. Nejvyšší 

toxicita byla stanovena u látek JM-4 a K043. Látka K043 působila nejtoxičtěji 

na ledvinné buňky, látka JM-4 na jaterní buňky. IMT vykazovaly rozdílnou 

toxicitu pro jednotlivé buněčné modely. Aprotinin, maleinát, lysin, probenecid, 

bestatin se ukázaly být netoxické pro ledvinné buňky potkana. Probenecid 

vykazoval celkově nejniţší toxicitu pro testované ledvinné i jaterní buňky. 

Albumin a cytochrom c lze povaţovat za relativně cytotoxické látky pro 

všechny tři pouţité druhy buněk.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the work was to evaluate cytotoxicity of selected substances using 

two cellular models representing hepatic and renal tissue. Two groups of 

xenobiotics were tested - inhibitors of membrane transport (albumin, aprotinin, 

lysin, maleate, probenecid, bestatin, cytochrome c, ampicilin) and 

acetylcholinesterase reactivators of oxime type (obidoxime, HI-6, K027, JM-4, 

JM-46, K009, K027, K043, K203) and non-oxime type (7-MEOTA, takrin).

 Two methods were chosen for testing cytotoxicity of reactivators of 

acetylcholinesterase (RACHE): the first method is based on determination of 

reduction capacity of cells using tetrazolium dye MTS, the second method is 

based on measuring activity of proteases in cells. To test cytotoxicity of 

inhibitors of membrane transport (IMT), a fluorometric method utilizing 

reduction of resazurin was used. In the case of RACHE two cellular lines were 

used as a cellular models, porcine renal proximal tubule cells LLC-PK1 and 

human hepatic cells HEP G2. In the case of IMT native rat isolated renal cells 

were used together with mentioned cellular lines. The parameter IC50 was 

determinated for tested substances to evaluate their cytotoxicity.   

 The values IC50 of RACHE determinated by both used methods brought 

comparable results. The final order of the tested RACHE according to their 

toxicity for individual types of cells was very silimar using both methods. In 

most cases higher IC50  values of the tested RACHE were found in liver cells 

HEP G2 than in renal cells LLC-PK1. The substances K027, K203 and HI-6 

exerted the lowest toxicity among the tested RACHE. The highest toxicity was 

found in substances JM-4 and K043. K043 was the most toxic agent for the 

renal cells, JM-4 for the hepatic cells. IMT showed different toxicities in the 

individual cellular models. Aprotinin, maleate, lysin, probenecid, bestatin were 

demonstrated to be nontoxic for the rat renal cells. Probenecid had overall the 

lowest toxicity for the tested renal and hepatic cells. Albumin and cytochrome 

c can be considered as relative cytotoxic agents in all three used cellular 

models.  
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2. ÚVOD 

 

Tématem práce bylo testování cytotoxicity vybraných skupin xenobiotik. 

Těmito skupinami xenobiotik byly reaktivátory acetylcholinesterázy a 

inhibitory membránového transportu.  

Inhibitory membránového transportu jsou výzkumnými látkami, které 

jsou experimentálně studovány jako potencionálně účinné látky inhibující 

neţádoucí renální retenci některých peptidických radiofarmak. Z hlediska 

tohoto cíle bylo třeba posoudit potencionální cytotoxicitu studovaných 

inhibitorů, která by mohla vyloučit jejich uţití k mířené kumulaci radiopeptidů 

v ledvinných buňkách. Druhá testovaná skupina látek představuje nově 

vyvinuté reaktivátory acetylcholinesterázy s potencionálním vyuţitím 

v ochraně lidského zdraví. Posouzení jejich cytotoxicity tak představuje 

základní test, který má určit smysluplnost dalšího zkoumání těchto látek 

v preklinických studiích. 

Cytotoxicitu těchto vybraných testovaných látek jsme zkoumali na 

několika různých buněčných modelech (ledvinné buňky potkana, buněčné linie 

lidských jaterních buněk HEP G2 a buněčné linie ledvinných buněk prasečích 

tubulů LLC-PK1). Mohli jsme tak posoudit rozdíly v jaterní a ledvinné 

cytotoxicitě studovaných látek. Cytotoxicita byla hodnocena pomocí stanovení 

hodnot IC50 u kaţdé testované látky. K posouzení cytotoxicity byl u 

testovaných látek stanoven toxikologický parametr IC50, coţ je inhibiční 

koncentrace nutná ke sníţení ţivotnosti buněčné populace na 50 % maximální 

(kontrolní) ţivotnosti. Aby bylo moţné stanovit tento toxikologický parametr, 

museli jsme látky testovat v širokém rozmezí koncentrací a metodiku 

jednotlivých testů cytotoxicity optimalizovat. V rámci této práce bylo třeba 

optimalizovat počet buněk v jamce testovací destičky, přípravu roztoků 

testovaných látek, poměr činidla k médiu, inkubační čas a další parametry 

stanovení. 



 9 

3. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této rigorózní práce bylo stanovit cytotoxicitu vybraných testovaných 

látek in vitro s vyuţitím vhodných buněčných modelů. Testovanými látkami 

byly dvě skupiny xenobiotik - inhibitory membránového transportu a 

reaktivátory acetylcholinesterázy. U uvedených testovaných látek bylo úkolem 

provést i meziorgánové porovnání s pomocí buněk jaterních a ledvinných. 

K těmto účelům byly vybrány vhodné testy cytotoxicity, u kterých jsme museli 

provést rozsáhlou optimalizaci jejich metodiky. Cílem práce bylo téţ zpracovat 

přehled o v současné době dostupných metodách pouţívaných v praxi 

k testování cytotoxicity a viability buněk. 
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4.1. Testy cytotoxicity 

 

K testování cytotoxicity látek je dostupná celá řada in vitro testů. Obecně je 

můţeme rozdělit na testy viability (ukazatelem toxicity látky je počet ţivých 

buněk), testy cytotoxicity (indikátorem toxicity látky je počet mrtvých buněk) a 

na testy detekující apoptózu (ukazující na mechanismus smrti buňky) (Riss et 

al., 2004). 

Detekce viability nebo toxicity buněk je u jednotlivých testů zaloţena 

na měření různých markerů. Cytotoxicita můţe být hodnocena podle mnoţství 

komponent uvolněných z buňky jako je např. laktátdehydrogenáza (LDH), 

adenylátkináza a následným měřením jejich enzymatické aktivity. Můţe být 

měřena intracelulární enzymatická aktivita buňky (např. proteázová aktivita), 

kterou buňka ztrácí při porušení integrity membrány, kdy se tyto enzymy 

uvolní do extracelulárního média. Jinou moţností detekce cytotoxicity je 

měření metabolické aktivity buňky, která můţe být hodnocena například jako 

intracelulární redukce vybraných sloučenin. Cytotoxicita můţe být určena také 

detekcí koncentrace adenosintrifosfátu (ATP), který hraje dominantní roli 

v energetických procesech biologického systému a je proto spolehlivým 

markerem buněčné viability (Peternel et al., 2009). Testy detekující apoptózu 

jsou zaloţeny na měření kaspázové aktivity. Mezi novější markery apoptózy 

patří přítomnost fragmentů DNA (Anonym, 2006). 

Výběr vhodného testu k posouzení cytotoxicity látek je těţkým úkolem 

a často je ovlivňován řadou faktorů. V první řadě je nezbytné znát vlastní cíl, 

co chceme zjistit, co potřebujeme měřit. Mezi další faktory patří snadnost 

provedení testu (příprava reagencií, doba expozice s reagens, doba stability 

signálu, který chceme detekovat). Samozřejmě, ţe důleţitá je také dostupnost 

přístrojů potřebných k detekci signálu. Rozhodující je jistě cena testu, ovšem 

některé testy s vyšší cenou mají kratší dobu detekce (šetří čas), vyšší detekční 

citlivost (umoţní šetřit buněčné kultury a postačí velmi malé mnoţství drahých 

testovaných látek). Citlivost detekce nezávisí jen na měřeném markeru viability 

či toxicity buněk, ale také na formátu testovací destičky a na počtu buněk 

v jamce testovací destičky (Anonym, 2006). 
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Provedení komerčně dostupných testů cytotoxicity je obvykle prakticky 

nenáročné, typu „přidej, zamíchej a změř“ („add, mix and measure“). Většinou 

se nejprve vsadí buňky do testovací destičky a pak se přidají testované látky. 

Méně častou alternativou je přidat buňky do destičky, která jiţ obsahuje 

testované látky. Doba vystavení toxinu buňkám je v jednotlivých testech různá, 

můţe být dlouhá méně neţ hodinu nebo trvat několik dní. Krátká doba 

expozice bývá pouţívána ke zjištění, zda testované látky způsobují okamţité 

poškození buněk. Zatímco expozice po několik dní zjišťuje u testovaných 

látek, zda-li inhibují buněčnou proliferaci. Jednotlivé testy se liší 

detekovatelným signálem, kterým můţe být luminiscenční signál, absorbanční 

nebo fluorescenční signál. U některých testů lze měřit paralelně fluorescenci i 

absorbanci (Anonym, 2006). 

Testy cytotoxicity je nutné pro konkrétní testované látky optimalizovat, 

abychom dosáhli reprodukovatelnosti metody a validního výsledku testování. 

Tato optimalizace můţe například spočívat v experimentálně vhodném 

nastavení počtu buněk v jamce testovací destičky, optimální volbě inkubačního 

času buněk s toxiny, vhodném poměru objemu buněčného média k objemu 

činidla. Pro určení toxicity látky je důleţité zvolit vhodné rozmezí testovaných 

koncentrací konkrétní látky tak, aby bylo moţné získat poţadované 

toxikologické parametry (např. IC50) (Anonym, 2006). Důleţitým faktorem 

determinující výběr vhodného testu je také vyloučení moţných reakcí 

samotného reakčního činidla s testovanými látkami. 
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4.1.1. Testy založené na stanovení metabolického stavu buňky 

K markerům, které se vyuţívají pro stanovení metabolické aktivity buňky, patří 

NADH dehydrogenázy buněk, která se účastní např. redukce tetrazolových 

sloučenin na barevný produkt formazan, jehoţ signál se detekuje. Jiná metoda 

je zaloţena na redukci jiných barviv jako je např. resazurin na fluoreskující 

produkt prostřednictvím redoxních enzymů metabolicky aktivní buňky. 

Mnoţství ATP je další marker, který se pouţívá k měření metabolické kapacity 

buňky. 

 

4.1.1.1. Testy založené na redukci resazurinu 

Testy zaloţené na redukci resazurinu jsou fluorometrickými metodami slouţící 

k zjištění počtu ţivých buněk. Činidlem této metody je tmavě modré barvivo 

resazurin, které slouţí k měření metabolické kapacity buňky. Resazurin můţe 

pronikat do buňky, uvnitř které je redukován na fluorescenční produkt - růţové 

barvivo resorufin (obr.1) (O’Brien et al., 2000). Tato redukce resazurinu na 

resofurin je pravděpodobně výsledkem aktivity několika různých redoxních 

enzymů (mikrosomální enzymy, enzymy mitochodrií i cytosolu) (Gonzalez et 

al., 2001). Fluoreskující resorufin můţe difundovat z buňky do okolního média. 

Buněčné médium není schopno redukovat resazurin (O’Brien et al., 2000). 

Pokud dojde ke ztrátě metabolické aktivity buňky v důsledku jejího poškození, 

ztrácí buňka schopnost redukovat indikátorové barvivo resazurin a nedochází k 

tvorbě fluorescenčního signálu. 

Různé druhy buněk se liší kapacitou jejich metabolismu a tím ve 

schopnosti redukovat resazurin na resorufin. Schopnost redukce resazurinu na 

resorufin různých typů buněk je také závislá na délce doby inkubace s činidlem 

(Anonym, 2006). 
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Obr. 1. Redukce resazurinu na resorufin metabolicky aktivní buňkou (Anonym, 

2006) 

 

Pro většinu aplikací je doporučována doba inkubace s činidlem 1-4 hod. 

Tato doba expozice můţe být empiricky pozměněna pro optimalizaci metody. 

Prodlouţení doby inkubace s činidlem (v rámci několika hodin) u testu 

s nízkým počtem buněk můţe sníţit limit detekce a zvýšit tak citlivost metody. 

Ovšem u testování většího počtu buněk můţe vést prodlouţení expozice 

resazurinu k sekundární redukční reakci, kdy se resorufin zredukuje na 

bezbarvý, nefluoreskující hydroresorufin (O´Brien et al., 2000). Výskyt této 

sekundární redukce také závisí na pouţitém typu buněk. Pro monitorování 

proliferace buněk můţe doba expozice činidla trvat několik dnů. Zde je nutná 

opatrnost v interpretaci získaných výsledků. Kromě údajů naznačujících 

netoxické působení resazurinu existují i informace (Ahmed et al., 1994), které 

ukazují na ovlivnění viability buněk resazurinem v závislosti na jeho 

koncentraci a délce doby expozice (Gloeckner et al., 2001; Squatrito et al., 

1995). 

