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Předmětem  diplomové  práce  bylo  stanovení  cytotoxicity  vybraných  nově

syntetizovaných látek s pomocí vybraných buněčných modelů.  Předmětem zkoumání

bylylátky ze skupiny esterů  kyseliny salicylové (MSA58, MSA59, MSA62, MSA64,

MSA65,  MSA67,  MSA68,  MSA74,  MSA76,  MSA77). s potencionálním

antimikrobiálním  účinkem.  Cytotoxické  působení  bylo  testováno  kolorimetricky,

metodouzaloženou  na  hodnocení  metabolického  stavu  buněk  pomocí  redukce

tetrazoliového  barviva.  Jako  buněčný model  byly  použity  standardní  buněčné  linie

reprezentující jaterní a ledvinnou tkáň - lidské jaterní buňky  HepG2 a linie prasečích

ledvinných buněk LLC-PK1. K popisu cytotoxicity byl použit parametr IC50.

Výsledky experimentů dokumentují, že všechny testované estery salicylanilidů

mají určitý cytotoxický účinek jak na jaterní, tak ledvinné buňky. Zjištěné hodnoty IC50

pro jednotlivé typy buněk byly poměrně vyrovnané s výjimkou látek MSA 74 a MSA

77, které vykazovaly poněkud nižší toxicitu jak pro hepatocyty, tak pro ledvinné buňky.

Mezilátkové srovnání také ukázalo,  že toxicita pro jaterní buňky ve většině

případů koreluje s toxicitou pro ledvinné buňky.  Testované sloučeniny vykazovaly ve

všech  případech  vyšší  toxicitu  pro  buňky jaterní  než  pro  ledvinné,  což  mohlo  být

způsobeno intenzivnější tvorbou toxických metabolitů v jaterních buňkách. 

Nejméně  hepatotoxická byla  látka  MSA 74,  která  měla  také velmi  dobrou

antimykobakteriální aktivitu.
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The  object  of  my  work  was  to  determine  cytotoxicity of  selected  new

synthesised  substances  using  suitably  chosen  cellular  models.  The  subject  of  my

experiment were xenobiotics from esters of salicylic acid  (MSA58, MSA59, MSA62,

MSA64,  MSA65,  MSA67,  MSA68,  MSA74,  MSA76,  MSA77) with potential

antimicrobial  activity.  Cytotoxicity effect  was tested by colorimetric  method that  is

based on assessment metabolic state of cells that are able to reduce tetrazolium  dye.

The cellular model represents liver and kidney tissue - human liver cells HepG2 a pig

renal cells LLC-PK1 was used. To qualify cytotoxicity was used  variable IC50.

Results of experiment document that all of tested esters of salicylanilids are

cytotoxic for liver and renal cells too.  Detected  values IC50 for particular types of cells

were similar.  The least  toxicity for  hepatocytes had substance MSA 74  and it  has

second least toxicity for renal cells too. 

Comparison between substance demostrates correlation between toxicity for

liver and renal cells. All of tested substance reported  higher cytotoxicity for liver cells

than for renal cells,  it could be due more intensive production of toxic metabolites in

liver cells. 

The  substance  MSA  74  was  least  hepatotoxic  it  has  also  very  good

antimycobacterial activity.
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 1  SEZNAM ZKRATEK

MTT [(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium]

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

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

PES fenazin ethosulfát

NF-κB jaderný faktor κB

AP-1 aktivující protein 1

Nrf2 NF-E2 příslušný faktor 2

dUTP deoxyuridindifosfát

CYP P450 cytochrom P450

DMSO dimethylsulfoxid

PBS fosfátový pufr
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 2  ÚVOD

Stanovení  cytotoxicity  patří  společně  s určením  biologické  aktivity

k základním  testům  u  nově  syntetizovaných  potencionálních  farmak.  Výsledky

hodnocení tohoto parametru determinují další výzkum a případné využití testovaných

látek, protože sloučeniny se závažnou cytotoxicitou in vitro se potencionálně mohou

vyznačovat i vysokou toxicitou in vivo. Zkoumání cytotoxicity tedy obvykle předchází

dalším farmakologickým testům a společně s in vitro testy biologického účinku je jejich

provedení důležitým prvkem ve vývoji nových léčiv.  

          K testování cytotoxicity látek je v dnešní době k dispozici poměrně široká paleta

in  vitro  testů.  Cytotoxicita  může  být  hodnocena  např.  podle  množství  komponent

uvolněných  z  buňky  s  následným  měřením  jejich  enzymatické  aktivity.  Může  být

měřena  intracelulární  enzymatická  aktivita  buňky,  kterou  buňka  ztrácí  při  porušení

integrity  membrány.  Jinou  možností  detekce  cytotoxicity  je  měření  vybraných

parametrů  metabolické  aktivity  buňky.  K tomuto  účelu  se  často  používají  různé

sloučeniny (MTT,   MTS), které v buňce podléhají  metabolické redukci,  jejíž míra je

indikátorem  metabolického  stavu  buňky.  Testy  detekující  apoptózu  jsou  založeny

na měření  kaspázové  aktivity.  Mezi  novější  markery  apoptózy  patří  sledování

přítomnosti fragmentů DNA (Řeháčková 2010, Peternel et al. 2009).

Pro  testování  cytotoxicity  in  vitro  se  vedle  např.  tkáňových  řezů  většinou

používají  vybrané  buněčné  modely,  kterými  jsou  především  vhodné  permanentní

buněčné linie. Nejběžnější je využití jaterních buněčných linií (např. HepG2), protože

jaterní tkáň je obecně velmi častou cílovou tkání toxického působení xenobiotik. Ovšem

pro zvýšení vypovídací hodnoty testu cytotoxicity in vitro lze posoudit i  specifickou

orgánovou toxicitu, neboť lze použít vhodné buněčné linie, reprezentující danou tkáň

(např. ledvinnou, pojivovou, kožní apod.). 

K posouzení  cytotoxicity  in  vitro  s použitím  buněčných  modelů  je

u testovaných látek standardně stanovován toxikologický parametr IC50, což je inhibiční

koncentrace  nutná  ke snížení  životnosti  buněčné  populace  na  50  % maximální

(kontrolní)  životnosti.  Pro  stanovení  tohoto  parametru  musí  být  látky  testovány

v relativně  širokém  rozmezí  koncentrací  a  nutnou  součástí  práce  je  optimalizace

inkubačních  parametrů,   jako  jsou  poměr  množství  buněk  ve vzorku,  koncentrace

činidla, inkubační čas apod.

Skupinou  látek,  která  je  zkoumána  v této  práci,  jsou  estery  salicylanilidů.

Salicylanilidy  jsou  obecně  sloučeniny  vykazující  rozsáhlou  biologickou  aktivitu.
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Poměrně dlouho je známa např. jejich potenciální aktivita proti rostlinným patogenům.

Nověji  jsou  zkoumány i  antimikrobiální  účinky proti  některým původcům lidských

infekčních  onemocnění.  Pro  jejich  antimikrobiální  aktivitu  je  nezbytná přítomnost

fenolických hydroxylů, které mohou být ovšem zdrojem některých nežádoucích účinků.

Esterifikace  této  skupiny  může  vést  k  formulaci  proléčiv,  která  se  vyznačují

modifikovaným  přestupem  přes  biologické  membrány,  zlepšenou  biologickou

dostupností či sníženou toxicitou (Krátký a Vinšová 2011). 
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 3  TEORETICKÁ ČÁST
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 3.1 Výběr vhodného in vitro systémového modelu

Druh  a  původ  buněk  používaný  k  testování  cytotoxicity  bývá  většinou

předepsán na základě  zaměření výzkumu nebo závisí na cílových strukturách  léčiv,

které jsou zkoumány. Bez ohledu na systémový model  je velmi důležité ustanovení

stabilního a reprodukovatelného postupu. Počet buněk na jamku a ekvilibrační doba,

která předchází samotnému testování, může ovlivnit fyziologii buněk, je tedy důležité,

aby  zacházení  a  každý  krok,  který  je  prováděn  s  buněčnými  kulturami  byl

standardizován a validován. Prováděné zkoušky mohou být ovlivněny mnoha drobnými

faktory,  jako  jsou vlastnosti  kultivačního média,  výměna plynů,  odpařování  kapalin

apod. Tyto faktory jsou důležité zvláště při změně počtu jamek kultivačních destiček

z 96 na 384 nebo 1536 jamek (Riss et al. 2004).

 3.2  Výběr měřených parametrů

První věc, kterou je třeba vědět před zahájením experimentu je veličina, kterou

chceme měřit. Existuje mnoho druhů zkoušek toxicity in vitro s rozličnými markery,

které  mohou indikovat  buněčnou smrt  (zkoušky cytotoxicity),  celkový počet  živých

buněk  (zkoušky  viability)  nebo  mechanismus  buněčné  smrti  např.  apoptózu.

Při rozhodování, jakou metodu zvolit  je důležité znát a rozumět  změnám, ke kterým

dochází během rozdílných mechanizmů buněčné smrti  a poté stanovit, jaké hodnoty

chceme měřit. Po delší inkubaci apoptické buňky přestanou být metabolicky aktivní,

jejich membrána ztrácí svou integritu a uvolňují svůj buněčný obsah do média. Markery

apoptózy, jako jsou kaspázová aktivita, mohou být sledovány pouze přechodně. Proto

k rozpoznání,  zda  je  apoptóza  primárním  mechanismem buněčné  smrti,  slouží

porozumění kinetiky procesu buněčné smrti v daném modelu (Riss et al. 2004).

