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ABSTRAKT
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Název diplomové práce: Účinek seskviterpenů na biotransformační enzymy
v tkáňových řezech
Seskviterpeny jsou sekundární metabolity, produkované především vyššími
rostlinami. Jedná se o strukturně rozmanité látky s velkým spektrem biologické aktivity.
Vykazují např. antiflogistický, antibakteriální, antimalarický nebo protinádorový účinek.
Cílem této práce bylo zjistit, jaký je vliv vybraných seskviterpenů - α-humulenu (HUM)
a

β-karyofylenu

(BC)

na

aktivitu

vybraných

biotransformačních

enzymů - NAD(P)H-chinonoxidoreduktasy 1 (NQO1), glutahion-S-transferasy (GST),
a sulfotransferasy (SULT). Jako model byly využity ultratenké tkáňové řezy z jater
laboratorního potkana (Rattus norvegicus, kmen Wistar). Tloušťka řezů byla přibližně
200-250 µm a průměr 8 mm. Jaterní řezy byly 30 minut preinkubovány a následně 24
hodin inkubovány (v přítomnosti HUM a BC) ve 12 jamkové destičce a v atmosféře
pneumoxidu (95% O2/5% CO2). Vzorky řezů i média byly odebírány v okamžiku výměny
média po preinkubaci (čas 0 hod.) a dále po 3, 6 a 24 hodinách. Oba seskviterpeny, HUM
i BC, byly testovány v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml. Řezy ovlivněné HUM
vykazovaly po 24 hodinách inkubace mírný pokles aktivity NQO1. Vliv BC na aktivitu
NQO1 nebyl pozorován. Aktivita GST v řezech ovlivněných HUM a BC nevykazovala
žádnou statisticky významnou změnu oproti kontrole. Aktivita SULT v řezech
ovlivněných HUM a BC vykazovala pokles aktivity oproti kontrole po 3 hodinách
inkubace. Po 6 a 24 hodinách ale nebyla detekována žádná změna aktivity SULT
v porovnání s kontrolou.

ABSTRACT
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biochemical Sciences

Candidate: Tomáš Zárybnický
Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Title of diploma thesis: Effect of sesquiterpenes on biotransformation enzymes in tissue
slices
Sesquiterpenes are secondary metabolites, produced mainly by higher plants.
They are structurally diverse compounds with a large spectrum of biological activity.
They possess antiphlogistic, antibacterial, antimalarial and antitumour activity. The aim
of this diploma thesis was to find out how selected sesquiterpenes - α-humulene (HUM)
and β-caryophyllene (BC) influence the activity of chosen biotransformation
enzymes - NAD(P)H-chinon oxidoreductase 1 (NQO1), glutathione S-transferase (GST)
and sulfotransferase (SULT). Precision-cut tissue slices from the rat liver (Rattus
norvegicus, tribe Wistar) were chosen as model system. Thickness of the slices was
approximately 200-250 µm and diameter 8 mm. Liver slices were preincubated for 30
minutes and then incubated for 24 hours (in presence of HUM and BC) in a 12-well plate
in the atmosphere of pneumoxide (95% O2/5% CO2). Samples of liver slices and medium
were taken upon replacing the medium after preincubation (time 0 hours) and then after
3, 6 and 24 hours. Both sesquiterpenes, HUM and BC, were tested at concentrations 25
µg/ml and 50 µg/ml. Slices affected by HUM showed a slight decrease in activity of
NQO1 after 24 hours of incubation. No effect of BC on NQO1 activity was detected.
Activity of GST in slices affected by HUM and BC did not show any statistically
significant change in comparison to control. Activity of SULT in slices affected by HUM
and BC showed a decrease after 3 hours of incubation. However, after 6 and 24 hours
there was not detected any change of activity in comparison to control.
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1 Úvod
V současnosti obecně vzrůstá obliba v užívání přírodních doplňků stravy, které
obsahují celou řadu rozličných látek, včetně seskviterpenů. Přestože je cílem užívání
těchto doplňků zlepšení zdraví, bylo by dobré se zamyslet, zda nepředstavují i nějaká
zdravotní rizika. Přestože máme řadu informací o biologické aktivitě seskviterpenů,
nebyly jejich metabolismus, vliv na metabolismus léčiv a toxicita ještě dostatečně
prozkoumány.
Cílem této diplomové práce bylo zjistit účinek vybraných seskviterpenů na
biotransformační enzymy v ultratenkých tkáňových řezech z jater laboratorního potkana.
Ze seskviterpenů byly zkoumány α-humulen a β-karyofylen. Sledována byla aktivita
enzymu I. fáze biotransformace NAD(P)H-chinonoxidoreduktasy 1 a enzymů II. fáze
biotransformace glutahion-S-transferasy a sulfotransferasy.
Modelem pro sledování aktivity biotransformačních enzymů byly jaterní tkáňové
řezy. Ultratenké tkáňové řezy jsou jedinečným in vitro modelem, který má zachovalou
architekturu tkáně a přetrvává zde mezibuněčná komunikace. Jsou využívány ke studiu
fyziologie, biochemie, farmakologie a toxikologie a pomáhají redukovat počet
laboratorních zvířat potřebných pro experimenty.
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2 Teoretická část
Potraviny rostlinného původu poskytují tisíce primárních a sekundárních
metabolitů, které jsou absorbovány do lidského těla díky jejich nízkomolekulární lipofilní
povaze. Tyto bioaktivní a nenutriční rostlinné složky mohou být rozděleny do různých
skupin, jako jsou flavonoidy, isoflavonoidy, isothiokyanáty, fytosteroly nebo terpenoidy
(Calleja a kol. 2013).