Jako výsledek lze měřit fluorescenční signál resorufinu, ale i jeho 

absorbanci. Fluorescence resorufinu se zaznamenává při excitační vlnové délce 

560 nm a emisní délce 590 nm. Resazurin má absorpční maximum při 605 nm, 

resorufin při 573 nm. Je doporučeno měřit absorbanci při 570 nm a pouţít 600 
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nm jako referenční vlnovou délku. Měření fluorescence je preferováno pro 

vyšší citlivost. Tento měřený fluorescenční signál je přímo úměrný počtu 

ţivých buněk. Rozsah tohoto lineárního vztahu závisí na typu buněk a jejich 

schopnosti redukovat resazurin, na poměru činidla k buněčnému médiu a na 

inkubačním čase s činidlem. Doporučený poměr činidla k buněčnému médiu je 

1:5. Tento poměr můţe být pro optimalizaci metody experimentálně upraven. 

Změna doporučeného poměru je odrazem pouţitého typu buněk, délky 

inkubačního času a poţadovaného rozsahu linearity (Anonym, 2009 a). 

Resazurin i resorufin jsou látky citlivé na světlo. Delší vystavení činidla 

světlu je příčinou zvýšeného pozadí fluorescence a sníţení citlivosti metody. 

Zvýšené pozadí fluorescence lze korigovat naměřenými hodnotami 

fluorescence kontrol (buněčného média se sérem a bez buněk), které jsou 

přítomny na kaţdé testovací destičce (Anonym, 2009 a).   

 Tvorba fluorescenčního signálu (redukce resazurinu na resorufin) můţe 

být pozastavena aţ na 24 h před změřením fluorescence a to přidáním 3 % SDS 

v poměru 1:2 k objemu buněčného média. Testovací destičky mají být 

chráněny před světlem a zakryty, aby bylo zamezeno vypařování (Anonym, 

2009 a). 

 

4.1.1.2. Testy založené na stanovení redukční kapacity buňky s využitím 

tetrazolových barviv 

Testy zaloţené na stanovení redukční kapacity buňky s vyuţitím tetrazolových 

barviv jsou kolorimetrickými metodami. Činidlem této metody můţe být např. 

sloučenina typu tetrazolinu MTS [3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-5-(3-

karboxymethoxyfenyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium] ve formě inertní soli a 

PES (fenazin ethosulfát) nebo také MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

difenyltetrazolium bromid]. PES zvyšuje chemickou stabilitu, coţ umoţňuje 

kombinace těchto dvou látek (MTS a PES) ve formě stabilního roztoku. 

Tetrazolová sloučenina MTS je uvnitř buňky redukována na barevný produkt 

formazan, který je rozpustný v buněčném médiu (obr. 2). Tato přeměna MTS 

na formazan je patrně uskutečněna prostřednictvím NADPH nebo NADH 

dehydrogenáz metabolicky aktivní buňky. Obdobně se metabolizuje ţlutý MTT 
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na formazan v buňce. Mnoţství barevného formazanu je přímo úměrné počtu 

ţivých buněk. Pokud klesá metabolická aktivita buňky v důsledku jejího 

poškození, sniţuje se tak schopnost buňky redukovat MTS, MTT a tím tvorba 

formazanu. Tento pokles mnoţství formazanu v buňce se projeví sníţením 

hodnot jeho absorbance a odpovídá tak poklesu viability buněk. Absorbance 

formazanu se měří při 490 nm (Berridge et al., 1993; Cory et al., 1991; Riss et 

al., 1992). 

 

 

Obr. 2. Redukce tetrazoliové soli MTS na formazan metabolicky aktivní 

buňkou (Anonym, 2009 b) 

 

Reagens MTS je fotosenzitivní. Pokud je činidlo vystaveno několik 

hodin světlu, můţe dojít ke změně jeho barvy, coţ můţe způsobit mírné 

zvýšení pozadí absorbance. Na vykonání testu by to ovšem nemělo mít velký 

vliv (Anonym, 2009 b). 

Zvýšené pozadí absorbance můţe být následkem interakce mezi 

tetrazolovou sloučeninou MTS a testovanou látkou. Např. kyselina askorbová, 

glutathion, koenzym A jsou schopny redukovat tetrazoliovou sůl MTS na 

formazan a tím způsobují zvýšené pozadí absorbance. Specifické chemické 

interakce testovaných látek lze potvrdit měřením absorbance kontrol 

testovaných látek s činidlem bez buněk. V malé míře můţe být spontánní 

neenzymatická redukce tetrazoliové soli způsobena buněčným médiem při 

inkubaci s činidlem v závislosti na pH buněčného média, na typu séra a době 
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expozice světlem. Zvýšené pH buněčného média nebo delší vystavení přímému 

světlu můţe spontánnost reakce urychlit. Zvýšené pozadí lze korigovat pomocí 

naměřených hodnot absorbance kontrol buněčného média bez buněk. 

Doporučená doba inkubace s činidlem je 1-4 hod., po které následuje 

změření absorbance při 490 nm. V případě, ţe potřebujeme změřit absorbanci 

později, lze probíhající reakci zastavit 10 % SDS. Destičky s SDS chráněné 

před světlem je moţné skladovat aţ 18 h při pokojové teplotě (Anonym, 2009 

b). 

 

4.1.1.3 Testy založené na stanovení ATP  

Test slouţí k určení počtu ţivých buněk. Mnoţství ATP koreluje s viabilitou 

buňky. Mnoţství ATP můţe být např. měřitelné prostřednictvím luciferázové 

reakce (obr. 4). Pokud buňka ztratí integritu buněčné membrány, během pár 

minut ztrácí i schopnost syntetizovat ATP. Endogenní ATPázy buňky rozloţí 

zbylé mnoţství ATP, dojde tak k výraznému poklesu hladiny ATP v buňce, 

který odpovídá poklesu viability buňky. Činidlo obsahuje několik sloţek 

odlišného působení na buňku. Jedna ze sloţek rozrušuje buněčnou membránu 

k uvolnění ATP, druhá sloţka inhibuje endogenní ATPázy a mezi další sloţky 

patří luciferáza, která zajišťuje tvorbu luminiscenčního signálu v závislosti na 

přítomném mnoţství ATP (Crouch et al., 1993). 

Testovací destičky musí být tmavé s průhledným dnem jamek pro 

moţnost mikroskopického hodnocení viability buněk. Test se vyznačuje 

vysokou citlivostí metody (Anonym, 2009 c). 

 

 

 

Obr. 3. Příklad vyuţití luciferázové reakce pro stanovení ATP 

(Anonym, 2009 c) 
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4.1.2. Testy založené na stanovení integrity buněčné membrány 

Testy detekující poškození buňky mohou být také zaloţeny na projevech 

poruchy celistvosti buněčné membrány. V důsledku narušení integrity 

membrány buňky se z buňky uvolňují látky, které lze vyuţít pro stanovení 

cytotoxicity (proteázy mrtvé buňky, LDH), současně dochází k inaktivaci 

faktorů slouţících ke stanovení viability buněk (proteázy ţivé buňky). 

 

4.1.2.1. Testy založené na stanovení proteáz 

Testy zaloţené na měření aktivity proteáz buňky jsou fluorometrickými 

metodami, které umoţňují současné měření relativního počtu ţivých i mrtvých 

buněk (viabilitu i cytotoxicitu buněk). Poměr ţivých buněk k mrtvým je závislý 

na počtu buněk a proto můţe být normalizován. 

Činidlem metody je reagens, který obsahuje dva peptidové substráty. 

Jedním z těchto substrátů je GF-AFC (glycyl-fenylalanyl-7-amino-4- 

trifluoromethylkumarin), který vstupuje do buňky přes neporušenou buněčnou 

membránu a je následně přeměněn proteázami ţivé buňky za tvorby 

fluorescenčního signálu na fluoreskující produkt AFC (7-amino-4-

trifluoromethylkumarin). Tento fluorescenční signál je úměrný počtu ţivých 

buněk. Pokud by buňka ztratila integritu membrány, proteázy se inaktivují a 

jsou uvolněny z buňky do okolního média. Proto substrát GF-AFC slouţí ke 

zjištění viability buněk (Anonym, 2006). Druhý peptidový substrát činidla je 

bis-AAF-R110 (bis-alanyl-alanyl-fenylalanyl-rhodamin 110), který není 

schopen přecházet přes buněčnou membránu buňky, proto u ţivých buněk se 

z tohoto substrátu  netvoří fluorescenční produkt. Substrát bis-AAF-R110 je 

pouţíván pro měření proteázové aktivity mrtvých buněk, tedy aktivity proteáz, 

které byly uvolněny z buňky po ztrátě integrity membrány. Aktivita proteáz 

mrtvých buněk tvoří ze substrátu bis-AAF-R110 fluorescenční produkt R110. 

Proteázami ţivých a mrtvých buněk vznikají ze zmíněných substrátů dva různé 

produkty, které mají odlišná excitační a emisní spektra, coţ umoţňuje měřit 

jejich fluorescenci současně. Fluorescence produktu tvořeného proteázami 

ţivých buněk je měřena při excitační vlnové délce 400 nm a emisní vlnové 

délce 505 nm. Fluorescence produktu tvořeného proteázami mrtvých buněk se 
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zaznamenává při excitační vlnové délce 485 nm a emisní vlnové délce 520 nm 

(Anonym, 2009 d; Anonym, 2006). 

Mechanismus stanovení viability a cytotoxicity buněk metodou 

zaloţenou na stanovení integrity buněčné membrány znázorňuje obrázek 4. 

Obr. 4. Princip metody sledující mnoţství proteáz (GF-AFC = sloţka činidla 

k měření proteázové aktivity ţivých buněk, bis-AAF-R110 = sloţka činidla 

k měření proteázové aktivity mrtvých buněk) (Anonym, 2009 d) 

 

Oba peptidové substráty činidla jsou fotostabilní. Můţe ovšem dojít 

k poklesu tvorby fluorescenčního signálu proteázovou aktivitou, pokud je 

činidlo po delší dobu vystaveno světlu. Proto je doporučováno chránit testovací 

destičky s činidlem před světlem po celou dobu expozice (Anonym, 2009 d). 

Aktivita proteáz je ovlivněna teplotou, a jelikoţ tvorba fluorescenčního 

signálu je úměrná proteázové aktivitě jako ukazateli buněčné viability nebo 

cytotoxicity, mohou být naměřené výsledky ovlivněny teplotou. Lepších 

výsledků se tedy dosáhne inkubací za kontrolované konstantní teploty, tak aby 

byla teplota stejná po celé destičce. Doba inkubace s činidlem by měla být 

nejméně půl hodiny. Delší doba inkubace můţe zlepšit citlivost metody, ale 

neměla by trvat déle neţ 3 hodiny (Anonym, 2009 d). 

Při tomto testu cytotoxicity se můţeme setkat s chemickými 

interakcemi testovaných sloučenin či sloţek média, které mohou vést k falešně 
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pozitivním nebo falešně negativním výsledkům. Proto je nutné pouţívat vnitřní 

kontroly (Anonym, 2009 d). 

 

4.1.2.2. Testy založené na uvolnění LDH z buňky 

Laktátdehydrogenáza (LDH) je enzym katalyzující přeměnu laktátu na pyruvát 

za současné tvorby NADH. Činidlem u této metody je substrát laktát a NAD
+
. 

Jestliţe je narušena integrita buněčné membrány, dojde k uvolněné LDH 

z buňky a následně k tvorbě pyruvátu a NADH. Přítomnost vzniklého NADH 

lze prokázat redukcí resazurinu na fluoreskující resorufin za účasti enzymu 

diaforázy. Za těchto podmínek metody je zvýšení fluorescenčního signálu 

projevem sníţení ţivotaschopnosti buněk (Korzeniewski et al., 1983; Decker et 

al., 1998). 
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4.2. Testované látky 

 

4.2.1. Inhibitory membránového transportu 

Inhibitory membránových transportních systémů pro endogenní a exogenní 

látky jsou pestrou a širokou skupinou látek. Odlišují se specifitou pro 

jednotlivé transportní systémy. Účinek některých těchto látek lze pouţít 

v klinické praxi, ostatní patří k experimentálně pouţívaným látkám, s jejichţ 

pomocí se studují kvalitativní a kvantitativní charakteristiky jednotlivých 

transportních mechanismů. 