Kultivované  buňky  podléhají  apoptóze  případně  sekundární  nekróze.  Ztrácí

intregritu membrány, jejich metabolismus je inhibován a uvolňují  svůj  nitrobuněčný

obsah do kultivačního média. Buňky, které podléhají apoptóze in vitro nemají dostatek

času nebo energie aktivovat apoptické mechanismy a nevykazují  apoptické markery.

V případě, že chceme zjistit, je-li rozdíl mezi testování s toxiny a látkou bez toxického

účinku, není podstatné, jestli se bude měřit viabilita nebo cytotoxicita. Čím více detailů

týkající  se buněčné smrti  buněk chceme znát,  tím pečlivěji  je  třeba metodu vybírat

(Riss et al. 2004).

Důležitou roli zde hraje také tzv. heterogenní populace. Je třeba mít na paměti,

že při  vystavení buněčné kultury testované látce všechny buňky nereagují  současně.



6

Doba vystavení látce závisí na mechanismu buněčné smrti a také na parametrech, které

budou měřeny (Riss et al. 2004)

 3.3 Buněčné parametry pro detekci cytotoxicity

 3.3.1 Buněčné funkce hodnocené při studiu cytotoxicity

V současné době je k testování cytotoxicity dostupné množství in vitro testů.

Můžeme je rozdělit  na testy viability,  ve kterých  je ukazatelem cytotoxicity  počet

živých buněk, testy cytotoxicity, u nichž je toxicita hodnocena dle počtu mrtvých buněk

a  nakonec  testy,  které  detekují  apoptózu  a  ukazují  na  mechanismus  smrti  buněk

(Řeháčková 2010).

K určení cytotoxicity se kromě měření fluorescence využívají metody založené

na užití reverzní transkriptázy při polymerázové řetězové reakci (Bulera et al., 2001),

zkoušky  specifických  enzymů,  meziproduktů  metabolismu,  apod.  Přehled  funkcí

hodnocených při studiu toxicity je uveden v Tab. 1.

Tab. 1 Buněčné funkce hodnocené při studiu cytotoxicity

1. Buněčná membrána a její propustnost
• uvolnění  buněčného  obsahu  z  buňky  (např.  test

s laktátdehydrogenázou
• průnik barviva do buňky (test s trypanovou modří)

2. Jádro a buněčná proliferace
• počet buněk
• velikost  jádra:  zmenšení následkem apoptózy a nabobtnání ve fázi

inhibice
• syntéza proteinu (např. inkorporace  14C-methioninu)
• inkorporace triciovaného thymidinu do DNA
• množství barviva v lysozomech či mitochondriích

3.   Mitochondrie a energetická homeostáza
• oxidace barviva (redukce tetrazoliových solí MTT, MTS)
• koncentrace ATP (luciferázový test)
• spotřeba kyslíku (např. kyslíkovými elektrodami)
• syntéza proteinů mitochondrií a nukleových kyselin
• množství  mitochondriální  hmoty  barvivy,  které  se  akumulují

v mitochondriích

4.   Antioxidační systém a oxidativní stres
• produkty oxidace (test s dihydroethidinem,
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dichlorofluorescinem)
• antioxidační mechanismy (např. glutathion, enzymy

antioxidačního systému rezistentní na barevnou oxidaci)
• oxidace makromolekul (test s malondialdehydem, 8-

hydroxyguanosinem)

5.   Likvidace buněk prostřednictvím lysozomů či makromolekul
• fosfolipidóza (test s nilovou červení - barvivem hromadícím

se v lysozomech)

•  elektronovou mikroskopií lysozomů
• vakuolizace
• autofagie

6.   Buněčný tvar a cytoskelet
• blebbing plazmatické membrány

7.   Systém regulace vápníku
• koncentrace celkového ionizovaného vápníku

8. Přenos signálu transdukcí a adaptivní genetická exprese
• translokace jádra (např. vztažení  imunocytochemického barvení na

NF-kB se zánětem a AP-1 a Nrf2 s oxidativním stresem) 
9. Zánik buňky a apoptóza

• kondenzace a lobulace jádra

•  aktivace kaspázy

•  uvolnění fosfatidylserinu, annexinů

• immunocytochemie

• fragmentace DNA

• označením  dUTP  zavedením  terminální  deoxynukleotidyl-

transferázy
10. Intermediární  metabolismus  a  aktivita  specifických  enzymů  nebo

koncentrace metabolitů
• zkoušky  buněčných  lyzátů  jako  klíčových  enzymů

metabolismu, antioxidační systém, transport iontů
11. Účinnost založena na funkcích živých buněk

• zkoušky založené na funkci  živých  buněk,  ve  kterých  jsou

hodnoceny  buněčné  funkce,  které  mohou  být  inhibovány

cytotoxicitou
Převzato z: O ´Brien a Haskinson (2006)



8

 3.3.2 Mitochondriální toxicita a její mechanismy

Metoda, která byla použita ke zkoumání cytotoxicity vybraných chemických

sloučenin ze skupiny esterů salicylanilidů, je založena na přeměně tetrazoliových solí

na barevný  formazan.  Tato  reakce  se  uskutečňuje  výhradně  na  buněčné  membráně

mitochondrií.  Mitochondriální  toxicita  může  být  zapříčiněna  mnoha  látkami,  což

dokumentuje Tab. 2.

Tab. 2 Mechanismy mitochondriální toxicity

1. Oxidativní fosforylace
• inhibice komplexů:

◦ komplex I – rotenonem, fenofibrátem
◦ komplex II, IV – kyanidem
◦ komplex V – oligomycinem
◦ deplece koenzymu Q – amitryptilinem

• oxidačně-redukční reakce – chinony
• rozpojovače transportu elektronů při syntéze ATP –

protonofory,  tolkaponem,  flutamidem,  kokainem,

furosemidem, mastnými kyselinami
2.  β-oxidace mastných kyselin

• inhibice – valproátem, tetracykliny, nesteroidními protizánětlivými

léčivy, ženskými pohlavními hormony, salicyláty
3. Krebsův cyklus

• inhibice akonitázy
◦ superoxidem
◦ fluoroacetátem

• sukcinátdehydrogenázy
◦ metamfetaminem, malonátem

• α-ketoglutarát dehydrogenáza
◦ salicylovou kyselinou

4. Trasport přes mitochondriální membránu
• inhibice  přenosu  adeninových  nukleotidů  –

zidovudinem
5. Propustnost mitochondriálních pórů

• otevření  pórů  prostřednictvím  reaktivního  kyslíku,

dusíku,  žlučových  kyselin,  lonidamidu  a  dalších

cytostatik  (vedoucí  ke  ztrátě  membránového

potenciálu a aktivaci apoptózy)
6. Proliferace

• inhibice  DNA  polymerázy  γ  prostřednictvím

inhibitorů reverzní transkriptázy
• inhibice  syntézy  proteinů  –  oxazolidinovými
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antibiotiky
• mutace mitochondriální DNA – oxidativní poškození

ethanolem 
7. Oxidativní stres

• nedostatek glutathionu – paracetamolem ,

bromobenzenem, chloroformem
• oxidačně-redukční reakce
• reaktivní metabolity

Převzato z: O ´Brien a Haskinson (2006)

 3.4 Možnosti stanovení cytotoxicity pomocí buněčných modelů, 

typy buněčných modelů

Játra jsou důležitým orgánem, který se mimo jiné účastní metabolismu většiny

endogenních i exogenních látek (tzn. i léčiv),  a proto jsou často toxicky poškozena.

V minulosti  se k testování toxicity využívaly hlavně  metody  in vivo.  Výhodou byla

možnost studovat poškození jater včetně jeho vlivu na další orgány a celý organismus.

To je ovšem současně  také nevýhodné,  protože není  možné dostatečně  prozkoumat

jednotlivé patofyziologické kroky poškození.  Dalšími nevýhodami jsou ekonomické,

etické  a  v  neposlední  řadě  legislativní  podmínky,  které  byly  důvodem  k   použití

alternativních metod in vitro (Kučera et al. 2006).

Ke studiu cytotoxicity je možno použít hepatocyty lidské, hlodavčí-nejčastěji

se jedná o potkaní anebo prasečí  (Kučera et al  2006). Co se týká srovnání citlivosti

lidských a potkaních hepatocytů, studie s antracyklinovými sloučeninami ukázala stejné

výsledky  u obou druhů. Obecně jsou lidské buňky méně citlivé než potkaní, zřejmě

z důvodu  aktivnějšího  metabolismu  původních  sloučenin  v  lidských  hepatocytech.

Výjimkou  může  být  citlivost  na paracetamol  při  srovnání  s  myšími  nebo  křeččími

hepatocyty (Hawksworth 1994, Tee et al. 1987). Co se týká karcinogenních aduktů, těch

bylo  při  vystavení  buněk  působení  2-acetylaminofluorenu,  4-aminobifenylu  nebo

benzo(a)pyrenu více v lidských hepatocytech (Hawksworth 1994,  Monteith 1992).