2.1 Terpenoidy
Terpenoidy jsou pravděpodobně nejrozmanitější skupinou syntetizovanou
rostlinami, zastávající mnoho důležitých fyziologických funkcí a tvořící hlavní těkavou
složku esenciálních olejů. Jsou to sekundární metabolity složené z pětiuhlíkatých
isoprenových jednotek (2-methylbuta-1,3-dien) (obr. 1). Doposud bylo popsáno zhruba
15-20 000 struktur. Obvykle se jedná o cyklické nenasycené uhlovodíky (Calleja a kol.
2013; Salminen a kol. 2008; Wagner a kol. 2003).

Obrázek 1 Isoprenová jednotka (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)

K rozmanitosti terpenoidů přispívá i řada funkčních skupin připojených ke
skeletu, díky čemuž je můžeme rozdělit na:
 uhlovodíky (limonen)
 alkoholy (mentol)
 aldehydy (citral)
 ketony (karvon)
 kyseliny a estery (geranylacetát)
Dle počtu isoprenových jednotek ve skeletu je můžeme rozdělit na:
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 monoterpeny ze dvou isoprenových jednotek - limonen (obr. 2), karvon, karveol

Obrázek 2 Limonen (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)

 seskviterpeny ze tří isoprenových jednotek - zerumbon (obr. 3)

Obrázek 3 Zerumbon (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)

 diterpeny ze čtyř isoprenových jednotek - retinol (obr. 4)

Obrázek 4 Retinol (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)

 tetraterpeny z osmi isoprenových jednotek - β-karoten (obr. 5)
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Obrázek 5 β-karoten (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)

 polyterpeny z více než osmi isoprenových jednotek - poly-α-pinen (obr. 6)

Obrázek 6 poly-α-pinen (převzato ze Sigma-Aldrich 2016)

V přírodě se tato skupina látek podílí na celé řadě interakcí mezi rostlinami
a hmyzem, rostlinami a zvířaty či mezi rostlinami samotnými. Fungují jako signální
molekuly, feromony nebo mají obrannou funkci. Terpenoidy se celkem běžně dostávají
do lidského organismu. Jsou cennou součástí koření, extraktů, barviv, nápojů nebo také
kosmetiky (Wagner a kol. 2003).

2.2 Seskviterpeny
Jsou to sekundární metabolity složené ze tří isoprenoidních jednotek,
produkované převážně vyššími rostlinami. Lze se s nimi ale setkat také u hub či
bezobratlých. Byly identifikovány zejména v čeledích Anacardiaceae, Apiaceae,
Euphorbiaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, Rutaceae a nejvíce jich bylo identifikováno
v čeledi Asteraceae (Ambrož a kol. 2015; Chaturvedi a kol. 2015).
Strukturně je můžeme rozdělit na seskviterpeny alifatické a cyklické. Zástupcem
alifatických je např. farnesyl. Jeho derivátem je farnesylpyrofosfát, který je
meziproduktem syntézy cyklických seskviterpenů. Podle počtu cyklů rozdělujeme
seskviterpeny na mono-, bi- a tricyklické (Sell a kol. 2003).
11

U rostlin jsou seskviterpeny syntetizovány v endoplasmatickém retikulu.
Patnácti-uhlíkatý základní skelet umožňuje velkou diverzitu, co se týče jejich struktury.
Napomáhá tomu i velké množství enzymů seskviterpeny syntetizující, stejně tak jako
následné modifikace základního skeletu. Podílejí se na něm například hydroxylasy,
oxygenasy, dehydrogenasy, methyltransferasy a řada dalších enzymů (Chadwick a kol.
2013; Yu a kol. 2009).
Seskviterpeny tvoří značnou část složení esenciálních olejů a jsou jednou
z nejběžnějších skupin terpenů. Tyto látky obecně vykazují velkou rozmanitost
v biologické aktivitě. Mohou působit protizánětlivě, proti nádorům, antibakteriálně,
anthelminticky či antimalaricky. Na druhou stranu, některé seskviterpeny mohou
stimulovat kontrakce dělohy, mít alergenní (kontaktní dermatitida), karcinogenní nebo
neurotoxické účinky či negativně ovlivňovat srdce a oběhový systém (Merfort a kol.
2011).