 

Albumin  

Albumin je hlavní plazmatická bílkovina krve, která tvoří přibliţně 60 % 

celkové hmotnostní koncentrace plazmatických proteinů. V krevní plazmě má 

průměrnou koncentraci 42,0 g/l. Je proteinem o molekulové hmotnosti 69 kD.  

Z krevních bílkovin se nejvíce podílí na udrţení onkotického tlaku (z 

více neţ 80 %). Přispívá k pufrační a antioxidační kapacitě krevní plazmy. 

Dále je transportním proteinem mnoha látek špatně rozpustných ve vodě a 

hlavním transportním proteinem pro léčiva. Je schopen vázat velké mnoţství 

kyselých léčiv a malé mnoţství bazických léčiv (Lincová et al., 2007; Trojan et 

al., 2003). 

Albumin je substrátem a inhibitorem multiligandového receptoru 

megalinu, který je exprimován v apikální části epiteliálních buněk kartáčového 

lemu v renálním proximálním tubulu. Megalinový systém je odpovědný za 

membránový transport peptidů a bílkovin v některých epiteliálních buňkách 

(Kroupová, 2009). 

 

Aprotinin 

Aprotinin je bazický polypeptid o hmotnosti 6200 daltonů, získává se izolací 

z plic, pankreatu a jiných orgánů. Aprotinin má antifibrinolytický účinek, jehoţ 

mechanismem je inhibice plazminu (proteázy štěpící fibrin na rozpustný 

produkt). Pouţívá se ve formě injekce k redukci krvácení, při poruchách 

fibrinolýzy. K jeho dalším indikacím patří léčba pankreatitidy, při které 
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inhibicí kininů zabraňuje rozvoji zánětlivých procesů (Lincová et al., 2007). 

Aprotinin také patří k inhibitorům megalinu (Moestrup et al., 1995; 

Christensen and Birn, 2001). 

 

Ampicilin  

Ampicilin je betalaktamové antibiotikum patřící do skupiny aminopenicilinů, 

širokospektrých penicilinů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy 

buněčné stěny bakterií. Ampicilin je acidorezistentní (lze podávat perorálně), 

ale není stabilní vůči stafylokokovým a některým dalším β-laktamázám 

(Lincová et al., 2007). Ampicilin inhibuje transportéry pro organické anionty 

v ledvinách (El-Sheikh et al., 2008). 

 

Bestatin hydrochlorid 

Bestatin je dipeptid (N-[(2S, 3R)-3-amino-2-hydroxy-4-fenylbutyryl]-L-

leucin), který je izolován ze Streptomyces olivoreticuli. Setkáme se s ním také 

pod označením ubenimex. Je inhibitorem aminopeptidáz. V důsledku inhibice 

amonopeptidázy N/CD13 má bestatin antitumorové působení. V některých 

státech (např. Japonsko) je dostupný k podpůrné léčbě akutní nelymfatické 

leukémie. Bestatin má také imunomodulační účinky (Ichinose et al., 2003). 

V současné době je bestatin zkoumán pro potencionální antimalarické účinky 

(McGowan et al., 2009). Dále je inhibitorem dvou transportérů pro 

oligopeptidy PEPT1 a PEPT2 (peptide transporters) (Inui et al., 2000). 

 

Cytochrom c 

Cytochrom c je nízkomolekulární protein dobře rozpustný ve vodě. Je poměrně 

volně poután k vnějšímu povrchu vnitřní membrány mitochondrie a dá se z ní 

snadno extrahovat. Patří mezi pohyblivé sloţky dýchacího řetězce, v kterém se 

podílí na přenosu elektronů (mezi komplexem III. a IV. dýchacího řetězce). 

Transport elektronu zajišťuje nebílkovinná část cytochromu obsahující ţelezo 

vázané v hemu. Cytochrom c je schopen oxidace a redukce, ale není schopen 

vázat kyslík (Ledvina et al., 2005). Cytochrom c se řadí mezi inhibitory 

megalinu (Christensen and Birn, 2001). 
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L-Lysin 

L-lysin je bazická esenciální aminokyselina (lidský organismus ji není schopen 

syntetizovat), která je jedním ze základních stavebních sloţek proteinů v 

organismu. L-lysin hraje hlavní roli v produkci karnitinu (hydroxykyselina, 

velmi důleţitá látka pro výţivu myokardu a kosterního svalu). L-lysin inhibuje 

transport proteinů endocytózou v tubulech ledvin (Gotthardt et al., 2007). 

 

Probenecid 

Probenecid je derivát kyseliny benzoové. Z hlediska farmakologického je řazen 

mezi urikosurika, protoţe inhibuje zpětnou resorpci kyseliny močové 

v proximálním tubulu. Působí jako inhibitor transportéru pro organické anionty 

v ledvinách (OATs - organic anion transporters) (Naoto Shikano et al., 2004). 

Pouţívá se také k prodlouţení biologického poločasu β-laktamových antibiotik, 

jelikoţ brání jejich tubulární sekreci, čímţ prodluţuje jejich působení 

v organismu (Lincová et al., 2007). 

 

Maleinát sodný  

Maleinát sodný je sodná sůl cis-butendiové kyseliny, která je triviálně 

nazývána kyselinou maleinovou. Je inhibitorem buněčných procesů 

(Rosenberg et al., 1964). 

 

4.2.2. Reaktivátory acetylcholinesterázy 

Tato testovaná skupina látek představuje nově vyvinuté reaktivátory 

acetylcholinesterázy s potencionálním vyuţitím v ochraně lidského zdraví. 

Reaktivátory acetylcholinesterázy jsou syntetické látky. Většina z nich 

jsou oximy (mají v molekule skupinu RCH=NOH). Mezi nejdůleţitější 

zástupce patří pralidoxim, obidoxim a HI-6. Pouţívají se při intoxikaci 

ireverzibilními inhibitory acetylcholinesterázy, organofosfáty (Lullman et al., 

2004; Geršl et al., 2007). 

Organofosfáty jsou estery kyseliny fosforečné nebo fosfonové. Některé 

organofosfáty jsou známé jako nervově paralytické látky či kontaktní nervové 

jedy (sarin, tabun, soman, VX látka, IVA, cyklosarin). Jiné organofosfáty se 
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vyuţívají v zemědělství jako insekticidy, herbicidy (parathion, malathion, 

echothiopat a řada dalších) (Lullman et al., 2004; Geršl et al., 2007). 

 

Reaktivátory acetylcholinesterázy 

Reaktivátory acetylcholinesterázy jsou syntetické látky, které díky vysoce 

nukleofilní skupině (u většiny látek oximové skupině) mají větší afinitu 

k acetylcholinesteráze neţ organofosfáty. Proto jsou schopny odtrţením 

organofosfátu od acetylcholinesterázy reaktivovat tento enzym. Reaktivace 

enzymu jsou schopny ale pouze před „zestárnutím“ komplexu enzymu 

s organofosfátem. K „zestárnutí“ tohoto komplexu dochází odštěpením 

alkylových skupin organofosfátu. Proto je tendence pouţívat jako insekticidy 

organofosfáty, které jen pomalu nebo mírně stárnou (Lullman et al., 2004; 

Geršl et al., 2007). 

 

Mechanismus působení reaktivátorů ACHE 

Reaktivátory se zpočátku váţou svým pozitivně nabitým dusíkem na aniontové 

centrum enzymu, čímţ se dostává postranní nukleofilní skupina (nejčastěji 

aldoximový řetězec) do bezprostřední blízkosti fosforylovaného esterového 

centra enzymu. Následuje přesun esterové vazby fosfátu, vzniká komplex 

reaktivátor-organofosfát a dochází k uvolnění acetylcholinesterázy (Lincová et 

al., 2007; Lullman et al., 2004). 

 

Reaktivátory ACHE: struktura-účinek 

Praktické vyuţití mají především reaktivátory ACHE s kvartérním dusíkem 

v molekule, protoţe mohou reagovat jak s esterovým, tak i aniontovým 

centrem acetylcholinesterázy. Ještě výhodnější vlastnosti mají látky, které ve 

své struktuře obsahují 2 kvartérní dusíky a 2 nukleofilní skupiny, mohou tak 

reaktivovat 2 komplexy enzymu s organofosfátem. Jednotlivé reaktivátory 

ACHE se liší polohou nukleofilní skupiny, bispyrimidinové reaktivátory se liší 

také délkou spojovacího řetězce dvou molekul pyrimidinu. Zdá se, ţe pro 

reaktivaci enzymu inhibovaného tabunem je potřebná para poloha oximové 
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skupiny, zatímco délka spojovacího řetězce pyrimidinových kruhů je méně 

důleţitá (Lincová et al., 2007; Lullman et al., 2004; Čalič et al., 2006). 

Efektivní dávka reaktivátorů ACHE závisí na typu organofosfátu a na 

čase mezi intoxikací a podáním reaktivátoru (Čalič et al., 2006). Reaktivátory 

ACHE nejsou stejně účinné proti všem organofosfátům. Ţádný reaktivátor 

ACHE pouţívaný v současné době není účinný proti všem organofosfátům. 

Proto je nutné hledat nové širokospektré reaktivátory acetylcholinesterázy. 

Nejlepším reaktivátorem acetylcholinesterázy inhibované sarinem se 

zdá být oxim HI-6, ale tato látka se ukazuje jako prakticky neúčinná 

v reaktivaci acetylcholinestázy inhibované tabunem. Malou účinnost má také u 

látky VX. V případě inhibice acetylcholinesterázy látkou VX se zdá 

nejvhodnější uţití obidoximu a z nových reaktivátorů látka K027 a K048. Na 

druhé straně obidoxim vykazuje nízkou účinnost při reaktivaci 

acetylcholinesterázy inhibované somanem a cyklosarinem. Pro léčbu 

intoxikace cyklosarinem se zdá být nejvhodnější látka HI-6. Pralidoxim (PAM-

2) je velmi účinný při  reaktivace acetylcholinesterázy inhibované sarinem a 

látkou VX, ale je neúčinný při reaktivaci tohoto enzymu inhibovaného 

tabunem a somanem. Trimedoxim, který je slabě účinný při otravě somanem, 

se zdá být nadějným reaktivátorem acetylcholinsterázy inhibované tabunem 

(Kuča et al., 2005; Bartošová et al., 2005; Antonijevic et al., 2007; Kass et al., 

2005). Uvedené údaje vysvětlují snahu nalézt nové bispyrimidinové 

reaktivátory ACHE, které budou dostatečně účinné v reaktivaci 

acetylcholinesterázy bez ohledu na typ organofosfátu (Kuča et al., 2005). 

 

Další možné indikace reaktivátorů ACHE 

Reaktivátor acetylcholinesterázy HI-6 je v současné době zkoumán také jako 

látka, která by mohla být schopna zmírnit cholinergní syndrom navozený 

některými cytostatiky. Byly provedeny testy in vitro, které ukazují, ţe látka HI-

6 je schopna předcházet inhibici acetylcholinesterázy lidských erytrocytů 

irinotecanem a je schopna reaktivovat acetylcholiesterázu lidských erytrocytů 

inhibovanou irinotecanem. Potencionální vyuţití látky HI-6 v ochraně před 
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inhibicí acetylcholinesterázy navozené irinotecanem musí být zkoumáno 

dalšími studiemi (Radić et al., 2007). 