 3.4.1 Kultury organizované tkáně

Jaterní řezy

Jednou z možností, kterou lze využít pro studium biotransformace a toxicity

léčiv  jsou  jaterní  řezy.  Nejvíce  užívaný  je  Krumdieckův  mikrotom  a inkubační

podmínky popsané Gandolfim a spolupracovníky (Smith 1985).  Metabolické profily
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xenobiotik  získané  pomocí  této  techniky jsou  podobné těm, které  byly  získány při

krátkodobé inkubaci hepatocytů se studovanou látkou. Nicméně při použití této metody

je složitější rozpoznat specifické místo hepatotoxicity látek (Hawksworth 1994).

Orgánové kultury

Orgánové  kultury  jsou  tvořené  malými  částmi  jaterní  tkáně  uchovávané

v kultivačním médiu, za přítomnosti vysoké koncentrace kyslíku, obvykle 95% kyslíku

a 5% oxidu uhličitého. Často bývají umístěné na povrchu síťky z nerezavějící  oceli,

textilní tkaniny, papíru nebo koagulovaného fibrinu, který efektivně brání buněčnému

růstu.  Vnitřní  struktura  buňky,  organely  a  většina  fyziologických  funkcí,  jako

např. metabolismus  glukózy,  syntéza  glykogenu,  ale  také skladování  a  uvolňování

dalších látek, zůstávají zachovány po poměrně krátkou dobu a na základě hormonální

suplementace.  Hlavním  problémem  používání  orgánových  kultur  při  hodnocení

cytotoxicity je výskyt spontánních degenerací. Buněčná degenerace se objevuje zřejmě

z  důvodu omezené  dodávky  kyslíku  a  živin  do  tkáně,  čemuž  může  být  zabráněno

zmenšením tkáňových bloků a ovlivněním hladiny inzulinu a hydrokortizonu. Z tohoto

důvodu je životnost orgánové kultury méně než týden. Dalším problémem při používání

orgánových kultur  je,  že  se  daná struktura  chová jako  komplex,  tudíž  není  možné

izolovat  např.  pouze  jaterní  buňky.  Na  základě  uvedených  nevýhod  nejsou  široce

užívány ke  studiu  selektivní  jaterní  toxicity  nebo  ke stanovení  toxicity  chemických

sloučenin (Grisham 1978).

Explantátové kultury

Tyto  kultury  se  podobají  orgánovým  kulturám  svým  původem,  uchováváním

v atmosféře  bohaté  na  kyslík  a  zachováním  některých  funkcí  organel.  Na  rozdíl

od orgánových kultur  však rostou na povrchu skla nebo plastového zařízení.  Vrstva

různých  typů  buněk,  obsahující  hepatocyty,  opouští  fragmenty  explantátové  tkáně

a formují se v cytologický komplex růstové zóny. Některé buněčné agregáty v růstové

zóně si ponechávají strukturu  organel, třebaže jejich povrchová migrace z explantátu je

doprovázená   samoregulovanou buněčnou  proliferací.  Jedná se například  o  žlučové

kanálky  a cévy.  Zachovaná  zůstává  také  syntéza  vybraných  sérových  proteinů,

hormonální  syntéza,  uvolňování  glykogenu,  metabolismus  benzo(a)pyrenu

(Cutroneo a Bresnick 1973)  i  příjem  a  také  metabolismus  chemikálií,  které  jsou

metabolizovány  způsobem  podobným  bilirubinu  (Reed  a  Grisham  1975).  
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Za optimálních  podmínek  mohou  buňky  zůstat  živé  po  dobu  několika  týdnů

(Alexander a Grisham 1970). Hlavní nevýhodou explantátových kultur je jejich malá

velikost a složitost manipulace s buňkami. Hlavní výhodou je zachování organoidových

struktur,  a  snad  také  funkce  spojené  s  reprodukovatelnou  buněčnou  proliferací

(Grisham 1978).

 3.4.2 Kultury izolovaných buněk

Jedná se o kultury izolovaných jaterních epiteliálních buněk z několika druhů

živočichů,  používaných  v  mnoha  laboratořích.   Jaterní  buňky  jsou  enzymaticky

oddělené  buď  perfúzí  jater  in  situ s  roztoky  obsahujcí  kolagenázu  samotnou  nebo

kombinovanou  s  hyaluronidázou,  případně  s  použitím  rozemletých  játer  s roztoky

enzymů  in vitro (Berry a Friend 1960, Seglen 1973). Hepatocyty pro primární kultury

jsou odděleny od ostatních buněk pomocí gravitace nebo nízkorychlostní centrifugací.

Sekundární linie epiteliálních buněk jsou tvořené směsí kultivovaných buněk,  dokud

mají buňky dostatek živin a množí se, poté jsou pasážovány. Buněčné kmeny, které je

možno rozmnožovat, se začínají klonovat z jedné buňky, buď v primární kultuře nebo

v sekundární  kultuře. Jaterní epiteliální linie byly založeny izolací a kultivací  buněk

z růstové zóny explantátových kultur (Grisham 1978).

Primární kultury hepatocytů

Enzymaticky  izolované  hepatocyty  mohou  být  uchovávány  v  primárních

kulturách  třemi  hlavními  metodami:  jako  jednovrstevné  (monolayer)  kultury

(Williams 1976), suspenzní nebo kultury na kolagenových membránách. Každá z těchto

metod má své výhody, ale také určitá omezení (Grisham 1978).

Jednovrstevné kultury

Jedná  se  o  nejrozšířenější  metodu.  Hepatocyty  jsou  umístěny  na povrchu

plastové nebo skleněné nádoby (s nebo bez rozpustného kolagenu) (Grisham 1978).

Po 24 hodinách, se živé buňky přichytí  k podkladu a druhý den vytvoří na povrchu

téměř souvislou vrstvu. Populace hepatocytů v jednovrstevné kultuře se plynule snižuje,

což je výsledek spontánní buněčné smrti  (Laishes a Williams 1976). Pro studium je

vhodné  využít  buňky  první  tři  až  čtyři  dny.  Jednovrstevné  kultury  jsou  využívány

pro morfologické studie buněk a pro další metody, které vyžadují  rozprostření buněk

v tenké vrstvě (např. autoradiografie) (Grisham 1978).
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Suspenzní kultury

Tyto  kultury  obsahují  až  biliony buněk,  které  zachovávají  vysokou úroveň

funkční  integrity  po  dobu  3-5  dnů  (Jeejeebhoy  et  al.  1975)  Jedná  se  o  kultury,

ve kterých jsou buňky uchovávány v suspendovaném stavu za stálého míchání.  Buňky

v  suspenzních  kulturách  se  shlukují  do  kulovitých  útvarů.  Vhodné  jsou

např. pro autoradiografii (Grisham et al. 1978).

Kultury na kolagenové membráně

Kultury  uchovávané  na  kolagenové  membráně  jsou  vytvářeny  potažením

čerstvě  připraveného  kolagenového  gelu  izolovanými  hepatocyty.  Během  prvních

několika  dnů  se  kolagenový gel  smršťuje  asi  na jednu šestinu  původního  rozměru.

Hepatocyty  na  kolagenové  membráně  zůstávají  živé  po  dobu  20  dnů

(Michalopoulos 1976).  Kultury  kolagenové  membrány  jsou  malé  a  poněkud  složité

pro biochemické  a morfologické  studie.  V  různých  studiích,  bylo  prokázáno,  že

hepatocyty  v  primární  kultuře  syntetizují  albumin  rychlostí  in  vivo,  hemopexin,

fibrinogen, ceruloplasmin, alfa-1-antitrypsin, alfa-fetoprotein, transferrin, hem, mastné

kyseliny  na  základě  zpětnovazebné  kontroly  a cholesterol  (Bissell  1976,

Jeejeebhoy et al.  1976).  Kultivované hepatocyty jsou schopny metabolizovat  některá

léčiva,  ale  na  základě  příslušné  hormonální  stimulace  také  syntetizovat  glukózu

z laktátu a hospodařit s glykonegem. Hlavním problémem ve většině primárních kultur

hepatocytů  je  nedostatek  CYP P-450  (Guzelian  1976).  Během  24  hodin  dochází

ke snížení účinnosti na 10-20% in vivo (Bissell et al. 1973). Ačkoliv není přesně znám

mechanismus,  může  se  jednat  o  výsledek  autokatalytické  lipoperoxidace

mikrozomálních membrán. Ztráta funkce CYP P-450 je spojována se zvýšením aktivity

hemoxygenázy (Bissell 1976, Jeejeebhoy et al. 1976). Je také výrazně snížena aktivita

aryl  hydrokarbon  hydroxylázy,  a  také  metabolismu  léčiv  (Guzelian a Bissell  1976).