2.2.1 α-Humulen
α-Humulen (obr. 7) je převládajícím seskviterpenem v rostlině Humulus lupulus
(chmel otáčivý, Cannabaceae), podle které získal své jméno. Je zodpovědný za
aromatickou vůni i chuť. Kromě chmelu se s ním lze setkat také u jiných významných
rostlin, např.: Cannabis sativa (konopí seté, Cannabaceae), Ocimum basilicum (bazalka
pravá, Lamiaceae), Syzygium aromaticum (hřebíčkovec kořenný, Myrtaceae), Panax
ginseng (ženšen pravý, Araliaceae), Piper nigrum (pepř černý, Piperaceae) (Sell a kol.
2003).

Obrázek 7 α-humulen (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)
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Strukturně se jedná o monocyklický seskviterpen se třemi nekonjugovanými
dvojnými

vazbami

(trans,trans,trans-2,6,6,9-tetramethyl-1,4,8-cyklodekatrien)

(Sigma-Aldrich 2015).
U α-humulenu byla prokázán protizánětlivý účinek, kterého dosahuje snížením
hladiny prozánětlivých cytokinů (TNF-α a IL-1β), inhibicí up-regulace bradykininových
receptrů B1 a inhibicí influxu neutrofilů do oblasti zánětu (Medeiros a kol. 2007).
Spolu s β-karyofylenem jsou významnou součástí esenciálního oleje Abies
balsamea (jedle balzámová, Pinaceae), jehož antibakteriální aktivita byla testována. Oba
seskviterpeny vykazují bakteriostatickou aktivitu vůči Staphylococcus aureus, přičemž
α-humulen má nižší minimální inhibiční koncentraci (Pichette a kol. 2006).
Pro tentýž esenciální olej byla vyzkoušena jeho protinádorová aktivita na
vybraných buněčných liniích (MCF-7, PC-3, A-549, DLD-1, M4BEU a CT-26). Jako
hlavní cytotoxická složka oleje byl stanoven α-humulen, který navodil časově a dávkově
dependentní pokles obsahu redukovaného glutathionu v buňce a zvýšil produkci
reaktivních forem kyslíku (Legault a kol. 2003).

2.2.2 β-Karyofylen
β-Karyofylen (obr. 8) je významným seskviterpenem v rostlinách jako Myrica
gale (vřesna bahenní, Myricaceae), Piper nigrum (pepř černý, Piperaceae), Syzygium
aromaticum (hřebíčkovec kořenný, Myrtaceae), Commiphora gileadensis (myrhovník
gileadský, Burseraceae), Murraya koenigii (murája koenigova, Rutaceae) nebo Zingiber
officinale (zázvor lékařský, Zingiberaceae). Mnohdy se vyskytuje spolu s α-humulenem.
Strukturně se jedná o bicyklický seskviterpen se 2 nekonjugovanými dvojnými vazbami

Obrázek 8 β-karyofylen (převzato ze Sigma-Aldrich 2015)
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(trans-(1R,9S)-8-methylen-4,11,11-trimethylbicyklo[7.2.0]undec-4-en) (Amiel a kol.
2012; Sell a kol. 2003; Zheng a kol. 1992).
U β-karyofylenu byl zjištěn lokální anestetický účinek. V závislosti na dávce byl
schopen snížit elektricky evokované kontrakce in vitro. In vivo byl lokální anestetický
účinek potvrzen spojivkovým reflexním testem u králíků (Ghelardini a kol. 2001).
Byly zkoumány antioxidační účinky α-humulenu a β-karyofylenu. Obě látky
vykazovaly inhibiční aktivitu vůči peroxidaci lipidů jaterních mikrosomů in vitro.
S mnohem vyšší intenzitou to dokázal β-karyofylen. Ten se choval jako scavenger vůči
hydroxylovým a peroxidovým radikálům a rovněž dokázal výrazně inhibovat funkci
enzymu 5-lipooxygenasy. Mohl by mít tedy pozitivní účinky při zraněních navozených
oxidačním stresem (Calleja a kol. 2013).
Další významnou vlastností je protizánětlivý účinek. Bylo prokázáno, že
β-karyofylen je přírodním agonistou endogenních kanabinoidních CB2 receptorů,
u kterých se předpokládá, že jsou exprimovány zejména buňkami imunitního systému.
U cisplatinou navozené dysfunkce ledvin byl schopen zmírnit poškození a zánětlivou
odpověď snížením produkce cytokinů, exprese adhezinů, snížením infiltrace tkáně
neutrofily a makrofágy a zmírněním oxidačního stresu (Horváth a kol. 2012). Bylo také
zjištěno, že β-karyofylen v netoxických dávkách zvyšuje protinádorovou aktivitu
α-humulenu, paklitaxelu a isokaryofylenu (Legault a kol. 2007).