7-MEOTA 

 
 

9-amino-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroakridin hydrochlorid 

TAKRIN 

 
 

9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin hydrochlorid hydrát 

Obr. 5. Struktura některých testovaných reaktivátorů acetylcholinesterázy 

neoximového typu 

 

OBIDOXIM 

 
 

1,3-bis(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-2-oxapropan dichlorid 

HI-6 

 
 

1-(4-karbamoylpyridinium)-3-(2-hydroxyiminomethylpyridinium)- 

oxapropan dimethansulfát 

K027 

 
 

1-(4-karbamoylpyridinium)-3-(4-hydroxyiminomethylpyridinium)- 

propan dibromid 

Obr. 6. Struktura některých testovaných reaktivátorů acetylcholiesterázy typu 

oximů 
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                  5. Experimentální část 
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5.1. Materiál 

 

5.1.1. Přístroje 

 Centrifuga 3K30H, Sigma (Laborentrifigen GmbH, Osterode, SRN) 

 Destičkový analyzátor Tecan, Infinite M200 (Tecan, Rakousko) 

 Inkubátor: Air jacket cor incubator HEPA filtration (Shel-lab, USA) 

 Laboratorní třepačka KS – 15 Control, Buhler, s inkubačním nástavcem 

TH 15 (Johanna Otto GmbH, Hechigen, SRN) 

 Laminární box: Micrological safety cabinet TOP – SAVE 1,8 (Bioair 

instruments s.r.l., Itálie) 

 Mikroskop OPTIKA Mircoscopes, XDS-1R (OPTIKA Mircoscopes, 

Itálie) 

 Pipetník SWIFTPET (HTL, Polsko) 

 Váhy Kern & Sohn GmbH (Kern & Sohn GmbH, SRN) 

 Vodní lázeň, TW 12 water bath (Julabo, SRN) 

 Vyhřívané magnetické míchadlo IKA RCT basic safety control (USA) 

 

5.1.2. Další použitý materiál 

 96-jamkové mikrotitrační destičky (TPP-US, USA) 

 Automatické pipety Discovery autoclavable (100 - 1000 µl, 10 - 100 µl, 

5 - 50 µl) (Hight tech lab, Polsko) 

 Automatická pipeta Discovery series pipettes 50 – 300 µl (HTL, 

Polsko) 

 Sterilní, nepyrogení skleněné pipety (25 ml, 10 ml, 5 ml) (TPP, 

Švýcarsko) 

 Sterilní filtr Millipore expres PES (Millex GP) 

 Kultivační lahve 75 cm² (TPP, Švýcarsko) 

 

Pouţité kity: 

 

 MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicy Assay (Promega, SRN, kat. č.: 

G9200) 
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 CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay 

(Promega, SRN,  kat. č.: G3580) 

 CellTiter-Blue® Cell Viability Assay (Promega, SRN,  kat. č.: G8080)  

 CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay (Promega, SRN, kat. 

č.: G7570) 

 

Pouţité buněčné modely: 

 lidské jaterní buňky HEP G2 (pasáţ 7-10) (Health Protection Agency 

Culture Collections - ECACC, Salisbury, VB) 

 ledvinné tubulární buňky prasete LLC-PK1 (pasáţ 20-26) (Health 

Protection Agency Culture Collections - ECACC, Salisbury, VB) 

 izolované ledvinné buňky získané preparací z ledvin potkana (kmen 

Wistar, Biotest s.r.o., Konárovice, ČR) 

 

5.1.3. Chemikálie 

 

 Kultivační médium pro ledvinné buňky LLC-PK1:  

DMEM High glucose (4,5 g/l) with stable glutamine (PAA) a 10 % 

fetálního séra 

 Kultivační médium pro jaterní buňky HEP-G2:  

Minimum essential Eagle medium (Sigma - Aldrich) s 1 % glutaminu (L-

glutamine solution, Sigma - Aldrich), 10 % fetálního séra (PAA) a s 1 % 

neesenciálních aminokyselin (MEM non-essential amino acid solution, 

Sigma-Aldrich) 

 

 Fetální hovězí sérum (FBS) - Foetal Bovine Serum “GOLD“ EU 

approved, kat.č.: A15-151 (PAA Laboratories GmbH, Rakousko) 

 Trypsin - EDTA solution (Sigma) 

 Dimethyl sulfoxide for molecular biology ≥ 99,9 % (Sigma) 

 Chlorid draselný (PENTA) 

 Chlorid sodný (PENTA) 
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 Chlorid hořečnatý hexahydrát (PENTA) 

 Chlorid vápenatý (LACHEMA) 

 D – glucosa bezvodá (PENTA) 

 Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát (PENTA) 

 Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát (PENTA) 

 HEPES minimum 99,5 % titration (Sigma – Aldrich, Steinhein, SRN) 

 

Testované látky: 

 

Inhibitory membránového transportu: 

 Albumin, bovine serum, fraction V (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 Aprotinin z hovězích plic (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 Bestatin hydrochlorid (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 Cytochrom c z hovězích srdcí (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 L – lysin (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN)  

 Probenecid sodná sůl (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 Maleinát sodný (Sigma - Aldrich, Steinheim, SRN) 

 Ampicilin 0,5 g BIOTIKA inj. sicc. (BIOTIKA, SR) 

 

Reaktivátory ACHE:  

Látky byly dodány z Katedry toxikologie, Fakulty vojenského zdravotnictví v 

HK, Univerzity obrany v Brně. 

 

 HI-6 (K324), (1-(4-karbamoylpyridinium)-3-(2-

hydroxyiminomethylpyridinium)-oxapropan dimethansulfát) 

 JM-4 (N-dedecylpyridinium bromid) 

 JM-46 (3-hydroxyiminomethyl-1-dodecylpyridinium bromid) 

 K009 (10-methylacridinium iodid) 

 K027 (1-(4-karbamoylpyridinium)-3-(4-

hydroxyiminomethylpyridinium)-propan dibromid) 
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 K043 (N-benzyl-N,N-dimethyl-N-dodecylamonium bromid) 

 K203 (E-1-(4-karbamoylpyridinium)-4-(4-

hydroxyiminomethylpyridinium)-but-2-en dibromid) 

 Obidoxim (1,3-bis(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-2-oxapropan 

dichlorid) 

 Takrin (9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin hydrochlorid hydrát) 

 7-MEOTA (9-amino-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroakridin 

hydrochlorid) 
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5.2. Metody 

 

5.2.1. Stanovení cytotoxicity pomocí metody CellTiter-Blue® Cell Viability 

Assay 

 

Testem CellTiter-Blue jsme zjišťovali cytotoxicitu vybraných inhibitorů 

membránového transportu. Všech 8 daných inhibitorů jsme testovali touto 

metodou na ledvinných buňkách potkana, u kaţdé látky v jedné koncentraci. 

Jednalo se o koncentrace, u kterých byly dříve v experimentálních studiích 

zjištěny inhibiční účinky na membránové transportní systémy. Cytotoxicitu 

vybraných 5 testovaných látek jsme zkoumali v různých koncentracích u 

buněčných linní LLC-PK1 a HEP G2. 

 

5.2.1.1. Cytotoxicita pro ledvinné buňky potkana  

Postup: 

1. Příprava roztoku pufru Krebs-Henseleit spolupracovníky. 

2. Příprava základních roztoků látek  

Naváţili jsme poţadované mnoţství testované látky a rozpustili je 

v roztoku pufru Krebs-Henseleit podle tabulky 1. Pro lepší rozpouštění 

probenecidu jsme upravili pH základního roztoku probenecidu na pH 7,4. 

Tabulka 1. Příprava základních roztoků inhibitorů membránového transportu 

pro metodu CellTiter-Blue - ledvinné buňky potkana 

  inkubační Mr 

testovaná 

látka 

naváţka 

[mg] 

pufr K.H. 

[ml] 

koncentrace 

[mM] [g/mol] 

lysin 1830 10 77,1 182,6 

cyt. c 250 1 2,65 12327 

albumin 1400 5 0,312 69000 

aprotinin 25 0,5 0,536 6512,4 

bestatin 5 0,6 1,86 344,4 

probenecid 114 15 2,048 285,4 

maleinát 100 5 8,54 160 

ampicilin 500 2 39,44 349,4 
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3. Příprava ledvinných buněk potkana 

Spolupracovníci připravili suspenzi buněk z izolovaných ledvin potkana 

kolagenázovou metodou. Při prvním pokusu jsme spočítali buňky pomocí 

Bürkerovy komůrky a naředili tak, abychom získali 2 miliony buněk v 1 ml. 

V druhém pokusu jsme stejným způsobem připravili suspenzi ledvinných 

buněk potkana o koncentraci 1,36 . 10
6
 buněk/ml. 

4. Příprava roztoků testovaných látek a kontrol do zkumavek 

Do označených zkumavek bylo napipetováno uvedené mnoţství základního 

roztoku (ZR) látek podle tabulky 2a. Vzorky jsme připravovali v triplikátech. 

K tomuto mnoţství ZR látky se přidal 1 ml suspenze ledvinných buněk, u 

kontrol 1 ml pufru Krebs-Henseleit. Zkumavky č. 53, 54, 55, které představují 

100 % toxicitu, obsahují 0,5 ml DMSO, 0,5 ml suspenze buněk a 100 µl činidla 

CellTiter-Blue® Reagent. Do všech ostatních zkumavek (kromě dvou kontrol - 

buňky, pufr) jsme přidali 200 µl činidla CellTiter-Blue® Reagent. Kontroly 

testovaných látek byly připraveny podle tabulky 2b a ostatní kontroly podle 

tabulky 2c. 

 

Tabulka 2a. Příprava inkubačních směsí testovaných látek pro metodu 

CellTiter-Blue - ledvinné buňky potkana 

číslo mnoţství ZR suspenze  CellTiter-Blue 

zkumavky látky buněk [ml] Reagent [µl] 

4,5,6 100 µl ZR lysinu 1 200 

7,8,9 180 µl ZR cyt.c 1 200 

10,11,12 100 µl ZR albuminu 1 200 

13,14,15 90 µl ZR aprotininu 1 200 

16,17,18 100 µl ZR bestatinu 1 200 

19,20,21 100 µl ZR probenecidu 1 200 

22,23,24 88 µl ZR maleinátu 1 200 

25,26,27 70 µl ZR ampicilinu 1 200 
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Tabulka 2b. Příprava kontrol testovaných látek pro metodu CellTiter-Blue - 

ledvinné buňky potkana 

číslo  mnoţství ZR pufr K.H. Cell Titer Blue 

zkumavky látky [ml] Reagent [µl] 

31,32 100 µl ZR lysinu 1 200 

33,34 180 µl ZR cyt.c 1 200 

35,36 100 µl ZR albuminu 1 200 

37,38 90 µl ZR aprotininu 1 200 

39,4 100 µl ZR bestatinu 1 200 

41,42 100 µl ZR probenecidu 1 200 

43,44 88 µl ZR maleinátu 1 200 

45,46 70 µl ZR ampicilinu 1 200 

 

Tabulka 2c. Příprava ostatních kontrol pro metodu CellTiter-Blue - ledvinné 

buňky potkana 

číslo  
pufr K.H. [ml] 

suspenze  Cell Titer Blue 

zkumavky buněk [ml] Reagent [µl] 

1,2,3 0,1 1 200 

28,29,30 1 0 200 

47,48,49 0 1 200 

50,51,52 1 0 200 

 

53,54,55 0,5 ml DMSO 0,5 ml bb 100 

 

5. Inkubace roztoků testovaných látek a kontrol 

Zkumavky s připravenými roztoky z bodu č.4. jsme inkubovali po dobu 30 

min. při teplotě 37°C a za třepání při rychlosti kmitání 260 kmitů/min. 

6. Příprava kontrol testovaných látek do testovací destičky 

Přímo do jamek testovací destičky jsme napipetovali uvedené mnoţství ZR 

látky v tabulce 3 a fyziologického roztoku (FR). Kaţdý vzorek jsme pipetovali 

do 2 jamek destičky.  
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Tabulka 3. Příprava kontrol testovaných látek bez činidla CellTiter-Blue® 

Reagent  

testovaná 

látka 

ZR látky 

[µl] 
FR [µl] 

lysin 20 180 
cyt. c 36 164 
albumin 20 180 

aprotinin 18 182 
bestatin 20 180 
probenecid 20 180 
maleinát 18 182 

ampicilin 14 186 

 

7. Po inkubaci jsme testované vzorky ve zkumavkách nechali 

zcentrifugovat 1 min. 

8. Z centrifugovaných vzorků ve zkumavkách jsme opatrně odebrali 

200 µl supernatantu a převedli do jamek testovací destičky.  

9. Změřili jsme fluorescenci destičkovým analyzátorem při excitační 

vlnové délce 560 nm a emisní délce 590 nm.  

 

5.2.1.2. Cytotoxicita u buněčných linií LLC-PK1 a HEP-G2 

Postup: 

1. Vsazení buněk do testovací destičky a jejich inkubace  

Nejprve jsme zpasáţovali buňky za pouţití fosfátového pufru (PBS), 

trypsinu a buněčného média. Buňky jsme spočítali pomocí Bürkerovy komůrky 

a naředili buněčným médiem na poţadovanou koncentraci 100 000 buněk/100 

µl. Do 96-jamkové mikrotitrační destičky jsme napipetovali 100 µl suspenze 

buněk/jamku. Buňky jsme nechali usadit inkubací při 37°C a 5 % CO2 po dobu 

4-5 h. 

2. Příprava roztoků testovaných látek 

Metodou CellTiter-Blue jsme zkoumali cytotoxicitu 5 inhibitorů 

membránového transportu - albuminu, ampicilinu, lysinu, maleinátu a 

probenecidu. Nejdříve jsme naváţili určité mnoţství látky a rozpustili 

v objemu buněčného média bez séra podle tabulky 4. Získali jsme tak základní 
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roztoky látek o zásobní koncetraci (tabulka 4), které jsme pak naředili na 

ţádané koncentrace roztoků testovaných látek (tabulka 5). Tyto koncetrace 

jsme si odvodili na základě výsledků při pouţití metody  CellTiter-Blue u 

ledvinných buněk potkana. 