Nejvyšší aktivita CYP P-450 je zachovaná u hepatocytů v suspenzi nebo na kolagenové

membráně (Michalopoulos 1976), ale v suspenzích kulturách je zachována aktivita aryl

hydrokarbon hydroxylázy na úrovni in vivo.  Přidáním hormonů a kofaktorů do média,

je  možné  předejít  katabolismu  CYP  P-450  (Jeejeebhoy  1976),  případně  aktivitu

CYP P-450  můžeme  zvýšit  až  dvojnásobně  přidáním  k  dospělým  hepatocytům

na kolagenové  membráně,  fenobarbitalu  (10-4 -  10-3M)  nebo  3-metylcholantrenu

(2-5µM) (Grisham et al. 1978).
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Na základě  studií,  kdy byl   metabolizován difenylhydantoin  a aflatoxin  B1

v množství  srovnatelném  s  játry  in  vivo je  zřejmé,  že  jsou  buňky   v  primárních

suspenzních  kulturách  a  hormonálně  suplementované jednovrstvy (Jeejeebhoy 1976)

schopny metabolizovat  chemické sloučeniny.  Z důvodu snížené  aktivity CYP P-450

v jednovrstevných kulturách je však zřejmé, že metabolismus některých chemických

sloučenin bude snížený (Guzelian 1976).

 3.4.3 Kontinuální linie a kmeny jaterních epiteliálních buněk

Byly  vytvořeny  některé  linie  (ne  klonované)  a  kmeny  (klonované

z jednotlivých  buněk)  rozmnožovaných  epiteliálních  jaterních  buněk.  Rozdíl  mezi

kontinuálně  kultivovanými  jaterními  epiteliálními  buněčnými  liniemi  a kmeny  se

v některých  ohledech  liší.  Jsou  složeny  ze  strukturálně  jednoduchých  buněk,  které

rostou spojitě jako epiteliální povlak spojený vazbami. Zůstávají diploidní, pokud jsou

pečlivě přeočkovány, ale maligní transformace se objevují spontánně nebo po úpravě

chemikáliemi  a  viry.  Cytoplazmatické  organely  se  významně  liší  od  jednoduchých

struktur v hepatocytech. Endoplazmatické retikulum je rozptýlené, mitochondrie malé

a peroxizomů je pouze několik nebo nejsou vůbec přítomny. Lysozomy jsou typicky

početné a Golgiho aparát je výrazný (Grisham et al. 1978).

Stručný  přehled  a  charakteristika  buněčných  modelů  využívaných  k  výzkumu

cytotoxicity je uveden v Tab. 3.

Tab. 3. In vitro modely pro studium hepatoxocity

In vitro model Výhody Limitace
Jaterní řezy • zachování struktury a enzymů

• buněčná heterogenita (včetně
neparenchymálních buněk)

• možnost histologického vyšetření
• funkční hodnocení (enzymy,

transportéry)
• zachována bipolarita hepatocytů

• omezená životnost a
funkce

• omezená dostupnost
(čerstvá lidská játra)

• vysoká variabilita
mezi jednotlivými
stanoveními

• technická náročnost
• bez možnosti

kryoprezervace
Izolované
hepatocyty

• snadná dostupnost (možnost
kryoprezervace)

• snadná manipulace (přiměřeně
vysoká kapacita)

• studie životnosti a funkcí (enzymy,
transportéry)

• nízká životnost (2-
4hod)

• není mezibuněčný
kontakt a interakce
mezi buňkou a matrix

• změny ve fenotypu
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• mezidruhové studie vyvolané narušením
tkáně

• vysoká varibilita
(kvalita přípravy)

Primární
kultivované
hepatocyty

• snadné použití
• studie životnosti a funkcí
• potenciální využití pro dlouhodobé

studie
• detekce metabolismem

zprostředkované hepatotoxicity
• přiměřená podobnost k in vivo

jaternímu fenotypu
• možnost 3-D kultur (transportní

studie)
• co-kultury s jinými jaterními

buňkami
• podobnost k morfologii in vivo
• mezibuněčný kontakt a interakce

mezi buňkou a matrix (dle
kultivačních podmínek)

• mezidruhové studie

• omezená dostupnost
(lidská tkáň)

• časné změny ve
fenotypu

• ztráta schopnosti
metabolismu léčiv

• potřeba zlepšení
kryoprezervace

• varibilita mezi dárci
(lidská játra)

• vysoký vliv
kultivačních
podmínek (přežití,
funkce)

Odvozené
jaterní
buněčné linie

• neomezená životnost
• snadné použití
• možnost genetické manipulace

(jedinný enzym / transportní studie)
• vysoká reprodukovatelnost

• chybění / nízká
exprese klíčových
jaterních funkcí

• omezený / částečný
metabolismus léčiv

• není reprodukce in
vivo jaterního
fenotypu

Subcelulární
frakce  (S-9,
mikrosomy,
mitochondrie)

• snadná dostupnost
• studie dysfunkce mitochondrií

/energetického metabolismu
• studie kovalentní vazby

• omezené použití ve
studiích toxicity

• nejsou zachovány
buněčné struktury a
funkce

• extrapolace na
buňky in vivo

Převzato z: Stehnová (2011)
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 3.5 Význam a možnosti srovnání testů in vitro a in vivo

Snaha  o  snížení  počtu  zvířat,  které  byly  používány k testům toxicity  léčiv

a dalších xenobiotik, byla hlavním důvodem hledání vztahu mezi hodnotami získanými

při testování in vivo (stanovení hodnoty LC50) a in vitro (stanovuje se IC50)

Při  testování  cytotoxicity in vivo je výsledkem parametr  LC50.  Vztah mezi

cytotoxicitou  in  vitro a  letalitou  in  vivo u  zvířat  byl  mnohokrát  prokázán.  Využití

spočívá zejména ve schopnosti  předpovědět  akutní letální  účinky  in vivo.  Vzájemný

vztah je podpořen názorem, že chemické sloučeniny, způsobující onemocnění a smrt,

působí na buněčné úrovni (Grisham a Smith 1984). Toxický efekt mnoha chemikálií je

založen na narušení buněčných struktur či  jejich funkcí (základní toxicita), případně

na ovlivnění  specifických  buněk  tkáně  (specifická  toxicita).  Ekwall  (1983)  navrhl

použití buněčných kultur (zvláště buněčné linie) pro detekci základní cytotoxicity a také

zjistil,  že u mnoha chemických sloučenin se  jejich cytotoxické efekty projevují  při

koncentraci,  která  je  u  lidí  letální  (Ekwall  1983). Hodnocení  vztahu  cytotoxicity

a letality  je  založeno na správnosti  tohoto tvrzení,  avšak existují  také jeho odpůrci.

Podle nich jsou testy nevhodné pro předpověď akutní toxicity in vivo, protože buňky

v in vitro testech nejsou součástí své původní tkáně (Flint 1990). Pro porovnání vztahu

mezi cytotoxicitou a letálními účinky se používá hodnot  IC50 pro cytotoxicitu a LC50

pro letální účinky (Garle 1994).

 3.5.1 Typy používaných buněk

Pro studium srovnávající cytotoxicitu a letální účinky se užívá velké množství

lidských a zvířecích typů buněk. Obvykle jsou užívány rychle se dělící buněčné linie

hlodavčích fibroblastů. Je všeobecně dokázáno, že buněčné linie různých savčích buněk

v mnoha studiích poskytují velmi podobné výsledky cytotoxicity stejných chemických

sloučenin (Borenfreund a Babich 1987), nicméně existují výjimky. Jedná se například

o digoxin, který je značně toxičtější pro lidské buněčné linie než je tomu u ostatních

druhů (Ekwall et al. 1989).  Pro srovnání cytotoxických efektů chemických sloučenin

in vitro s  jejich akutní  letální  potencí  in vivo byly dříve hodně  využívány primární

kultury hepatocytů, získané hlavně z potkanů (Fautrel et al. 1993, Roguet et al. 1993,

Shrivastava et al. 1992).

V  posledních  letech  jsou  pro  srovnání  cytotoxických efektů  chemických

sloučenin  in vitro s jejich akutní letální potencí  in vivo používány primární kultury

hepatocytů nebo buněčné jaterní linie (Garle 1994). 



16

 3.5.2 Měřené veličiny

Měřené  veličiny  a  zkoušky  užívané  při  měření  cytotoxicity  bývají  různé

(Balls a  Fentem  1992,  Guzzie  1994).  Mezi  ty  nejběžněji  používané  patří  zkoušky

založené na inhibici proliferace, měření obsahu proteinů, vychytávání neutrální červeně,

redukci  MTT  a  uvolňování  intracelulárních  enzymů  (např. laktátdehydrogenázy).

Některé metody mohou využívat měření viability buněk. Tyto metody jsou založené

na vychytávání nebo inkorporace radioaktivních prekurzorů (uridin, thymidin, leucin)

nebo  spotřebování  kofaktorů  (ATP).  Mnoho  studií  ukázalo  dobrou  korelaci  mezi

výsledky testů na cytotoxicitu, které mají odlišné měřené parametry (Peloux et al. 1992,

Zanetti et  al.  1992),  nicméně  v   některých  případech  může  být  srovnání  výrazně

rozdílné (Garle 1994).