2.3 Biotransformace seskviterpenů
V tradiční medicíně jsou často používány produkty obsahující terpenoidy k léčbě
nemocí, a proto je biotransformace těchto látek cílem zájmu xenobiochemie
a toxikologie. Na rozdíl od biologických aktivit ale není o jejich metabolismu v tělech
savců věnováno příliš pozornosti, přestože by to mohlo vést k objevu nových metabolitů
a biologicky aktivních látek (Ishida 2005).
Biotransformace (-)-β-karyofylenu v těle králíků vedla k tvorbě metabolitu
14-hydroxy-β-karyofylen-5,6-epoxidu (tvoří zhruba 80% metabolitů identifikovaných
v moči) regio- a stereoselektivní hydroxylací methylové skupiny v poloze C14 a epoxidací
v poloze C5/C6 (obr. 9). Stejný metabolit byl získán i po podání karyofylen-5,6-epoxidu.
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Metabolizací

vzniká

(-)-β-karyofylenu

také

malé

množství

14-hydroxy-β-karyofylen-5,6-diolu (Ishida 2005; Asakawa a kol. 2010).

Obrázek 9 Biotransformace (-)-β-karyofylenu v těle králíků (převzato a upraveno z Ishida 2005)

Cytochrom P450 (CYP) hraje důležitou roli v biosyntéze a metabolismu
seskviterpenů. Schopnost konvertovat seskviterpeny na lidské metabolity byla testována
na rekombinantních lidských jaterních izoformách CYP1A2, CYP2C9 a CYP3A4,
heterologně

exprimovaných

v Escherichia

coli.

Testovaný

α-humulen

nebyl

metabolizován ani jednou ze tří izoforem. β-karyofylenu podobný karyofylen-5,6-epoxid
byl metabolizován CYP3A4 (Julsing a kol. 2008).

2.4 Biotransformační enzymy
Biotransformační enzymy hrají centrální roli v metabolismu a eliminaci léčiv.
Chrání tělo před škodlivými účinky exogenních xenobiotik a některých endobiotik.
Enzymy biotransformující xenobiotika mohou být rozděleny na enzymy I. fáze
biotransformace, tj. enzymy oxidační, redukční a hydrolytické, a na enzymy II. fáze
biotransformace, tj. enzymy konjugační. Na metabolismu xenobiotik se kromě
biotransformačních enzymů také významně podílejí transportní proteiny, které přenášejí
xenobiotika a jejich metabolity přes membrány (Xu a kol. 2005).
Níže jsou popsány ty biotransformační enzymy, jejichž aktivity jsme dále
v praktické části diplomové práce stanovovali.
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2.4.1 Enzymy I. fáze metabolismu
Obecným principem metabolismu xenobiotik je změna struktury xenobiotika
s cílem omezit jeho vstup do dalších orgánů a tkání, snížit jeho potenciální toxicitu
a usnadnit jeho eliminaci. První fáze biotransformace zahrnuje oxidaci, redukci či
hydrolýzu. Hydrofilita xenobiotika se tím zvýší, čímž se eliminace usnadní.
2.4.1.1 NAD(P)H-chinonoxidoreduktasa 1
Chinonreduktasy byly nalezeny v mnoha eukaryotních organismech, od kvasinek
až po savce. Jedná se o homodimer a je unikátní svou schopností využívat jak NADH,
tak NADPH jako redukční kofaktor. NAD(P)H-chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1) je široce
rozšířený FAD-dependentní flavoprotein, který katalyzuje dvouelektronovou redukci
chinonů Tím zabrání účasti elektrofilních chinonů v jednoelektronových redukčních
reakcích, jejichž produktem jsou semichinony a různé reaktivní formy kyslíku, čímž
snižuje jejich mutagenitu a karcinogenitu (Dinkova-Kostova, Talalay 2010).
Imunohistochemické studie odhalily, že NQO1 je primárně exprimována
v epitelu, endotelu a adipocytech a ve vysokém množství v epiteliálních nádorech. Mezi
substráty NQO1 patří chinony (antracykliny využívané jako cytostatika), chinoniminy,
aromatické nitrosloučeniny a azolová barviva. Hydrochinony, produkty reakcí NQO1,
mohou být dále glukuronidovány nebo sulfonovány. NQO1 je snadno indukovatelná
azobarvivy, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, ionizujícím a UV zářením.
Významným inhibitorem NQO1 je antikoagulans dikumarol (Dinkova-Kostova, Talalay
2010; Siegel a kol. 2004).
Předpokládá se, že NQO1 možná hraje roli antioxidantu také při redukci
endogenních chinonů, jako je vitamín E a koenzym Q10. Redukcí těchto látek dojde ke
vzniku stabilních hydrochinonů s významnými antioxidačními účinky (Siegel a kol.
2004).