 

Tabulka 4. Příprava základních roztoků inhibitorů membránového transportu 

pro CellTiter-Blue (LLC-PK1, HEP G2) 

testovaná látka naváţka [mg] médium [ml] konc. ZR [mM] 

albumin 1400 5 4,1 

ampicilin 500 2 716,0 

lysin 4000 10 2190,0 

maleinát 200 5 250,0 

probenecid 114 15 26,6 

 

Tabulka 5. Příprava roztoků testovaných látek o různých koncentracích 

metodou CellTiter-Blue (LLC-PK1, HEP-G2) 

albumin ampicilin 

zásobní 

konc.[mM] 

inkubační 

konc.[mM] 

zásobní 

konc.[mM] 

inkubační 

konc.[mM] 

1,248 0,624 552,02 276,01 

0,624 0,312 315,44 157,72 

0,312 0,156 157,72 78,86 

0,156 0,078 78,86 39,44 

0,031 0,016 39,44 19,72 

0,006 0,003 11,20 5,60 

lysin maleinát 

zásobní 

konc.[mM] 

inkubační 

konc.[mM] 

zásobní 

konc.[mM] 

inkubační 

konc.[mM] 

1542,0 771,0 204,96 102,48 

1233,6 616,8 136,64 68,32 

616,8 308,4 68,32 34,16 

308,4 154,2 34,16 17,08 

154,2 77,1 17,08 8,54 

77,1 38,6 4,27 2,14 
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probenecid 

zásobní 

konc.[mM] 

inkubační 

konc.[mM] 

20,48 10,24 

16,38 8,19 

8,19 4,10 

4,09 2,05 

2,05 1,02 

0,41 0,20 

 

3. Inkubace buněk s testovanými látkami 

K buňkám LLC-PK1 a HEP G2 jsme připipetovali 100 µl roztoků 

testovaných látek, kaţdý vzorek v triplikátech. Kromě buněk s roztoky 

testovaných látek jsme na kaţdé testovací destičce měli v triplikátu pozitivní 

kontrolu, 100 % ţivotnost (100 µl suspenze buněk o koncentraci 100 000 

buněk/100 µl + 100 µl buněčného média/jamku) a negativní kontrolu, 100 % 

toxicitu (100 µl suspenze buněk + 40 µl DMSO). Dále jsme si připravili do 

testovací destičky kontroly jednotlivých testovaných látek v kaţdé jejich 

koncentraci (100 µl roztoku látky dané koncentrace + 100 µl buněčného 

média) a kontroly samotného média pro HEP G2 a LLC-PK1 se sérem i bez 

séra (200 µl na jamku). Všechny tyto destičky jsme nechali inkubovat při 

37°C, 5 % CO2 po dobu 24 h. 

4. Přidání činidla 

Po 24 h inkubaci jsme do kaţdé jamky testovací destičky přidali 40 µl 

činidla CellTiter-Blue® Reagent. Objem činidla jsme zvolili tak, aby byl 

zachován doporučený poměr buněčného média k činidlu 5:1. Následovala 

inkubace s činidlem při 37°C, 5 % CO2 po dobu 2 h. 

5. Měření fluorescence a absorbance 

Na destičkovém analyzátoru jsme změřili fluorescenci při excitační vlnové 

délce 570 nm a emisní vlnové délce 590 nm. Paralelně bylo provedeno i měření  

absorbance při 570 nm a referenční vlnové délce 600 nm. 
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5.2.2. Stanovení cytotoxicity pomocí metody MultiTox-Fluor Multiplex 

Cytotoxicity Assay 

Metodou MultiTox-Fluor jsme zkoumali cytotoxicitu reaktivátorů 

acetylcholinesterázy u ledvinných buněk LLC-PK1 a jaterních buněk HEP G2. 

Postup: 

1. Vsazení buněk do testovací destičky a jejich inkubace 

Po posáţování buněk LLC-PK1 a HEP G2 jsme spočítali buňky pomocí 

Bürkerovy komůrky a naředili na koncentraci 100 000 buněk/100 µl. V dalších 

experimentech jsme zkoušeli koncentraci suspenze buněk 10 000 buněk/50 µl. 

Tato koncentrace 10 000 buněk/50 µl se na základě výsledků pokusů ukázala 

jako vhodnější. V případě koncentrace 100 000 buněk/100 µl jsme do jamek 

testovací destičky pipetovali 100 µl suspenze buněk/jamku. Při koncentraci 

buněk 10 000 buněk/50 µl bylo v jedné jamce destičky 50 µl této suspenze. 

Buňky v destičkách jsme následně inkubovali 4-5 h při 37°C a 5 % CO2. 

2. Příprava roztoků testovaných látek 

Nejprve jsme připravili základní roztoky RACHE a z nich jsme ředěním 

získali roztoky o ţádoucích koncentracích. Rozmezí inkubačních koncentrací, 

které jsme testovali, je shrnuto v tabulce 6. Připravené roztoky měly 

koncentraci 2x větší, jelikoţ byly po přidání do testovací destičky naředěny 

právě 2x buněčným médiem s buňkami. Roztoky látek jsme zkoumali v 5 aţ 6 

koncentracích, které jsme volili na základě výsledků předchozích testů 

cytotoxicity těchto látek. V prvních experimentech jsme naváţené látky 

rozpouštěli v Ringerově roztoku, který jsme si připravili podle tabulky 7. 

Upravili jsme pH Ringerova roztoku na pH 7,4 pomocí hydroxidu sodného. 

V dalších pokusech jsme roztoky testovaných látek připravili rozpouštěním 

látek v buněčném médiu bez séra. Jestliţe jsme měli destičky s koncentrací 

buněk 100 000 buněk/100 µl/jamku, přidali jsme k buňkám, které byly po 4-5 h 

inkubaci, 100 µl roztoku testované látky. U koncentrace 10 000 buněk/50 

µl/jamku jsme do jamky destičky pipetovali k buňkám 50 µl roztoku testované 

látky. Kaţdý vzorek jedné koncentrace dané látky byl vţdy v triplikátech.  
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Tabulka 6. Testované rozmezí inkubačních koncentrací RACHE metodou 

MultiTox-Fluor 

látka Mr [g/mol] testované rozmezí inkubačních koncentrací [mM] 

7-

MEOTA 250,72 0,003 - 6,4 

HI-6 478,5 0,015 - 6,4 

JM-4 328,33 0,003 - 2,4 

JM-46 371,35 0,003 - 2,4 

K 009 321,16 0,003 - 2,4 

K 027 446,14 0,005 - 6,4 

K 043 384,45 0,003 - 2,4 

K 203 458,15 0,003 - 6,4 

OBI  359,21 0,003 - 6,4 

TAK 252,74 0,003 - 6,4 

 

Tabulka 7. Příprava Ringerova roztoku 

      Mr [g/mol] c [mM] naváţka na přípravu 1l roztoku [g] 

NaCl     58,44 122,5 7,1589 

KCl     74,55 5,4 0,4026 

CaCl2     110,99 1,2 0,1332 

MgCl2 6 H2O 203,31 0,8 0,1626 

Na2HPO4 12 H2O 358,14 0,8 0,2865 

NAH2PO4 2 H2O 156,01 0,2 0,0312 

glukóza   H2O 180,16 5,5 0,9909 

Hepes     238,30 10,0 2,3830 

Pozn. Úprava pH na 7,4 pomocí 1M NaOH nebo 1M HCl 
 

3. Inkubace vzorků 

Po přidání roztoků RACHE k buňkám LLC-PK1 a HEP G2 

v destičkách jsme nechali tyto destičky inkubovat po dobu 24 h při 37°C. 

Kaţdá testovací destička s buňkami a roztoky testovaných látek obsahovala 

téţ pozitivní kontrolu (100 % ţivotnost) a negativní kontrolu (100 % 

toxicitu) v triplikátech. Negativní kontrolu jsme připravili pomocí DMSO. 

Za stejných podmínek jsme také inkubovali kontroly testovaných látek ve 

všech koncentracích s buněčným médiem bez buněk, kontroly buněčného 
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média pro LLC-PK1 a HEP G2 se sérem a bez séra, kontroly buněčného 

média s Ringerovým roztokem a kontroly samotného Ringerova roztoku. 

4. Přidání činidla a následná inkubace 

Pomocí experimentů, jsme zjistili, ţe je dostačující a vhodné přidat 100 µl 

činidla na jamku ke 100 µl buněčného média/jamku (tedy poměr 1:1 

činidla/média). Činidlem byl MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay 

Reagent. Po přidání činidla jsme testovací destičky nechali inkubovat při 37°C, 

5 % CO2 po dobu 30 min v prvních experimentech. V dalších experimentech 

jsme dobu inkubace prodlouţili na 75 min. 

5. Měření fluorescence 

Na destičkovém analyzátoru jsme změřili fluorescenci při excitační vlnové 

délce 400 nm a emisní vlnové délce 505 nm.  

 

5.2.3. Stanovení cytotoxicity metodou CellTiter 96® AQueous One 

Solution Cell Proliferation Assay 

Kromě metody MultiTox-Fluor jsme ke zkoumání cytotoxicity reaktivátorů 

acetylcholinesterázy pouţili také metody CellTiter 96. 

Postup: 

1. Vsazení buněk do testovací destičky 

Obdobně jako u postupu metody MultiTox-Fluor jsme po zpasáţování 

ledvinných buněk LLC-PK1 a jaterních buněk HEP G2 buňky spočítali pomocí 

Bürkerovy komůrky a naředili buněčným médiem na koncentraci 100 000 

buněk/100µl, v dalších pokusech jsme pracovali s koncentrací 10 000 

buněk/50µl. Pipetovali jsme 100 µl suspenze buněk/jamku do testovací 

destičky v případě koncentrace 100 000 buněk/100µl média. U experimentů, 

v kterých jsme pracovali s koncentrací 10 000 buněk/50µl média, jsme do 

jamky destičky pipetovali 50µl této suspenze. Testovací destičky s buňkami 

jsme nechali 4-5 h inkubovat při 37°C, 5 % CO2. 
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2. Příprava roztoků testovaných látek 

V prvních dvou experimentech jsme základní roztoky látek připravili 

rozpouštěním testované látky v Ringerově roztoku (připraveného podle tabulky 

č.7). V dalších experimentech jsme RACHE rozpouštěli v buněčném médiu 

bez séra. Základní roztoky látek jsme naředili buněčným médiem bez séra na 

poţadované koncentrace. Koncentrace zásobního roztoku byla vţdy větší 2x 

neţ koncentrace inkubační. Testované inkubační koncentrace látek jsme 

upravovali podle výsledků testů. Méně toxické látky jsme zkoumali celkem v 

18 koncentracích, ostatní v 12 koncentracích. Rozmezí testovaných 

inkubačních koncentrací jednotlivých RACHE je uvedeno v tabulce 8.  

 

Tabulka 8. Testované rozmezí inkubačních koncentrací jednotlivých RACHE 

metodou CellTiter 96 

látka Mr [g/mol] testované rozmezí inkubačních koncentrací [mM] 

7-

MEOTA 250,72 0,002 - 6,4 

HI-6 478,5 0,003 - 14,4 

JM-4 328,33 0,002 - 2,4 

JM-46 371,35 0,002 - 2,4 

K 009 321,16 0,002 - 2,4 

K 027 446,14 0,003 - 6,4 

K 043 384,45 0,002 - 2,4 

K 203 458,15 0,003 - 14,4 

OBI  359,21 0,003 - 14,4 

TAK 252,74 0,002 - 6,4 

 

K buňkám o konc. 100 000 buněk/100µl/jamku v destičce jsme pipetovali 

100µl roztoku látky, kaţdý vzorek jedné koncentrace v triplikátech. U pokusů, 

v kterých jsme pracovali s koncentrací 10 000 buněk/50µl, jsme do jedné 

jamky testovací destičky přidali 50µl roztoku látky. Na kaţdé takové destičce 

jsme měli vţdy v triplikátech pozitivní a negativní kontrolu (pro stanovení 100 

% ţivotnosti a 100 % toxicity). 
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3. Inkubace kontrol a buněk s testovanými látkami 

Následovala inkubace buněk s testovanými látkami po dobu 24 h při 37°C, 

5 % CO2. Za stejných podmínek jsme inkubovali kontroly testovaných látek 

s buněčným médiem bez buněk (pro všechny koncentrace látek). K dalším 

kontrolám patřila také kontrola buněčných médií (pro HEP G2, LLC-PK1, se 

sérem, bez séra) a kontrola Ringerova roztoku, pokud byl v testu pouţit. 