 3.5.3 Doba vystavení buněk testované látce

Důležitý význam pro měření  in vitro cytotoxicity má délka expozice buněk

testované  látce.  Rozlišujeme  krátkodobé  a dlouhodobé  působení.  Krátkodobým

působením rozumíme 1 minutu – 4 hodiny (na konci periody se obvykle měří buněčná

viabilita  nebo  porušení  membrány),  zatímco  při  dlouhodobém  působení  mluvíme

o 24hodinách  a  déle  např.  u  buněk,  jež  zůstaly  živé   nebo  při  jejich  proliferaci

(Balls a Fentem  1992).  Ridell  et  al.  (1986)  uvedl,  že  dlouhodobé  působení

při cytotoxických studiích vede k falešně negativním výsledkům, což bylo prokázáno

u sloučenin,  které  jsou  selektivně  toxické  pro  dělení  buněk.  Srovnání  výsledků

krátkodobých a dlouhodobých testů může být využito při hodnocení rychlosti nástupu

toxicity. Rozlišujeme akutní a opožděnou toxicitu (Garle 1994).

 3.5.4 Limitace in vitro metod

Použití  in  vitro  metod k  hodnocení  cytotoxicity je z  důvodu jejich limitace

omezeno. Týká se to zejména metod, u kterých není umožněno měnit dobu vystavení

zkoumané látce (O´Brien 2006).

Odhaduje se, že u tří čtvrtin léčiv se neprojeví jejich akutní toxicita na buňky,

ale  cytotoxicita  je  zaznamenána až  po  několikadenním působení.  Například u léčiv

ze skupiny inhibitorů syntézy proteinů a mitochondriální DNA se projeví cytotoxické

účinky až po týdnu inkubace. Citlivost metody může být tedy zvýšena prodloužením

expozice  buněk  zkoumaným  látkám.  Jedná  se  o poměrně  značné  prodloužení  a  to

z několika  hodin  až  na  několik  dnů.  Další,  poměrně  běžnou situací  při  předpovědi

potenciální in vivo toxicity je závislost na měření jevů, které se objevují v pozdějším
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stádiu buněčného života, kdy došlo k poškození buňky. Jedná se o ztrátu membránové

integrity  a  uvolnění  buněčného  obsahu.  Tyto  testy  nemají  dostatečnou  citlivost

pro predikci  in  vivo  toxicity,  protože buněčná smrt  nemusí  nastat  pouze následkem

působení testovaných látek. Limitující  může být  rovněž rozpustnost  léčiv,  z důvodu

dosažení potřebné koncentrace, která při těchto experimentech hraje velmi významnou

roli.  Široce  užívanou  metodou  při  hodnocení  cytotoxicity  jsou  zkoušky  založené

na celkovém  množství  ATP  v  buněčné  populaci.  Použití  této  metody  je  omezené

zejména  v  případě,  kdy je  množství  ATP hodnoceno  jako  jediný  ukazatel,  protože

se tento parametr během patogeneze toxicity mění velmi pozdě. Tato opožděná změna

odráží  úzký  vztah  mezi  regulací  koncentrace  ATP  prostřednictvím  přeměny

vysokoenergetických  fosfátů,  např.  kreatin  fosfátu  a ukládáním  zásob  v  podobě

glykogenu.  Tato  regulace je významná z důvodu důležitosti  ATP při  metabolických

dějích a buněčných funkcích (O´Brien 2006).

Metody měření cytotoxicity založené na jevech, které se objevují již v časném

stádiu  patogeneze  cytotoxicity,  můžou  být  pro  stanovení  potenciální  cytotoxicity

neefektivní. Jedná se například o měření koncentrace škodlivých sloučenin, vedlejších

produktů  metabolismu,  nebo  aktivace  transdukce,  kdy  jsou  výsledky  nedostačující

pro konstatování,  že  je  sloučenina  toxická.  V tomto  případě  jsou  vyžadovány další

experimenty (O´Brien 2006).

Vyšší vypovídající hodnotu při  predikci potenciální  in vivo cytotoxicity mají

zkoušky,  u  kterých  se  hodnotí  zároveň  několik  různých  parametrů,  jež  mohou

postihnout  široké  spektrum  účinků  a  potenciální  cytopatologické  změny.  Zkoušky

hodnotící  zároveň  morfologii  a  buněčné  funkce  lépe  předpovídají  toxicitu  in  vivo,

hodnocení  je  komplexnější  a  postihuje  širší  spektrum změn.  Příkladem  mohou  být

zkoušky hodnotící morfologické i funkční parametry buněk (O´Brien 2006).

Jednou z největších limitací in vitro testů  je nedostačná validace a stanovení

jejich  citlivosti  a  specifity  pro  předpověď  potenciální  toxicity  pro člověka.

Pro posouzení korelace s toxicitou u lidí, musí být stanovení cytotoxicity aplikováno

na velkém  souboru  léčiv,  které  vyvolávají  toxické  účinky  různými  mechanismy.

To umožní stanovit vztah mezi výsledky in vitro a in vivo. U těchto testů je dokázána

značná specifita, která je až 90% (O´Brien 2006).
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 3.6 Princip použité metody pro stanovení cytotoxicity

K  měření  cytotoxicity  byla  použita  metoda  CellTiter96
®

AQueous

One Solution  Proliferation  Assay(a).  Jedná  se  o  kolorimetrickou  metodu,  jejímž

činidlem  je  tetrazoliová  inertní  sůl  [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-

(3-karboxymethoxyfenyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazolium] (MTS) a  fenazin ethosulfát

(PES).  Sloučením  MTS  a  PES  vznikne  stabilní  roztok.  Principem  této  metody  je

redukce MTS na barevný formazan (Obr. 1), jež je rozpustný v buněčném médiu. Tato

chemická reakce probíhá prostřednictvím NADPH nebo NADH dehydrogenáz, které

jsou přítomny v metabolicky aktivních buňkách. Po přidání činidla a následné inkubaci,

která trvá 1-4 hodiny se měří absorbance při 490 nm.

Množství  vzniklého  formazanu  je  přímo  úměrné  množství  živých  buněk

(Cory et al. 1991, Riss a Moravec 1992).

Obr. 1. Struktura MTS a vznikajícího barevného formazanu 

Převzato z: Stehnová (2011)
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 3.7 Charakteristika studované skupiny a struktury látek

Salicylanilidy byly předmětem zájmu jako skupina, která vykazuje rozsáhlou

biologickou aktivitu. V medicíně byly používány již ve čtyřicátých letech. V roce 1998

bylo zjištěno, že místem působením salicylanilidů je buněčná membrána. Konkrétněji

se jedná o narušení transmembránového pH gradientu a membránové integrity, což vede

k  narušení  buněčného  transportu  a dalších  precesů  jako  je  dýchaní  či  enegetický

metabolismus. Estery salicylanilidů nejsou záležitostí několika posledních let. Již v roce

1972 byly patentovány karbonáty salicylanilidů s potenciální aktivitou proti rostlinným

patogenům. Jedním z hlavních faktorů,  které ovlivňují  jejich biologickou aktivitu je

hydrofobicita. Ačkoliv přítomnost fenolických hydroxylů je nutná pro aktivitu, je také

zdrojem  některých  nežádoucích  účinků,  což  je  důvodem  esterifikace  této  skupiny.

Důvodem esterifikace může být zvýšení aktivity, zlepšení rozpustnosti, lepší biologická

dostupnost  a  snížení  cytotoxicity.  Základem  pro  optimální  antimikrobiální  účinnost

salicylanilidů  je  esterifikace strukturou,  která  obsahuje elektron akceptující  skupiny,

hydrofobní  skupiny  v  anilidové  části,  a  přítomnost  2-hydroxy-skupiny

(Imramovský et al. 2006).

Biologická aktivita a vztah struktura-účinek některých derivátů salicylanilidů

byly již  testovány in vitro.  Studium antifungální  a antituberkulotické aktivity esterů

salicylanilidů  ukázalo,  že  vodík  amidové  skupiny  je  zodpovědný  za  antifungální

aktivitu.  Předpokládá se,  že u některých  sloučenin optimální  lipofilita  koresponduje

s vysokou antifungální aktivitou. Největší přínos pro antifungální aktivitu má substituce

bromem, případně triflouroskupinou v poloze 4 anilidové části (Krátký a Vinšová 2011).

U  všech  esterů  salicylanilidů  byla  hodnocena  jejich  antimykobakteriální

aktivita. Většina acetátů salicylanilidů vykazuje aktivitu proti  Mycobacterium kansasii

6500/96, jež je srovnatelná se standardní mykobakteriální aktivitou isoniazidu a navíc

má  velmi  výrazné  účinky  proti  netuberkulotickým  kmenům  Mycobacterium avium

330/88 a  M.  kansassi 235/80,  vůči  kterým  je  isoniazid  neaktivní.  N-acetylace

antimykrobiální aktivitu neovlivňuje. Pro vysoký antimykobakteriální účinek je velmi

důležitá substituce C4´-CF3 případně disubstituce C3´-Cl a C4´- CF3 anilidové části. 