2.4.2 Enzymy II. fáze metabolismu
Druhá fáze metabolismu je založena hlavně na procesu konjugace, která vede ke
zvýšení hydrofility a tím zesílí vylučování látek žlučí a močí. Mezi nejčastější reakce patří

16

sulfonace, glukuronidace, acetylace, methylace či konjugace s glutathionem nebo
aminokyselinami (Xu a kol. 2005).
2.4.2.1 Glutathion-S-transferasy
Jedná se o skupinu všudypřítomných enzymů, důležitých pro detoxifikaci
endogenních i exogenních elektrofilních látek (léčiva, toxiny, karcinogeny, produkty
oxidačního

stresu)

konjugací

s nukleofilní

částí

tripeptidu

glutathionu

(γ-glutamylcysteinylglycin) (Luo a kol. 2011). Formováním výsledného thioetheru
přes -SH skupinu cysteinu v glutathionu, dochází ke snížení toxicity až neutralizaci
substrátu.

Existují

ale

i

výjimky tohoto

pravidla,

kdy například

konjugáty

alkylhalogenidů jsou toxičtější, než původní substrát (Tew a kol. 1999).
Substráty pro konjugaci s glutathionem mohou být rozděleny do dvou skupin.
První skupinu zahrnují sloučeniny, které jsou dostatečně elektrofilní a mohou být proto
konjugovány přímo, naproti tomu do druhé skupiny řadíme sloučeniny, které se stávají
elektrofilními až po předchozí metabolizaci. Tyto reaktivní meziprodukty se vytváří
během první fáze biotransformace (Parkinson 2001).
Existují dvě nadrodiny. První se skládá z rozpustných dimerních proteinů,
nacházejících se v cytosolu. Doposud bylo na základě sekvence aminokyselin
identifikováno osm tříd: alpha, kappa, mí, omega, pí, sigma, theta a zeta. Druhá nadrodina
je složena z membránově vázaných trimerních proteinů, také nazývaných MAPEG
(membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione metabolism) (Luo a kol.
2011).
2.4.2.2 Sulfotransferasy
Konjugace se sulfonovou skupinou je významná konjugační reakce, které
podléhají zejména látky s povahou alkoholů, fenolů a aminů. U savců bylo identifikováno
celkem pět rodin sulfotransferas (SULT1-SULT5), odlišných substrátovou specifitou. Pro
člověka jsou specifické zejména rodiny SULT1, SULT2 a SULT4. Mezi substráty patří
například karcinogeny, hormony, žlučové kyseliny, neurotransmitery, peptidy a lipidy.
(Gamage a kol. 2005)
Reakce obnáší přenos sulfonové skupiny (SO3-) na hydroxyl nebo aminoskupinu
substrátu, katalyzovaný SULT, za vzniku sulfátu. Univerzálním dárcem sulfonové
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skupiny je 3‘-fosfoadenosin-5‘-fosfosulfát (PAPS). Přestože je sulfonace převážně
detoxifikační složkou metabolismu (zvýšení hydrofility a exkrece), u xenobiotik jako jsou
N-hydroxyarylaminy nebo hydroxymethyl polycyklické aromatické uhlovodíky, vede
sulfonace ke vzniku vysoce reaktivních elektrofilů, které jsou mutagenní i karcinogenní.
(Gamage a kol. 2005)
Sulfotransferasy lze rozdělit na cytosolické a membránové. Membránově vázané
SULT se nacházejí v Golgiho aparátu a sulfonací ovlivňují strukturní a funkční
charakteristiky peptidů (cholecystokinin), lipidů a glykosaminoglykanů. Cytosolické
sulfotransferasy zodpovídají za metabolismus xenobiotik a malých endogenních
substrátů, jako jsou steroidní hormony, žlučové kyseliny a neurotransmitery (dopamin).
(Gamage a kol. 2005)
Mnoho substrátů SULT jsou i substráty UDP-glukuronyltransferas. U SULT se dá
ale říci, že jde o metabolickou cestu s vyšší afinitou, ale nízkou kapacitou. Naopak
u UDP-glukuronosyltransferas se jedná o systém s nižší afinitou, ale vysokou kapacitou.
To by mohlo podle Gamage a kol. (2005) nasvědčovat, že SULT bude mít větší význam
u metabolismu látek přijatých v nižším množství, například potravou.