4. Přidání činidla 

Objem přidaného činidla CellTiter 96® AQueous One Solution Reagent 

byl volen podle doporučeného poměru objemu činidla k objemu buněčného 

média 1:5. 

5. Inkubace destiček s činidlem probíhala 1-2 h při 37°C, 5 % CO2. 

6. Zaznamenali jsme hodnoty absorbance naměřené pomocí destičkového 

analyzátoru při vlnové délce 490 nm. 

 

5.2.4. Vyhodnocení experimentálních dat 

Výsledky byly statisticky zpracovány v programech Microsoft Excel 2003 a 

2007 a v programu GraphPad Prism 5.02.  

V programu Microsoft Excel jsme zprůměrovali naměřené hodnoty 

fluorescence v triplikátech, spočítali směrodatnou odchylku těchto hodnot a % 

směrodatné odchylky. Od hodnot fluorescence jsme odečetli průměrnou 

hodnotu fluorescence představující 100 % toxicitu. Dále jsme tyto hodnoty 

sníţili odečtením průměrné hodnoty fluorescence kontrol dané látky. Průměrné 

hodnoty po odečtení hodnot pro 100 % toxicitu a hodnot pro kontroly jsme 

vyjádřili jako % viability vůči kontrolní hodnotě pro 100 % viabilitu buněk 

sníţenou o hodnotu pro 100 % toxicitu. Obdobně jsme zpracovali výsledky 

naměřené absorbance.  

Výsledky zpracované v programu Microsoft Excel jsme vyuţili pro 

stanovení hodnot IC50 v programu GraphPad Prism 5.02. Pouţili jsme model 

nelineární regrese, typ vztahu mezi dávkou a inhibicí - normalizovaná 

odpověď. 
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5.3. Výsledky 

 

5.3.1. Stanovení cytotoxicity inhibitorů membránového transportu 

s použitím metody CellTiter-Blue 

Výsledky byly získány zpracováním hodnot naměřené fluorescence. Hodnoty 

naměřené absorbance nepřinesly validní výsledky. 

 

5.3.1.1. Cytotoxicita IMT pro ledvinné buňky potkana 

Výsledky toxicity inhibitorů membránového transportu zjištěné pomocí 

metody CellTiter-Blue shrnuje graf 1 a graf 2. Graf 1 ukazuje hodnoty 

nalezené při dvou provedených měřeních, graf 2 uvádí průměrné hodnoty 

z těchto dvou měření. Nejvíce toxicky na ledvinné buňky potkana působil 

cytochrom c v koncentraci 2,7 mM. Ţivotnost ledvinných buněk potkana 

s cytochromem c 2,7 mM byla 11,6 % v 1. měření a 11,9 % v 2. měření. 

Hodnota ţivotnosti ledvinných buněk potkana 20,2 % (v 2. měření 27,1 %) 

odpovídá působení albuminu v konc. 0,3 mM. Tímto testem cytotoxicity byla u 

ampicilinu v konc. 40 mM zjištěna 58,1 % ţivotnost ledvinných buněk potkana 

(63,6 % ţivotnost v 2. měření). Aprotinin, maleinát, lysin, probenecid, bestatin 

byly podle výsledků této metody netoxické pro ledvinné buňky potkana. 
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Graf 1. Porovnání viability ledvinných buněk potkana stanovené metodou 

CellTiter-Blue u inhibitorů membránového transportu (  ± S.D.; n = 3) 

  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

ž
iv

o
tn

o
s
t 

[%
]

Graf 2. Porovnání viability ledvinných buněk potkana stanovené metodou 

CellTiter-Blue u inhibitorů membránového transportu, průměrné hodnoty dvou 

měření (  ± S.D.; n = 6) 
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5.3.1.2. Cytotoxicita IMT pro buněčné linie LLC-PK1, HEP G2 

Metodou CellTiter-Blue jsme získali zpracováním naměřených hodnot křivky 

závislosti procentuální viability ledvinných buněk LLC-PK1 a jaterních buněk 

HEP G2 na koncentraci vybraných inhibitorů membránového transportu - 

albumin, ampicilin, lysin, maleinát, probenecid (grafy 3-12). V programu 

GraphPad Prism 5.02 jsme z těchto grafů odečetli hodnoty IC50 (tab. 9). 

 

Tabulka 9. Hodnoty IC50 inhibitorů membránového transportu  

testovaná látka 
IC50 [mM] 

LLC-PK1 HEP-G2 

albumin 0,09 0,21 

ampicilin 162,70 96,12 

lysin 271,20 75,47 

maleinát 10,09 17,73 

probenecid 7,27 8,50 

 

Při porovnávání toxického působení látek u buněk LLC-PK1 a HEP G2 

pomocí hodnot IC50, byly zaznamenány řádové rozdíly v toxicitě u dvou z pěti 

testovaných inhibitorů - u ampicilinu a lysinu (tab. 9). Obě látky vykazovaly 

niţší toxicitu u ledvinných buněk LLC-PK1. U lysinu byla naměřena dokonce 

3,5krát niţší toxicita pro buňky LLC-PK1. Přibliţně podobné hodnoty IC50 

byly stanoveny pro oba typy buněk u probenecidu. U maleinátu také nebyl 

zaznamenán velký rozdíl v toxickém působení pro buňky LLC-PK1 a HEP G2. 

Na základě porovnání hodnot IC50 vykazuje albumin vyšší toxicitu u 

ledvinných buněk LLC-PK1 neţ u jaterních buněk HEP G2, řádově se však 

hodnoty neliší (tab. 9). 
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Graf 3. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci albuminu (  ± 

S.D.; n = 3)  
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Graf 4. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci albuminu (  ± S.D.; 

n = 3) 
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Graf 5. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci ampicilinu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 6. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci ampicilinu (  ± 

S.D.; n = 3) 

 



 48 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

log konc.[mM]

ž
iv

o
tn

o
s
t 

[%
]

Graf 7. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci lysinu (  ± S.D.; n 

= 3) 
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Graf 8. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci lysinu (  ± S.D.; n = 

3) 
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Graf 9. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci maleinátu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 10. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci maleinátu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 11. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci probenecidu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 12. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci probenecidu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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5.3.1.3. Porovnání cytotoxicity IMT u ledvinných buněk potkana a 

buněčných linií LLC-PK1, HEP G2 

 

Graf 13 porovnává ţivotnost ledvinných buněk potkana, ledvinných buněk 

LLC-PK1 a jaterních buněk HEP G2 v přítomnosti inhibitorů membránového 

transportu. Látky byly testovány na cytotoxicitu metodou CellTiter-Blue u 

uvedených typů buněk a to vţdy ve stejné koncentraci. 

Z daných 5 inhibitorů působil na ledvinné a jaterní buňky nejvíce 

toxicky albumin v koncentraci 0,3 mM. U 0,3 mM albuminu byly 

zaznamenány podobné hodnoty ţivotnosti ledvinných buněk potkana (20,2 % 

ţivotnost) a buněk prasečích proximálních tubulů LLC-PK1 (17,7 % 

ţivotnost). Jaterní buňky HEP G2 s albuminem v konc. 0,3 mM vykazovaly 

ţivotnost 32,3 %. Působení 77 mM lysinu na ledvinné buňky potkana 

odpovídalo 100 % ţivotnosti, u ledvinných buněk LLC-PK1 byla hodnota 

ţivotnosti dokonce 146,9 %, naopak podstatně niţší hodnota ţivotnosti buněk 

s touto látkou byla zaznamenána u buněk jaterních (37,5 %). Hodnoty 

ţivotnosti buněk přes 100 % byly také naměřeny u ledvinných buněk potkana 

(107 % ţivotnost) a HEP G2 buněk (117,5 % ţivotnost) s 8,5 mM roztokem 

maleinátu, ale niţší ţivotaschopnost vykazovaly buňky LLC-PK1 (56,3 % 

ţivotnost) při působení této látky. Ampicilin v koncentraci 40,0 mM se na 

základě výsledku testu ukázal jako netoxický pro buňky HEP G2 a ledvinné 

buňky LLC-PK1, ovšem u ledvinných buněk potkana byla ţivotnost těchto 

buněk 58,1 %. Nejméně toxicky na všechny typy buněk, s kterými jsme 

pracovali, působil probenecid (graf 13).  
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Graf 13. Porovnání cytotoxického účinku inhibitorů membránového transportu 

na ledvinné buňky potkana, LLC-PK1 a HEP G2 buňky pomocí metody 

CellTiter-Blue, (  ± S.D.; n = 6 pro ledvinné buňky potkana, n = 3 pro buňky 

LLC-PK1 a HEP G2) 
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5.3.2. Stanovení cytotoxicity reaktivátorů ACHE s použitím metody 

MultiTox-Fluor 

 

5.3.2.1. Hodnoty IC50 pro jednotlivé látky  

Zpracováním naměřených hodnot fluorescence byly získány hodnoty IC50 pro 

jednotlivé RACHE, které jsou shrnuty v tabulce 10.  

Tabulka 10. Hodnoty IC50 RACHE testované metodou MultiTox-Fluor  

látka 
IC50 [mM] 

HEP-G2 LLC-PK1 

7-MEOTA 0,016 0,019 

HI-6 4,463 2,041 

JM-4 0,016 0,007 

JM-46 0,030 0,013 

K027 6,571 3,284 

K043 0,021 0,006 

K203 4,180 5,990 

OBIDOXIM 0,811 0,261 

TAKRIN 0,069 0,045 

 

Metodou MultiTox-Fluor nebylo moţné zjistit toxicitu reaktivátoru 

acetylcholinesterázy K009 (vysoké pozadí fluorescence). 

Nejniţší hodnota IC50 byla zaznamenána u oximu K043 u ledvinných 

buněk LLC-PK1. Látka JM-4 vykazovala nejvyšší toxicitu na jaterní buňky 

HEP G2. Naopak nejméně toxická se ukázala látka K027, dále HI-6 a K203 při 

působení u jaterních buněk HEP G2. U ledvinných buněk působí nejméně 

toxicky z testovaných reaktivátorů ACHE látka K203, dále látky K027 a HI-6.  

V následující tabulce 11 jsou reaktivátory seřazeny podle sniţující se 

hodnoty IC50 pro daný typ buněk. 
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Tabulka 11. Pořadí RACHE dle zvyšující se cytotoxicity 

  HEP-G2 LLC-PK1 

1 K027 K203 

2 HI-6 K027 

3 K203 HI-6 

4 OBIDOXIM OBIDOXIM 

5 TAKRIN TAKRIN 

6 JM-46 7-MEOTA 

7 K043 JM-46 

8 7-MEOTA JM-4 

9 JM-4 K043 
 

Následující grafy 14-19 vyjadřují závislost viability buněk HEP G2 

nebo LLC-PK1 na koncentraci dané látky. Pro příklad byly vybrány grafy 

látek, které se podle zpracovaných výsledků MultiTox-Fluor ukázaly jako látky 

s nejniţší nebo nejvyšší toxicitou na buňky HEP G2 a LLC-PK1. 

Na základě pokusů bylo vybráno určité úzké rozmezí koncentrací 

testovaných látek, které je uvedeno ve výsledných grafech. 
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Graf 14. Závislost ţivotnosti ledvinných buněk HEP G2 na koncentraci K027 

(  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 15. Závislost ţivotnosti ledvinných buněk LLC-PK1 na koncentraci K203  

(  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 16. Závislost ţivotnosti jaterních buněk HEP G2 na koncentraci HI-6 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 17. Závislost ţivotnosti ledvinných buněk HEP G2 na koncentraci látky 7-

MEOTA (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 18. Závislost ţivotnosti jaterních buněk HEP G2 na koncentraci JM-4 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 19. Závislost ţivotnosti ledvinných buněk LLC-PK1 na koncentraci JM-4 

(  ± S.D.; n = 3) 

 

5.3.2.2. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE pro buňky HEP G2 a 

LLC-PK1 

Podle výsledků stanovené metodou MultiTox-Fluor vykazovala většina 

reaktivátorů ACHE v testovaných koncentracích vyšší toxicitu pro ledvinné 

buňky LLC-PK1 neţ pro jaterní buňky HEP G2. Při testování ledvinných 

buněk byly zaznamenány vyšší hodnoty IC50 jen u látky K203 a 7-MEOTA neţ 

u buněk jaterních, přičemţ rozdíl hodnot IC50 u 7-MEOTA je zanedbatelný. 

Rozdíl u některých látek v  jaterní a ledvinné toxicitě byl v mnoha případech 

nepatrný, ovšem některé látky byly pro jaterní buňky výrazně méně toxické 

(HI-6, K027). 