Estery salicylanilidů, které jsme zkoumali z hlediska cytotoxicity, mají velmi

dobré  in  vitro  antimikrobiální  působení,  také  ve  srovnání  s  již  používanými

antituberkulotiky,  což  dokumentují  Tab.  4.  a  5.  a  jsou  tedy potencionální  skupinou

pro vývoj nových léčiv (Krátký a Vinšová 2011).
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Tab. 4. Aktivita testovaných látek vůči M. Tuberculosis in vitro

Estery salicylanilidů Aktivita  vůči  M. Tuberculosis
331/88 14 dní (µmol/l)

Aktivita  vůči  M. Tuberculosis
331/88 21 dní (µmol/l)

MSA 58 0,5 1

MSA 59 0,5 1

MSA 62 0,25 0,5

MSA 64 0,5 1

MSA 65 1 1

MSA 67 0,5 1

MSA 68 1 1

MSA 74 2 4

MSA 76 0,5 1

MSA 77 1 1

Tab. 5. Aktivita terapeuticky užívaných antituberkulotik vůči M. Tuberculosis in vitro
Terapeuticky
používaná
antituberkulotika

Aktivita  vůči  M. Tuberculosis
331/88 14 dní (µmol/l)

Aktivita  vůči  M. Tuberculosis
331/88 21 dní (µmol/l)

Pyrazinamid ˃ 0,999 ˃0,999

Isoniazid 1,02 1,02

Ethionamid 3,97 8,01
Převzato z: Vavříková et al. (2011)
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 3.7.1 Grafické znázornění chemických struktur zkoumaných látek

Obr. 2 Chemická struktura látky MSA 58

(S)-4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 2-acetamidopropanoát

Obr. 3. Chemická struktura látky MSA 59

(S)-4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 2-acetamido-4-methylpentanoát
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Obr. 4. Chemická struktura látky MSA 62

(S)-4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 2-acetamido-4- -

-(methylthio)butanoát

Obr. 5. Chemická struktura látky MSA 64

4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 3-bromobenzoát
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Obr. 6. Chemická struktura látky MSA 65

4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 4-bromobenzoát

Obr. 7. Chemická struktura látky MSA 67

4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl nikotinát
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Obr. 8. Chemická struktura látky MSA 68

4-chlor-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 5-nitrofuran-2-karboxylát

Obr. 9. Chemická struktura látky MSA 74

2-(4-bromfenylkarbamoyl)-5-chlorfenyl 4-(trifluormethyl)benzoát
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Obr. 10. Chemická struktura látky MSA 76

4-brom-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 4-(pyren-1-yl)butanoát

Obr. 11. Chemická struktura látky MSA 77

(E)-4-brom-2-(4-(trifluormethyl)fenylkarbamoyl)fenyl 3-(3-methoxyfenyl)akrylát
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 4  CÍL PRÁCE

Cílem diplomové práce bylo s využitím vybraných buněčných experimentálních

modelů posoudit cytotoxický účinek xenobiotik ze skupiny derivátů kyseliny salicylové,

které byly nově syntetizovány jako potencionální antimikrobiální látky. U zkoumaných

látek  bylo  úkolem  provést  i  meziorgánové  porovnání  toxicit  s pomocí  buněčných

modelů  reprezentujících  jaterní  a ledvinnou  tkáň.  Součástí  práce  bylo  vyhledání

dostupných  informací  o možných  experimentálních  modelech  pro  studium  toxicity,

cytotoxicity a o současném stavu poznání v oblasti metod stanovení cytotoxicity in vitro

v odborné  literatuře.  Cílem  bylo  též  zvládnutí  metodického  aparátu,  potřebného

k vykonání  experimentálních  prací,  provedení  příslušných  experimentů  s buněčnými

liniemi včetně optimalizace inkubačních podmínek, vyhodnocení získaných výsledků,

jejich konfrontace s publikovanými poznatky a vypracování písemné podoby diplomové

práce.
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 5  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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 5.1 Použitý materiál 

 5.1.1 Buněčný model

• Buněčná linie jaterních lidských buněk HepG2 (ECACC, VB)

• Buněčná linie ledvinných prasečích buněk LLC-PK1 (ECACC, VB)

 5.1.2 Přístroje a zařízení

• Mikroskop (Optica microscopes, XDS-1R, Itálie)

• Inkubátor (Shel Lab, 5215, USA)

• Laminární box (Bioair, TOP SAVE 1,8, Itálie)

• Destičkový analyzátor (TECAN, Infinite M200,  Rakousko)

• Analytické váhy (Kern & Sohn GmbH, SRN)

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

 5.1.3 Pracovní pomůcky

• Automatické pipety:  100-1000µl,  10-100µl,  5-50µl  (Discovery autoclavable,

High tech lab, Polsko)

• 96-ti jamkové mikrotitrační destičky (Zellkulter Testplate 96F, TPP, 

Švýcarsko)

• Kultivační lahve (Tissue culture flask 75, TPP, Švýcarsko)

• Falkony (Centrifuge tubes, TPP, Švýcarsko)

 5.1.4 Chemikálie

• CellTiter96®
 
AQueous

 
One Solution Proliferation Assay (Promega, USA)

• Kultivační  médium pro  HepG2 buňky:  Minimum Essential  Medium Eagle

(ATCC, USA) společně  s  10%  fetálním  bovinním  sérem,

1% L-glutaminem a aminokyselinami (Sigma, SRN)

• Kultivační médium pro LCC-PK1 buňky: DMEM s L-Glutaminem

       FCS (=FBS) 10% (Sigma, SRN)

• 0,25% Trypsin-EDTA Solution (Sigma, Německo)

• Fosfátový pufr: PBS (NaCl, KCl, Na2HPO4)
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 5.1.5 Testované látky

Jedná se o látky typu esterů  salicylanilidů,  které byly k určení cytotoxicity

dodány z Katedry anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci

Králové, Univerzity Karlovy v Praze.

Testovány byly látky s označením:

MSA 58

MSA 59

MSA 62

MSA 64

MSA 65

MSA 67

MSA 68

MSA 74

MSA 76

MSA 77
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 5.2 Pracovní postup

 5.2.1 Příprava buněk pro testování

Nejprve jsme přemístili,  již  pasážované buňky,  z inkubátoru do laminárního

boxu a odsáli inkubační médium. Pro odstranění média, bylo nutno použít k oplachu

fosfátový  pufr  PBS.  Oplach  jsme  prováděli  dvakrát  množstvím  5-10  ml  PBS.

Následovala fáze, jež nazýváme trypsinizace. V této fázi jsme opatrně odsáli PBS, aby

nedošlo i k odstranění buněk a aplikovali jsme 1ml roztoku enzymu trypsinu za účelem

rozvolnění  shluků  buněk.  Následně  jsme  kultivační  láhev  přemístili  přibližně

na 1-2 minuty do inkubátoru,  přičemž jsme průběžně  kontrolovali  působení  trypsinu

pod mikroskopem. Po rozvolnění buněčných shluků, jsme mechanicky odstranili buňky

z povrchu nádoby a aplikovali přibližně 10ml inkubačního média, abychom zastavili

působení enzymu. Následně jsme spočítali buňky v Bürkerově komůrce a poté vhodně

naředili tak, abychom mohli nasadit 10 000 buněk na jamku a 100 µl média pro HepG2.

Pro buňky LCC-PK1 se jednalo o 5 000 buněk na jamku a  100 µl média do 96-jamkové

mikrotitrační destičky.

 5.2.2 Příprava roztoků testovaných látek a inkubace

Následně  jsme  připravili  roztoky  testovaných  látek  v  osmi  různých

koncentracích. Jelikož testované látky nejsou rozpustné ve vodě, bylo nutné pro jejich

rozpuštění použít DMSO. Experimentálně bylo stanoveno, že při přidání 1% DMSO je

buněčná  viabilita  100%  (Stehnová,  2011),  avšak  přidáním  10%  DMSO  dojde

k usmrcení 100% buněk. Nejprve jsme látku připravenili  v koncentracich zásobních,

které  se  po  přidání  k  buňkám  v buněčném  médiu  stokrát  snížily  (inkubační

koncentrace).  Každá  koncentrace  testované  látky  byla  inkubována  s  buňkami

v triplikátech. Současně jsme také připravenili kontroly reprezentující 100% životnost

buněk  a  100% usmrcení  buněk,  kontroly  zkoumaných  látek  s  inkubačním médiem

a kontroly  pozadí  buněčného  média.  Všechny  uvedené  kontroly  byly  připraveny

v triplikátech. Po nasazení zkoumaných látek, byly buňky inkubovány po dobu 24 hodin

v atmosféře 5% CO2. 

 5.2.3 Měření cytotoxicty

Po  předchozí  24  hodinové  inkubaci,  jsme  museli  připravit   činidlo

pro stanovení  pomocí  kitu  CellTiter96®.  Dle  požadavků  uváděných  výrobcem,  bylo

třeba nechat jej samovolně rozmrazit, asi po dobu 90 minut nebo použít vodní lázeň
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o teplotě 37°C. Následně jsme napipetovali 20 µl činidla do každé jamky a inkubovali

1 hodinu v atmosféře 5% CO2. 

Následovalo  měření  absorbance  při  490nm  za  použití  destičkového

analyzátoru. 

 5.3 Zpracování experimentálních dat a jejich hodnocení

V  programu  Microsoft Excel jsme  zpracovali  hodnoty  získané  měřením

a z daných výsledků jsme vytvořili graf v programu GraphPad Prism.