2.4.3 Vliv seskviterpenů na biotransformační enzymy
Epidemiologické studie soustavně ukazují, že konzumace ovoce, zeleniny
a koření jsou silně spojeny se snížením rizika výskytu nemocí, jako jsou rakovina
a kardiovaskulární choroby, které jsou hlavními příčinami úmrtí ve většině vyspělých
zemí. Pozitivní účinky seskviterpenů na lidské zdraví jsou dlouho známé a mnohdy
podrobně prozkoumané. Méně často se ale zabýváme účinky seskviterpenů na
biotransformační enzymy a metabolismus léčiv. (Calleja a kol. 2013)
Vlivem α-humulenu a β-karyofylenu na enzym glutathion-S-transferasu (GST) se
zabývali Zheng a kol. (1992), kteří stanovovali aktivitu GST v játrech, části žaludku
a mukóze tenkého střeva A/J myší. Tyto laboratorní myši dostaly sondou 3 dávky
testovaných látek (20 mg látky suspendované v 0,3 ml oleje z bavlníkových semen),
v rozmezí 2 dnů mezi jednotlivými dávkami. Jak α-humulen, tak β-karyofylen
v porovnání s kontrolními vzorky indukovaly aktivitu GST v játrech a tenkém střevě
dvou až třínásobně.
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Byl

zkoumán

vliv

tří

strukturně

podobných

látek

α-humulenu,

8-hydroxyhumulenu a zerumbonu na GST, využívajíce kultivace potkaní jaterní
epiteliální buněčné linie RL34. Výsledkem byla indukce GST u zerombonu, avšak žádná
změna aktivity oproti kontrole u α-humulenu a 8-hydroxyhumulenu. Jako důvod byla
považována elektrofilní ketonická skupinu zerumbonu, která u zbývajících dvou struktur
chybí (Nakamura a kol. 2004).
Kromě schopnosti β-karyofylenu indukovat GST byl zkoumán i jeho
antigenotoxický potenciál. Při pokusu byly použity Swiss-Webster myši, kterým byl
podán známý mutagen benzo(a)pyren. U β-karyofylenu byl pozorován antioxidativní
účinek a indukce GST až o 64%, v závislosti na dávce β-karyofylenu (Alvarez-Gonzales
a kol. 2014).
Celkem 8 vybraných látek obsažených v běžně konzumovaných kořeních, mezi
kterými byl i β-karyofylen, bylo testováno s cílem určit jejich vliv na aktivitu
P-glykoproteinu a CYP3A4. Na buněčných L-MDR1 a Caco-2 liniích byla stanovována
schopnost látek inhibovat funkci P-glykoproteinu. U β-karyofylenu žádné inhibiční
účinky nebyly pozorovány. Vliv na funkci CYP3A4 byl testován v lidských jaterních
mikrosomech

(hydroxylace

midazolamu

na

1-hydroxymidazolam

a

4-hydroxymidazolam). Podle výsledků β-karyofylen inhiboval přeměnu midazolamu na
1-hydroxymidazolam, avšak není tak silným inhibitorem, jako ketokonazol, který sloužil
jako kontrola. Přeměnu midazolamu na 4-hydroxymidazolam naopak indukoval, avšak
ne tak silně jako testosteron, sloužící jako kontrola (Zhang, Lim 2008).

2.5 Tkáňové řezy
Tkáňové řezy jsou in vitro systém, jehož vývoj a využívání započalo ve 20. letech
minulého století. Hlavním průkopníkem byl Otto H. Warburg (držitel Nobelovy ceny za
fyziologii z roku 1931), ale také Hans A. Krebs (držitel Nobelovy ceny za fyziologii
z roku 1953). Tato metoda prošla během let řadou proměn, vylepšení a nalezla mnoho
aplikací (Koppenol a kol. 2011; Li a kol 2016).
Velkého úspěchu dosáhlo Evropské centrum pro validaci alternativních metod
(ECVAM) a jeho 20. seminář na téma: „The use of tissue slices for pharmacotoxicology
studies“. Seminář potvrdil význam metody v souvislosti s pravidlem tří R (reduce, refine,
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replace), multiorgánovou a mezidruhovou aplikací a vydal řadu doporučení (Bach a kol.
1996).
Řezy obsahují všechny typy buněk přítomných v daném orgánu in vivo. Buňky
jsou v jejich přirozeném prostorovém uspořádání, a mají tedy i možnost pro přirozenou
mezibuněčnou komunikaci a buněčné interakce. Přítomnost více druhů buněk zároveň
umožňuje zkoumat regionální nebo buněčně specifické účinky in vitro (Bach a kol. 1996).