Grafy 20-23 porovnávají cytotoxicitu vybraných koncentrací 

reaktivátorů ACHE pro ledvinné a jaterní buňky. Byly vybrány grafy pouze pro 

některé testované koncentrace reaktivátorů ACHE, v kterých byly markantnější 

rozdíly v toxickém působení reaktivátorů ACHE na buňky LLC-PK1 a 

HEP G2. 
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Graf 20. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 2,4 mM pro 

HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 21. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,075 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 

 

 



 59 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

ž
iv

o
tn

o
s
t 

[%
]

reaktivátory ACHE

HEP-G2 LLC-PK1

Graf 22. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,015 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 23. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,003 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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5.3.3. Stanovení cytotoxicity reaktivátorů ACHE s použitím metody 

CellTiter 96 

 

5.3.3.1. Hodnoty IC50 pro jednotlivé látky  

V tabulce 12 jsou zaznamenány hodnoty IC50, které jsme odečetli z grafů 

závislosti ţivotnosti buněk LLC-PK1, HEP G2 na koncentraci reaktivátorů 

ACHE pomocí programu GraphPad Prism 5.02.  

Z tabulky 12 je patrné, ţe látka K027 se ukázala jako nejméně toxická 

látka ze všech reaktivátorů ACHE testovaných metodou CellTiter 96. U této 

látky byly tedy odečteny nejvyšší hodnoty IC50 jak u ledvinných buněk LLC-

PK1, tak u buněk jaterních HEP G2. Nízkou toxicitu pro ledvinné a jaterní 

buňky vykazovaly také látky K203 a HI-6. U jaterních buněk HEP G2 působila 

nejvíce toxicky látka JM-4, u ledvinných buněk LLC-PK1 látka K043. 

Testované reaktivátory ACHE metodou CellTiter 96 jsou seřazeny podle 

sniţující se hodnoty IC50 u daného typu buněk v tabulce 13. 

 

Tabulka 12. Hodnoty IC50 RACHE testovaných metodou CellTiter 96  

látka 
IC50 [mM] 

HEP G2 LLC-PK1 

7-MEOTA 0,035 0,026 

HI-6 3,564 1,943 

JM-4 0,011 0,005 

JM-46 0,012 0,004 

K009 0,019 0,005 

K027 3,911 4,395 

K043 0,018 0,004 

K203 2,087 2,970 

OBIDOXIM 0,961 1,770 

TAKRIN 0,090 0,066 
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Tabulka 13. Pořadí RACHE dle zvyšující se cytotoxicity  

  HEP-G2 LLC-PK1 

1 K027 K027 

2 HI-6 K203 

3 K203 HI-6 

4 OBIDOXIM OBIDOXIM 

5 TAKRIN TAKRIN 

6 7-MEOTA 7-MEOTA 

7 K009 JM-4 

8 K043 K009 

9 JM-46 JM-46 

10 JM-4 K043 

 

Grafy 24-31 ukazují závislost viability buněk LLC-PK1, HEP G2 na 

koncentraci reaktivátorů ACHE. Byly vybrány příklady těch látek, které se 

ukázaly na základě testu CellTiter 96 jako nejméně nebo nejvíce toxické. Dále 

je zde uveden graf závislosti viability buněk na koncentraci látky K009, jejíţ 

toxicita nemohla být zjištěna testem MultiTox-Fluor, a grafy látek 7-MEOTA a 

obidoximu. 
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Graf 24. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci látky K027 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 25. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci látky HI-6 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 26. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky K203 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 27. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci látky JM-4 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 28. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky K043 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 29. Závislost ţivotnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky K009 (  ± 

S.D.; n = 3) 
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Graf 30. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci látky 7-MEOTA (  

± S.D.; n = 3) 
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Graf 31. Závislost ţivotnosti buněk HEP G2 na koncentraci obidoximu (  ± 

S.D.; n = 3) 
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5.3.3.2. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE pro buňky HEP G2 a 

LLC-PK1 

Grafy ukazují toxicitu testovaných reaktivátorů ACHE pro ledvinné a jaterní 

buňky, které byly získány metodou CellTiter 96. Některé látky mají 

srovnatelnou toxicitu pro jaterní a ledvinné buňky, jiné vykazují vyšší toxicitu 

na jeden z typů buněk. Většina látek působí toxičtěji na ledvinné buňky (kromě 

látek K027, K203 a obidoximu). 

Byly vybrány grafy jen pro některé testované koncentrace, v kterých 

jsou zřetelné rozdíly v toxickém působení reaktivátorů ACHE na jednotlivé 

typy buněk. 
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Graf 32. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 2,4 mM pro 

HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 33. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 1,2 mM pro 

HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 34. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,075 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 35. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,015 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 36. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,003 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky (  ± S.D.; n = 3) 
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5.3.4. Porovnání cytotoxicity RACHE stanovené metodami MultiTox-

Fluor a CellTiter 96 

Tabulky 14 a 15 shrnují a porovnávají výsledky získané pomocí metod 

MultiTox-Fluor a CellTiter 96 u reaktivátorů ACHE. Látka K009 zde není 

zahrnuta, jelikoţ její toxicitu nebylo moţné stanovit metodou MultiTox-Fluor. 

V tabulce 16 je porovnáno pořadí látek dle cytotoxicity zjištěné oběma 

pouţitými metodami. 

Kromě 3 testovaných látek 7-MEOTA, obidoxim, takrin jsou hodnoty 

IC50 reaktivátorů ACHE testovaných u jaterních buněk vyšší u metody 

MultiTox-Fluor ve srovnání s hodnotami získanými metodou CellTiter 96 (tab. 

14). Hodnoty IC50 reaktivátorů ACHE testovaných u ledvinných buněk LLC-

PK1 získaných metodou MultiTox-Fluor byly vyšší neţ tyto hodnoty naměřené 

u metody CellTiter 96 kromě 4 látek (K027, 7-MEOTA, obidoxim a takrin). 

Hodnoty IC50 reaktivátorů ACHE obou metod nejsou stejné, ale řádově se 

neliší. Výjimkou je obidoxim, kde se řádově liší hodnoty IC50 pro ledvinné 

buňky (tab. 14). 

K027 se ukázala být nejméně toxickou látkou z testovaných 

reaktivátorů ACHE pro jaterní buňky na základě výsledků obou metod 

MultiTox-Fluor a CellTiter 96 (tab. 16). U ledvinných buněk působí nejméně 

toxicky také látka K027 podle metody CellTiter 96, ovšem podle výsledků 

metody MultiTox-Fluor je to látka K203 (tab. 15). Nejvyšší toxicita pro jaterní 

buňky byla zaznamenána oběma metodami u látky JM-4 (tab. 16). Podle 

výsledků obou metod u ledvinných buněk působí nejvíce toxicky látka K043 

(tab. 16). 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

Tabulka 14. Hodnoty IC50 RACHE pro jaterní buňky HEP G2 stanovené 

metodami MultiTox-Fluor a CellTiter 96  

látka 
IC50 [mM] 

MultiTox-Fluor CellTiter 96 

7-MEOTA 0,016 0,035 

HI-6 4,463 3,564 

JM-4 0,016 0,011 

JM-46 0,030 0,012 

K027 6,571 3,911 

K043 0,021 0,018 

K203 4,180 2,087 

OBIDOXIM 0,811 0,961 

TAKRIN 0,069 0,090 
 

 

Tabulka 15. Hodnoty IC50 RACHE pro ledvinné buňky LLC-PK1 stanovené 

metodami MultiTox-Fluor a CellTiter 96  

látka 
IC50 [mM] 

MultiTox-Fluor CellTiter 96 

7-MEOTA 0,019 0,026 

HI-6 2,041 1,943 

JM-4 0,007 0,005 

JM-46 0,013 0,004 

K027 3,284 4,395 

K043 0,006 0,004 

K203 5,990 2,970 

OBIDOXIM 0,261 1,770 

TAKRIN 0,045 0,066 
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Tabulka 16. Pořadí RACHE testovaných metodami MultiTox-Fluor a CellTiter 

96 dle zvyšující se toxicity 

  HEP G2 LLC-PK1 

  MultiTox-Fluor CellTiter 96 MultiTox-Fluor CellTiter 96 

1 K027 K027 K203 K027 

2 HI-6 HI-6 K027 K203 

3 K203 K203 HI-6 HI-6 

4 OBIDOXIM OBIDOXIM OBIDOXIM OBIDOXIM 

5 TAKRIN TAKRIN TAKRIN TAKRIN 

6 JM-46 7-MEOTA 7-MEOTA 7-MEOTA 

7 K043 K043 JM-46 JM-4 

8 7-MEOTA JM-46 JM-4 JM-46 

9 JM-4 JM-4 K043 K043 

 

Grafy 37-42 znázorňují grafické porovnání výsledků získaných 

metodami MultiTox-Fluor a CellTiter 96 při testování cytotoxicity různých 

koncentrací reaktivátorů ACHE u jaterních buněk HEP G2 a ledvinných buněk 

LLC-PK1. 
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Graf 37. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 2,4 mM pro 

HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 38. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 1,2 mM pro 

HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 39. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,375 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 40. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,075 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 41. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,015 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Graf 42. Porovnání cytotoxicity reaktivátorů ACHE v koncentraci 0,003 mM 

pro HEP G2 buňky a LLC-PK1 buňky s vyuţitím metod MultiTox-Fluor a 

CellTiter 96 (  ± S.D.; n = 3) 
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Vysoce toxické organofosfáty byly pouţity jako bojové chemické látky (např. 

ve válce Írán - Irák 80. léta 20. století) a stále hrozí nebezpečí jejich zneuţití 

k teroristickým účelům. Zatím neexistuje širokospektré antidotum 

organofosfátů (reaktivátory acetylcholinesterázy), které by bylo schopno 

reaktivovat acetylcholinesterázu inhibovanou jakýmkoliv organofosfátem. 

Proto je nutné hledat nové reaktivátory acetylcholinesterázy, které budou mít 

co moţná nejširší spektrum účinku. Cílem této práce bylo posoudit cytotoxicitu 

deseti reaktivátorů acetylcholinesterázy. Některé z těchto testovaných látek 

jsou jiţ běţně uţívané látky, jako je např. obidoxim, většina z nich jsou však 

látky ve stádiu výzkumu (např. K009, K043, JM-4, JM-43, K027).  

K posouzení cytotoxicity těchto látek byly vybrány dva komerčně 

dostupné testy cytotoxicity MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicy Assay 

(zkráceně test MultiTox-Fluor) a CellTiter 96® AQueous One Solution Cell 

Proliferation Assay (zkráceně test CellTiter 96). Při předběţných zkouškách 

byl testován test CellTiter-Blue® Cell Viability Assay, který se ukázal jako 

nevhodný pro interakce testovaných látek s činidlem. Od pouţití testu 

CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay jsme také upustili, jelikoţ 

při předběţných experimentech nevedlo měření k hodnotitelným výsledkům. 

Jako buněčné modely, na kterých byla zkoumána cytotoxicita látek, byly 

vybrány z dostupných modelů jaterní buňky HEP G2 a buňky proximálních 

tubulů prasete LLC-PK1.  

K porovnání cytotoxicity jednotlivých látek i k porovnání toxicity látek 

pro jaterní a ledvinné buňky byla u kaţdé látky stanovena hodnota IC50. 

Abychom tuto hodnotu mohli stanovit, museli jsme látky testovat v širokém 

rozmezí koncentrací a optimalizovat metodiku obou testů. Optimální se 

ukázala koncentrace 10 000 buněk v 50 µl buněčného média oproti zkoušené 

vyšší koncentraci 100 000 buněk ve 100 µl buněčného média. Zřejmě při niţší 

koncentraci buněk je niţší riziko shluků buněk, a tak lepší přístup látky 

k buňce. Při niţší koncentraci buněk také připadá na buňku větší mnoţství 

ţivin buněčného média. Lepších výsledků bylo dosaţeno při prodlouţení 

inkubační doby s činidlem z 30 min na 75 min u testu MultiTox-Fluor a z 1h na 
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2h u testu CellTiter 96. Prodlouţení inkubační doby v určitém rozmezí zvyšuje 

citlivost metody.  

Metodou MultiTox-Fluor nebylo moţné zjistit toxicitu reaktivátoru 

acetylcholinesterázy K009. Důvodem nevhodnosti tohoto testu cytotoxicity pro 

K009 můţe být interakce látky K009 s některou ze sloţek této metody (zřejmě 

činidlo), pro coţ svědčí vysoké hodnoty fluorescence všech vzorků obsahující 

tuto látku (o několik řádů vyšší hodnoty fluorescence neţ u vzorků ostatních 

testovaných látek). Tato látka byla také jako jediná z reaktivátorů ACHE 

červenohnědé barvy, ostatní vytvářely po rozpuštění nebarevné roztoky. 