Z hodnot triplikátů naměřených absorbancí jsme udělali průměr pro hodnoty,

kdy byly měřeny buňky se zkoumanými látkami i pro kontroly. Z hodnot pro zkoumané

látky jsme odečetli  kontroly a hodnoty absorbancí  pro 100% mrtvé buňky (tu  jsme

získali  odečtením  hodnot  absorbance  média  s 10%  DMSO  od  hodnot  pro  buňky

v médiu  s  10% DMSO).  Následným  přepočtením na  procenta,  kdy  jsme za  100%

považovali  hodnoty, které jsme získali odečtením hodnot pro 100% usmrcené buňky

od hodnot pro 100% viabilitu. Naměřené hodnoty absorbance byly vyjadřovány jako

aritmetický průměr se směrodatnou odchylkou.

Z hodnot koncetrací zkoumaných látek, procentuálního množství živých buněk

a  směrodatné  odchylky  jsme  vytvořili  v  programu  GraphPad  Prism  graf  závisloti

životnosti buněk na rostoucí koncetraci zkoumaných látek. Prostřednictvím nelineární

regrese jsme získali požadované hodnoty IC50.
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 6  VÝSLEDKY M ĚŘENÍ

Tabulky 6-15 dokumentují  životnost buněk HepG2 po 24 hodinové inkubaci

s testovanými  látkami  MSA 58,  MSA 59,  MSA 62,  MSA 64,  MSA 65,  MSA 67,

MSA 68, MSA 74, MSA 76, MSA 77, které byly zjištěny pomocí metody CellTiter 96.

Grafy  uvedené  na  obr.  12-21  znázorňují  závislost  životnosti  buněk  (v  %)

na logaritmovaných hodnotách koncentrace látek  (v µM). 

Nejvyšší cytotoxicitu pro buňky HepG2 vykazovala látka MSA 76, nejmenší

MSA 74, což zobrazuje obr. 32.

Životnost buněk LLC-PK1 po předchozí 24 hodinové inkubaci se zvolenými

koncentracemi látek MSA 58, MSA 59, MSA 62, MSA 64, MSA 65, MSA 67, MSA 68,

MSA 74,  MSA 76,  MSA 77 získaná rovněž pomocí  metody CellTiter  96 zobrazují

tabulky 16-25. Současně jsou uvedeny  obr. 22-31, které ukazují závislost životnosti

buněk (v %) na logaritmovaných hodnotách  koncentrace (v µM).

Pro  buňky LLC-PK1 byla  nejtoxičtější  látka  MSA 67,  nejnižší  cytotoxicitu

vykazovala  látka MSA 77, což je patrné z grafu na obr. 33.

Vzájemné  porovnání  hodnot  IC50  pro  látky  testované  na  standardních

buněčných liniích HepG2 a LLC-PK1 je znázorněno na obr. 34.
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 6.1 Výsledky testování životnosti buněk HepG2 

Tab. 6. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 58

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 3,8

50 1,7 14,2

10 1 32,5

5 0,7 46,1

2,5 0,4 50,1

1 0 98,7

0,1 -1 121,5

0,01 -2 106,9

Obr. 12. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 58
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Tab. 7. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 59

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 0,3

50 1,7 9,9

10 1 39,3

5 0,7 46,2

2,5 0,4 57,6

1 0 92,1

0,1 -1 136,4

0,01 -2 119,5

Obr. 13. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 59
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Tab. 8. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 62

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 -7,7

50 1,7 5

10 1 29,8

5 0,7 38,6

2,5 0,4 46,9

1 0 93,7

0,1 -1 131,6

0,01 -2 117,5

Obr. 14. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 62
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Tab. 9. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 64

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 8

50 1,7 18,2

10 1 38,4

5 0,7 48,7

2,5 0,4 56,9

1 0 124,7

0,1 -1 133,2

0,01 -2 128,8

Obr. 15. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 64
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Tab. 10. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 65

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 7,5

50 1,7 23,1

10 1 32,5

5 0,7 40,6

2,5 0,4 40,7

1 0 92,9

0,1 -1 92,3

0,01 -2 76,6

Obr. 16. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 65
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Tab. 11. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 67

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 10

50 1,7 17

10 1 31,3

5 0,7 41,1

2,5 0,4 43,6

1 0 94,4

0,1 -1 100,3

0,01 -2 89,1

Obr. 17. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 67
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Tab. 12. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 68

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 15,1

50 1,7 28,1

10 1 42,2

5 0,7 52,6

2,5 0,4 59,3

1 0 138,3

0,1 -1 134,3

0,01 -2 118,3

Obr. 18. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 68
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Tab. 13. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 74

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 25,2

50 1,7 31,5

10 1 50,3

5 0,7 70,5

2,5 0,4 146,8

1 0 154,2

0,1 -1 130,7

0,01 -2 123,6

Obr. 19. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 74
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Tab. 14. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 76

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 13,4

50 1,7 18

10 1 31,3

5 0,7 34,9

2,5 0,4 38,3

1 0 79,9

0,1 -1 82,7

0,01 -2 78,2

Obr. 20. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 76
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Tab. 15. Životnost buněk HepG2 vzhledem ke koncentraci látky MSA 77

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 3,8

50 1,7 16,9

10 1 32,2

5 0,7 35

2,5 0,4 40,8

1 0 79,2

0,1 -1 69,9

0,01 -2 91,2

Obr. 21. Závislost životnosti buněk HepG2 na koncentraci látky MSA 77
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 6.2 Výsledky testování životnosti buněk LLC-PK1

Tab. 16. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 58

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 8

50 1,7 13,8

10 1 34,3

5 0,7 85,3

2,5 0,4 91,7

1 0 90,3

0,1 -1 95,1

0,01 -2 91

Obr. 22. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 58
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Tab. 17. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 59

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 2,1

50 1,7 16,4

10 1 35

5 0,7 68,3

2,5 0,4 94,5

1 0 91

0,1 -1 97,6

0,01 -2 82,4

Obr. 23. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 59
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Tab. 18. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 62

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 -3,3

50 1,7 9

10 1 21,6

5 0,7 60

2,5 0,4 83,2

1 0 84,6

0,1 -1 88,6

0,01 -2 92,3

Obr. 24. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 62
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Tab. 19. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 64

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 18,6

50 1,7 26,9

10 1 41,3

5 0,7 76,3

2,5 0,4 80,5

1 0 84,1

0,1 -1 76,8

0,01 -2 95,2

Obr. 25. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 64
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Tab. 20. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 65

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 11,6

50 1,7 16,1

10 1 27,5

5 0,7 76,8

2,5 0,4 87,8

1 0 98,4

0,1 -1 93,8

0,01 -2 67,9

Obr. 26. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 65
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Tab. 21. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 67

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 8,3

50 1,7 13,4

10 1 35,3

5 0,7 45,8

2,5 0,4 86,1

1 0 84,8

0,1 -1 98,4

0,01 -2 81,7

Obr. 27. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 67
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Tab. 22. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 68

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 11,2

50 1,7 12,5

10 1 35,3

5 0,7 67,3

2,5 0,4 93,6

1 0 90,9

0,1 -1 90,9

0,01 -2 79,5

Obr. 28. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 68
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Tab. 23. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 74

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 12,9

50 1,7 20,6

10 1 85,4

5 0,7 111,8

2,5 0,4 96,1

1 0 89,2

0,1 -1 101,1

0,01 -2 99,7

Obr. 29. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 74
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Tab. 24. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 76

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 7,9

50 1,7 15,3

10 1 32,8

5 0,7 44

2,5 0,4 52

1 0 69,6

0,1 -1 64

0,01 -2 62,5

Obr. 30. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 76
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Tab. 25. Životnost buněk LLC-PK1 vzhledem ke koncentraci látky MSA 77

Koncentrace (µM) Log koncentrace (µM) Životnost (%)

100 2 1

50 1,7 11,5

10 1 44

5 0,7 54,4

2,5 0,4 67,4

1 0 65,8

0,1 -1 63,9

0,01 -2 69,6

Obr. 31. Závislost životnosti buněk LLC-PK1 na koncentraci látky MSA 77
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 6.3 Porovnání hodnot  IC50 pro buňky HepG2

Tab. 26. Porovnání hodnot IC50 testovaných látek pro buňky HepG2

Testovaná látka IC50 (µM)

MSA 76 2,1

MSA 65 2,1

MSA 68 2,2

MSA 62 2,3

MSA 64 2,3

MSA 67 2,5

MSA 59 2,6

MSA 58 2,6

MSA 77 3,5

MSA 74 4,8

Obr. 32. Pořadí testovaných látek dle stoupající hodnoty IC50 pro buňky HepG2
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 6.4 Porovnání hodnot  IC50 pro buňky LLC-PK1

    Tab. 27. Porovnání hodnot IC50  testovaných látek pro buňky LLC-PK1

Testovaná látka IC50 (µM)

MSA 67 5,5

MSA 62 6,4

MSA 65 7,3

MSA 68 7,3

MSA 59 7,4

MSA 76 7,7

MSA 64 8

MSA 58 8,3

MSA 74 10,9

MSA 77 17,9

Obr. 33. Pořadí testovaných látek dle stoupající hodnoty IC50 pro buňky LLC-PK1
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Tab. 28.  Porovnání hodnot IC50 testovaných látek pro buňky HepG2 a LLC

Testovaná

látka

IC50-HepG2

(µM)

IC50-LLC-PK1 
(µM)