2.5.1 Vývoj techniky
Využívání řezů z jater a dalších orgánů je poměrně starou in vitro technikou.
Tkáňové řezy byly využívány již Warburgem a Krebsem k objasnění intermediárního
metabolismu. Avšak tehdejší metody neumožňovaly tvorbu řezů s reprodukovatelnou
tloušťkou a vhodné inkubační systémy ještě nebyly vyvinuty. Velký průlom znamenal až
nástup mechanických kráječů, které umožňují vznik řezů přesně definovanou
a reprodukovatelnou tloušťkou (Lake, Price 2013).
Tkáňové řezy používané v prvních in vitro výzkumech byly získávány tzv.
free-hand metodou. Tkáň byla krájena ve speciální matrici (bylo nutno vždy matrici
rozložit a znovu složit pro vložení nové tkáně) ručně drženou žiletkou nebo skalpelem.
Různorodost v tloušťce a tvarech vedla k různé difuzi kyslíku a dalších látek, což
omezovalo získání reprodukovatelných výsledků. V dalších letech byly vytvořeny
jednodušší systémy jako Stadie-Riggs mikrotom (obr. 10), který zdvihá tkáň nad krájecí
plochu, po které se pohybuje tenká žiletka. Reprodukovatelnost tloušťky řezů u něj byla
lepší než u free-hand metody. Řezy získané oběma metodami ale mají poměrně nízkou

Obrázek 10 Stadie-Riggs mikrotom (převzato z Thomas Scientific 2016)
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životnost, přesto se hojně využívaly u krátkodobých studií. Pracovník obsluhující obě
zařízení ovšem musel být velmi zručný a zkušený, protože snadno docházelo k poškození
tkáně (Bach a kol. 1996; Krumdieck 2013; Stadie a kol. 1944).
Velkou změnu přinesly mechanické kráječe, které jsou polo či plně
automatizované. Umožňují tvorbu kvalitnějších a tenčích řezů mnohem snáze a rychleji.
Jako první byl v roce 1980 popsán plně automatizovaný mikrotom navržený
C. L. Krumdieckem (obr. 11). Od jeho prvního návrhu došlo k řadě vylepšení, například
přidání oscilujícího ostří. Jako příklad polo-automatizovaného kráječe lze uvést
Brendel-Vitron tissue slicer (obr. 12), který má některé technické rysy podobné jako
kráječ Krumdieck, avšak používá rotační čepel a váleček tkáně je třeba posouvat k čepeli
ručně (Bach a kol. 1996; Krumdieck 2013).

Obrázek 11 Krumdieck Tissue Slicer MD4000 (převzato z Alabama Research & Development 2016)
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Obrázek 13 Brendel-Vitron tissue slicer (převzato z Vitron 2016)

Mechanismus tvorby tkáňového řezu na kráječi Krumdieck tissue slicer (obr. 13):
Vertikálně orientovaný tkáňový váleček (C) je svrchu jemně přitlačován k desce (E)
pístem (D). Držák tkáně (B) je propojený s ramenem, které aparát rozpohybuje a váleček
tkáně se pohybuje přes oscilující ostří nakloněné pod úhlem 20° (A). Řezy (F) jsou
přemístěny od kráječe do sběrné nádoby jemným proudem pufru (Krumdieck 2013).

Obrázek 12 Proces krájení na Krumdieck tissue slicer (převzato z Krumdieck 2013)