Hodnoty IC50 reaktivátorů ACHE stanovené oběma pouţitými 

metodami nejsou totoţné, ale řádově se neliší. Výjimkou je obidoxim, kde se 

téměř o řád liší hodnoty IC50 pro ledvinné buňky LLC-PK1. Obecně lze 

konstatovat, ţe hodnoty IC50 reaktivátorů ACHE u metody MultiTox-Fluor 

mají vyšší hodnotu neţ hodnoty IC50 reaktivátorů ACHE testované CellTiter 96 

(kromě 3 látek u jaterních buněk a 4 látek u buněk ledvinných). Podstatou 

mechanismu stanovení toxicity metodou CellTiter 96 je měření absorbance 

barevného formazanu. Formazan je produkt redukce tetrazolové sloučeniny 

MTS, která je při této metodě reakčním činidlem. Tato redukční reakce je 

uskutečňována pouze metabolicky aktivní buňkou. Absorbance je proto 

úměrná počtu ţivých buněk. Naproti tomu je stanovení toxicity u metody 

MultiTox-Fluor zaloţeno na měření fluorescenčního signálu látky AFC 

proteázovou aktivitou ţivé buňky přeměněného substrátu GF-AFC. Hodnota 

fluorescenčního signálu je opět úměrná počtu ţivých buněk a pokles 

fluorescence odpovídá poklesu ţivotnosti buněk. Rozdíly v hodnotách IC50 

látek získané dvěma různými metodami mohou být zapříčiněny odlišným 

mechanismem stanovení cytotoxicity (měří se jiné indikátory, detekuje se jiný 

signál). Celkově ovšem obě pouţité metody přinesly srovnatelné výsledky.  

Pokud seřadíme testované látky podle toxicity na základě hodnot IC50 

pro daný typ buněk, získáme přibliţně stejné pořadí látek při porovnávání obou 

metod. U některých látek je prohozené pořadí v jejich toxicitě většinou jen o 

jedno místo. Např. na ledvinné buňky LLC-PK1 působí nejméně toxicky látka 

K027 podle metody CellTiter 96 a druhá nejméně toxická látka je látka K203, 
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zatímco podle výsledků metody MultiTox-Fluor je nejvyšší hodnota IC50 u 

látky K203 a látka K027 je aţ na druhém místě. U obou metod se jako nejméně 

toxická látka pro jaterní buňky HEP G2 ukázala látka K027. Výsledky obou 

metod se také shodují v tom, ţe látka K043 působí nejvíce toxicky u 

ledvinných buněk LLC-PK1 a látka JM-4 je nejvíce toxická pro jaterní buňky 

HEP G2. 

Některé testované látky vykazovaly přibliţně stejnou toxicitu u 

jaterních buněk HEP G2 i ledvinných buněk LLC-PK1 (např. 7-MEOTA u 

obou metod), jiné působily toxičtěji na jeden z typů buněk. U obou metod byly 

zaznamenány vyšší hodnoty IC50 u většiny reaktivátorů ACHE pro jaterní 

buňky HEP G2 neţ pro ledvinné buňky LLC-PK1. Např. HI-6 je přibliţně 2x 

více toxická pro ledvinné buňky LLC-PK1. Jednou z výjimek byla např. látka 

K203, u které byla zjištěna niţší toxicita pro ledvinné buňky LLC-PK1 a to 

oběma metodami. Při porovnávání cytotoxického působení testovaných látek 

pro jaterní a ledvinné buňky se hodnoty IC50 daných látek většinou řádově 

nelišily. Výjimkou je látka K043, u které byly zaznamenány řadové rozdíly 

v hodnotách IC50 při působení této látky u testovaných jaterních a ledvinných 

buněk. Obecně lze konstatovat, ţe jaterní buňky HEP G2 byly poněkud 

odolnější proti toxickému působení reaktivátorů acetylcholinesterázy. 

O cytotoxicitě reaktivátorů acetylcholinesterázy je velmi málo 

literárních údajů. Cytotoxickým efektem se zabývala pouze jedna 

z publikovaných prací, která zahrnovala i dvě námi testované látky HI-6 a 

K027. Testování bylo v této práci prováděno metodou CellTiter 96. V uvedené 

práci byly tyto látky hodnoceny jako netoxické, byly ovšem testovány pouze 

do koncentrace 0,8 mM. Při těchto testovaných koncentracích byly pro 

cytotoxicitu stanoveny hodnoty IC50 > 0,8 mM (Čalić et al., 2006). Hodnoty 

IC50 látky HI-6 a K027 stanovené v našich experimentech byly také větší neţ 

0,8 mM a s výsledky uvedené publikace se tedy dobře shodují. 

Údaje o účinných koncentracích reaktivátorů acetylcholinesterázy jsou 

nedostatečné. V jedné práci švédských autorů byla pro reaktivaci ACHE u 

látky HI-6 in vitro účinná koncentrace 4 µg/ml (Nyberg et al., 1995), coţ 

odpovídá koncentraci přibliţně 0,008 mM. Lze tedy konstatovat, ţe podle 
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hodnot IC50 látky HI-6 stanovené v naší práci, které se pohybovaly mezi 1,9-

4,5 mM, je účinná koncentrace látky HI-6 o několik řádů niţší neţ koncentrace 

toxická. 

Další skupinou testovaných látek byly inhibitory membránového 

transportu. Zkoumali jsme cytotoxický potenciál osmi inhibitorů 

membránového transportu testem CellTiter-Blue® Cell Viability Assay (test 

CellTiter-Blue). Za buněčné modely byly zvoleny buněčná linie jaterních 

buněk HEP G2, buněčná linie ledvinných buněk proximálních tubulů prasete 

LLC-PK1 a nativní ledvinné buňky potkana. U nativních ledvinných buněk 

potkana jsme sledovali cytotoxicitu všech osmi látek v jedné koncentraci 

(kaţdou látku v jiné koncentraci). Jednalo se o koncentraci, ve které látka 

vykazovala v předchozích experimentech inhibiční účinky na transport 

testovaných radiofarmak. U pouţitých buněčných linií jsme testovali 

vybraných pět látek ve více koncentracích. U těchto pěti látek jsme získali 

z naměřených hodnot grafy závislosti ţivotnosti buněk na koncentraci 

testované látky a mohli jsme tak odečíst hodnoty IC50 daných látek.  

Na základě výsledků CellTiter-Blue u ledvinných buněk potkana se 

jako nejvíce toxická látka ukázal cytochrom c v koncentraci 2,7 mM. Dle 

literárních údajů změna permeability vnější membrány mitochondrie vede 

k uvolnění cytochromu c, který ovlivňuje některé proapoptické faktory (např. 

kaspázu 9). Následkem tohoto uvolnění cytochromu c je aktivace kaskády 

kaspáz vedoucí k apoptóze buňky (Labedzka et al., 2006). To je jedno 

z moţných vysvětlení, proč jeden z nejdůleţitějších proteinů dýchacího řetězce 

působí na ledvinné buňky potkana cytotoxicky. Je ovšem otázkou, zda 

inkubační interval 30 minut je dostatečný pro rozvoj tohoto účinku cytochromu 

c. 

Aprotinin, maleinát, lysin, probenecid, bestatin se pro ledvinné buňky 

ukázaly podle výsledků metody CellTiter-Blue jako relativně netoxické látky. 

Zajímavé výsledky byly zjištěny u albuminu (v konc. 0,3 mM), u 

kterého ţivotnost ledvinných buněk potkana dosáhla hodnoty maximálně 27 % 

(oproti kontrolní 100 % ţivotnosti buněk). Obdobné výsledky byly naměřeny u 

0,3 mM albuminu při testování buněčných linií (HEP G2, LLC-PK1) stejným 
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testem - metodou CellTiter-Blue. Průměrná koncentrace albuminu v krevní 

plazmě je 42 g/l, coţ odpovídá přibliţně 0,609 mM koncentraci, tedy 

koncentraci, která je téměř 2x vyšší neţ námi testovaná koncentrace albuminu 

0,3 mM. Účinek albuminu tedy nemůţe být vysvětlen nadměrným onkotickým 

tlakem, který by vyvolaly vysoké nefyziologické koncentrace albuminu. 

Cytotoxické působení albuminu na ledvinné buňky bylo prokázáno v práci 

amerických autorů, jejichţ studie ukazují proapoptický efekt albuminu na 

ledvinné buňky proximálních tubulů prasete LLC-PK1 a lidské ledvinné buňky 

proximálních tubulů HKC-8 (Erkan et al., 2001). Podle těchto vědců je 

proapoptický efekt závislý na době expozice albuminu s buňkami a na dávce 

albuminu. Apoptická aktivita buňky se zvyšovala s koncentrací albuminu (do 

koncentrace 10 mg/ml neboli 0,15 mM). Ovšem koncentrace 20 mg/ml 

(odpovídá 0,3 mM koncentraci) nepřinesla zvýšení apoptické aktivity buňky. 

Naopak při této vyšší koncentraci albuminu byla americkými výzkumníky 

detekována nekróza buňky (Erkan et al., 2001; Erkan et al., 2007), coţ by 

mohlo vysvětlit cytotoxické působení albuminu v koncentraci 0,3 mM zjištěné 

v našich experimentech.  

Ampicilin, běţně pouţívané β-laktamové antibiotikum, bylo testováno 

na ledvinných buňkách potkana v koncentraci 40 mM. Ţivotnost ledvinných 

buněk potkana při působení 40 mM ampicilinu byla přibliţně 60 %. Ampicilin 

se ve stejné koncentraci ukázal být netoxický na buněčné linie jaterních a 

ledvinných buněk podle výsledků CellTiter-Blue. Zároveň byla zaznamenána o 

řád niţší toxicita ampicilinu pro ledvinné buňky LLC-PK1 neţ pro jaterní 

buňky HEP G2 na základě stanovených hodnot IC50.  

Esenciální aminokyselina L-lysin v koncentraci 77 mM působila 

netoxicky u ledvinných buněk potkana a ledvinných buněk LLC-PK1 (hodnoty 

viability buněk odpovídaly 100 % kontrolní ţivotnosti buněk). Ovšem určité 

toxické působení L-lysinu bylo zaznamenáno u jaterních buněk HEP G2 

(ţivotnost buněk HEP G2 při působení lysinu je 37,5 %), coţ odpovídá i 

stanoveným hodnotám IC50 u L-lysinu.  

Naopak maleinát sodný v koncentraci 8,5 mM není toxický pro jaterní 

buňky HEP G2 ani pro ledvinné buňky potkana, ale niţší ţivotaschopnost 
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vykazovaly buňky LLC-PK1 (56,3 % viabilita buněk LLC-PK1 oproti 

kontrolní 100 % viabilitě). Ovšem hodnoty IC50 pro buňky LLC-PK1 a 

HEP G2 u této látky se řádově nelišily.  

Nejniţší toxicita pro všechny buněčné modely byla prokázána u 

probenecidu. Hodnoty IC50 stanovené u této látky pro buňky LLC-PK1 a 

HEP G2 se podstatně nelišily. 

Obecně lze říci, ţe testované inhibitory membránového transportu 

vykazovaly rozdílnou toxicitu na jednotlivé buněčné modely. V souladu 

s velmi rozdílnou strukturou a biologickými efekty studovaných inhibitorů 

membránového transportu nebyla zaznamenána obecná tendence toxického 

působení látek na určitý typ buněk. 
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7. Zkratky 

 

ACHE                      acetylcholinesteráza 

AFC                         7-amino-4-trifluoromethylkumarin 

ATP                         adenosintrifosfát 

bb                             buňky 

bis-AAF-R110         bis-alanyl-alanyl-fenylalanyl-rhodamin 110 

cyt. c                        cytochrom c 

DMSO                     dimethyl sulfoxid 

FR                            fyziologický roztok 

GF-AFC                   glycyl-fenylalanyl-7-amino-4-trifluoromethylkumarin 

IMT                          inhibitory membránového transportu 

K.H.                         Krebs-Henseleit 

LDH                         laktátdehydrogenáza 

Mr                            relativní molekulová hmotnost  

MTS                         [3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-5-(3-karboxymethoxyfenyl)-             

                                 2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium] 

NADH                      redukovaný nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH                    redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

OBI                          obidoxim 

PBS                          fosfátový pufr (phosphate buffer saline) 

RACHE                    reaktivátory acetylcholinesterázy 

SDS                          dodecylsíran sodný (sodium dodecyl sulphate) 

TAK                         takrin 

ZR                            základní roztok 
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