MSA 58 2,6 8,3

MSA 59 2,6 7,4

MSA 62 2,3 6,4

MSA 64 2,3 8

MSA 65 2,1 7,3

MSA 67 2,5 5,5

MSA 68 2,2 7,3

MSA 74 4,8 10,9

MSA 76 2,1 7,7

MSA 77 3,5 17,9

Obr. 34. Srovnání IC50 jednotlivých látek pro buňky HepG2 a LLC-PK1
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 7  DISKUSE

Testovanou  skupinou  látek  byly  deriváty  kyseliny  salicylové,  konkrétněji

estery  salicylanilidů.  Jedná  se  o  látky,  které  jsou  studovány  zejména  pro  svou

antimykobakteriální  aktivitu.  Experiment  byl  prováděn na dvou různých  buněčných

modelech  s cílem  posoudit  i  možné  meziorgánové  rozdíly  v toxicitě  studovaných

sloučenin.  Prvním  modelem  byla  standardní  buněčná  linie  lidských  hepatocytů,

komerčně dostupná pod zkratkou HepG2. Druhým použitým buněčným modelem byla

standardní  buněčná  linie  prasečích  ledvinných  epiteliálních  buněk  LLC-PK1.  K

hodnocení  cytotoxického  potenciálu  testovaných  látek  byla  použita  metoda

CellTiter96®  AQueous  One  Solution  Proliferation  Assay,  která  je  založena na

kolorimetrickém stanovení barevného formazanu, který vzniká redukcí tetrazoliového

barviva MTS v metabolicky aktivních živých buňkách.

Pro porovnání toxického působení látek na buňky byl zvolen parametr IC50.

Tato veličina vyjadřuje koncentraci testované látky, která je nutná k redukci životnosti

buněčné  populace  na  50%.  Experiment  byl  prováděn  v  poměrně  širokém  rozmezí

koncentrací  testovaných látek,  aby se podařilo  zachytit  rozmezí  hodnot  koncentrací

s projevem toxicity.

Jelikož  zkoumané  látky  nejsou  rozpustné  ve  vodě,  bylo  nutné  zvolit  jiné

vhodné rozpouštědlo.  Zvoleným rozpouštědlem byl  dimetylsulfoxid (DMSO), což je

látka, která je pro buňky obecně toxická. Ovšem koncentrace do 1% v inkubační směsi

lze  pokládat  za  netoxické   (Stehnová 2011).  Z tohoto  důvodu  musela  být  výsledná

koncentrace  DMSO přidaná  k buňkám maximálně 1%.  Pro zajištění  validity  pokusů

byly ještě navíc vždy součástí experimentu i kontrolní vzorky buněk s 1% DMSO. 

Optimalizovat bylo nutné i  počet buněk LLC-PK1. Na rozdíl od původního

množství  10  000  buněk   na  100µl  média,  bylo  jako  vhodnější  koncentrace

v optimalizačních experimentech vytipováno množství 5 000 buněk na 100µl  média,

což bylo zdůvodněno příliš vysokým počtem buněk na jamku z důvodu vysokého počtu

buněk na jamku při inkubaci v původním uspořádání.

V  první  fázi  testování  cytotoxického  ponteciálu  byla  použita  jiná

kolorimetrická metoda s tetrazoliovým barvivem -  CellTiter Blue. Tato metoda  se však

ukázala jako nevhodná z důvodu vysokých hodnot pozadí. Tato skutečnost mohla být

způsobena například interakcí s některou ze složek kultivačního média či s testovanými

látkami.  Z tohoto důvodu se jako vhodnější  metoda jevila CellTiter 96,  což bylo v



57

následných  experimentech  ověřeno.  Pro  rutinní  hodnocení  cytotoxicity  studovaných

látek byla proto dále používána s úspěchem metoda CellTiter 96. 

Cytotoxicitu testovaných látek pro jaterní buňky HepG2 lze dle hodnoty IC50,

získané  analýzou  křivek  životnosti,  seřadit  dle  stoupající  toxicity  do následujícího

pořadí:  MSA 74 < MSA 77 < MSA 58 < MSA 59 < MSA 67  MSA 64 < MSA 62 <

MSA 68 < MSA 65 < MSA 76. Pro ledvinné buňky LLC-PK1 bylo pořadí in vitro

cytotoxicity  zkoumaných látek od nejméně toxické v tomto pořadí: MSA 77 < MSA 74

< MSA 58 < MSA 64 < MSA 76 < MSA 59 < < MSA 68 < MSA 65 < MSA 62 < MSA

67. Mezilátkové srovnání ukázalo, že výjimkou látek MSA 74 a MSA 77  se hodnoty

IC50 testovaných látek mezi sebou výrazně nelišily jak v případě HepG2, tak v případě

LLC-PK1.

V  současné  době  v klinické  praxi  jsou  používána  antituberkulotika  isoniazid,

pyrazinamid  a  ethionamid.  Tato  antituberkulotika  jsou  metabolizována  v  játrech  a

vzniklé toxické metabolity mohou navodit lékovou hepatotoxicitu. Pokud není jaterní

poškození  rozpoznáno  včas  a  není  přerušena  léčba,  může  mít  i  fatální  následky

(Vavříková et al. 2011). Jedná se tedy o potenciálně hepatotoxická léčiva, a proto je

snahou vyvinout nová léčiva s nižším hepatotoxickým potenciálem. 

Zkoumané látky jsou, s určitými výjimkami, v porovnání s léčivy v současné

době  používanými k terapii  tuberkulózy poměrně  toxické pro jaterní  buňky.  Nejvíce

toxickým klinicky používaným antituberkulotikem in vitro je pyrazinamid,  který má

hodnotu  IC50 pro buňky HepG2 3,75 µmol/l (Vavříková et al. 2011), což je hodnota

srovnatelná s druhou nejméně  toxickou látkou MSA 77, která  má  IC50 3,46 µmol/l.

Nejnižší toxické účinky byly detekovány u látky MSA 74 s  IC50 =4,8µmol/l,  což je

ovšem  cytotoxicita  vyšší  než  byla  zjištěna  u  isoniazidu  s  IC50   =6,26µmol/l

a ethionamidu s IC50 = 19,57 µmol/l (Vavříková et al. 2011). Při  testování aktivity látek

proti Mycobacterium tuberculosis byla látka MSA 74  méně účinná (MIC = 2µmol/l) ve

srovnání  s  ostatními  testovanými  látkami.  Byla  však biologicky  účinnější  než

ethionamid s MIC = 3,97µmol/l (Vavříková et al 2011). 

Výsledné  hodnoty  IC50 z  testování  na  ledvinných  buňkách  LLC-PK1  jsou

nejpřijatelnější pro látku MSA 77 (17,90 µmol/l), která je pro renální buňky nejméně

toxická. Další  testované látky s nejnižší  toxicitou pro ledivnné buňky jsou MSA 74

(10,86 µmol/l) či MSA 58 (8,27 µmol/l).

Jelikož metabolismus antituberkulotik probíhá v játrech (Vavříková 2011), lze
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předpokládat,  že  by  mohly  být  toxičtější  pro  jaterní  tkáň  než  pro  ledvinnou.  Tato

domněnka  se při porovnání hodnot IC50 získaných při testování na buňkách HepG2 a

LLC-PK1 jeví jako oprávněná, neboť toxicita byla u jednotlivých látek vždy vyšší pro

jaterní buňky než pro buňky ledvinné. 

Z  hlediska  hepatotoxicity  je  nejvhodnější  látkou  pro  další  výzkum  látka

MSA 74, která má nejnižší cytotoxické účinky na jaterní buňky, nízké toxické účinky na

renální buňky a také poměrně dobrou aktivitu vůči M. Tuberculosis. 
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 8  ZÁVĚR

Ke stanovení cytotoxicity testovaných látek byl použit optimalizovaný postup

založený na komerčně dostupné   kolorimetrické metodě měřící metabolický stav buněk.

Testování působení látek ze skupiny derivátů salicylanilidů bylo prováděno s využitím

jaterní a ledvinné buněčné linie.  Jaterní tkáň reprezentovaly buňky HepG2, ledvinnou

buňky LLC-PK1.

Výsledky práce ukázaly, že všechny testované estery salicylanilidů mohou mít

určitý cytotoxický účinek jak na jaterní, tak ledvinnou tkáň. Nejméně toxickými látkami

pro hepatocyty byla  látka MSA 74 s IC50 = 4,8  µM pro HepG2 buňky,  což bylo

srovnatelné  s  terapeuticky  používanými  antituberkulotiky  (isoniazid  má  IC50  =

6,26µM, ethionamid má IC50 = 19,75µM) (Vavříková 2011) a vyšší než pyrazinamid s

IC50 = 3,75µM (Vavříková 2011).

Z hlediska toxického efektu na jaterní buňky lze nejlépe hodnotit látku MSA

77, jejíž cytotoxicita je nejnižší ze zkoumaných salicylanilidů a je dobře aktivní proti

Mycobacterium tuberculosis.  Nejméně  toxickou  látkou  pro  renální  buňky  je

jednoznačně MSA 74.

Zkoumané látky byly  dle  předpokladu toxičtější  pro  buňky jaterní  než  pro

ledvinné, pravděpodobně z důvodu tvorby toxických metabolitů v jaterních buňkách.
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