2.5.2 Využití
Tkáňové řezy jsou využívány zejména ke studiu I. a II. fáze biotransformace
přírodních i syntetických látek. Mohou být použity k mezidruhovému porovnání
orgánové fyziologie, ke studiu metabolismu xenobiotik, xenobiotiky navozené
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cytotoxicity a genotoxicity, inhibice/indukce biotransformačních enzymů a jsou vhodné
ke sledování účinků parakrinních a autokrinních stimulů. Používají se rovněž v klinické
praxi, například jako diagnostická technika při transplantaci orgánů. Lze je využít
u koinkubačních studií s řezy z více orgánů ke studiu multiorgánové toxicity, kdy jedna
tkáň metabolizuje substrát na metabolit, který působí toxicky na další tkáň. Jako materiál
se používá nejčastěji tkáň z jater a ledvin, ale také plic, mozku, lymfatické tkáně, sleziny,
prostaty, tkáně trávicího traktu nebo nádorová tkáň (Bach a kol. 1996; Červenková a kol.
2001; Lake, Price 2013).
Výhody:
 Přítomny všechny typy buněk, typické pro danou tkáň.
 Zachovaná architektura tkáně, mezibuněčná komunikace a interakce.
 Při tvorbě řezů se nepoužívají proteolytické enzymy jako při izolaci buněk
(zachování povrchových buněčných struktur).
 Lze připravit řezy z různých živočichů či orgánů ve stejném médiu a stejným
způsobem.
 Metoda, která pomáhá zredukovat množství laboratorních zvířat, potřebných pro
experiment.
 Možnost kryoprezervace řezů.
Nevýhody:
 V porovnání s buněčnými liniemi nízká životnost (v rámci hodin až dnů).
 Pokles hladiny biotransformačních enzymů v čase.
(Bach a kol. 1996; Červenková a kol. 2001; Lake, Price 2013)

2.5.3 Tvorba tkáňového řezu
2.5.3.1 Zisk tkáně
Čerstvá tkáň by měla být použita pokud možno co nejrychleji po vyjmutí. Jako
optimální se považuje využití potkanů, jejichž váha se pohybuje v rozmezí 250-325
g. Preferovanou metodou je uchovávat tkáň/orgán při hypotermii ve studeném
izotonickém médiu, aby nedošlo k ischemii při tělesné teplotě. Tento postup u myší
a potkanů (pokud doba uchovávání nepřesáhne určitý interval) nevyžaduje proplachování
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orgánu. Venózní propláchnutí izotonickým roztokem je vhodné spíše u velkých orgánů,
jako jsou např. lidská játra. Některé orgány mohou mít specifické nároky ohledně složení
a teploty uchovávacího média (Bach a kol. 1996; Vickers a kol. 2004; Fisher, Vickers
2013).
Uchování orgánu při hypotermii v izotonickém roztoku dokáže zpomalit
biodegradační procesy, jako hromadění kyseliny mléčné, pokles pH, proteolýzu, lipolýzu
a peroxidaci lipidů. Doba uchovávání je krátká a i mezi jednotlivými živočišnými druhy
se liší. Zatímco vyjmutá tkáň z hlodavců je poměrně náchylná a musí se rychle zpracovat,
vzorky ze psů či primátů jsou mnohem odolnější vůči manipulaci, které jsou vystaveny
(Bach a kol. 1996; Fisher, Vickers 2013).
2.5.3.2 Tloušťka
Mikrotom by měl být schopný produkovat řezy jednotné tloušťky v rozsahu
přibližně 100-500 µm. Již v roce 1923 demonstroval Dr. Warburg, že řezy s přiměřenou
tloušťkou by mohly v dostatečně provzdušněném mediu přežít v rámci hodin až dní díky
difuzi kyslíku ke všem buňkám. Kdyby byla tloušťka <100 µm, došlo by k velkému
poškození buněk na obou plochách řezu samotným krájením. Pokud by byly řezy příliš
silné (>275 µm pro játra, ledviny, srdce, štítnou žlázu nebo >500 µm pro plíce), začaly
by se ve středu řezu formovat skupiny mrtvých buněk v důsledku kyslíkové deprivace
(Fisher, Vickers 2013; Krumdieck 2013).
Ke kalibraci požadované tloušťky lze využít několik metod. Je zde zahrnuto
určení váhy tkáňového řezu, určení obsahu proteinu, využití digitálního mikrometru nebo
mikroskopické přezkoumání řezu (Laker, Price 2013).
2.5.3.3 Tvar
Je třeba produkovat řezy stejného tvaru a rozměrů. Je-li zachována identická
geometrie řezů, můžeme porovnávat výsledky, jejichž hodnoty jsou velmi malé. Používá
se proto metoda, kdy je z orgánu vykrojena tkáň ve tvaru válečku za pomoci speciálního
nástroje.
Vykrajování lze provést mechanicky za pomoci laboratorní vrtačky (lidská a psí
játra, ledviny, plíce) s ostrou kovovou trubicí uprostřed a nastavitelnou rychlostí (obr.
14) nebo ručně (myší a potkaní játra), pomocí ostré kovové trubice požadovaného
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průměru. K dispozici jsou nástroje pro výrobu válečků o průměru 3, 5, 8, 10 a 15 mm.
Vhodný průměr pro daný orgán je vždy třeba zjistit metodou pokusu a omylu. Vzniklé
válečky tkáně by měly být uloženy na ledu, ponořené ve studeném izotonickém roztoku
(de Graaf a kol. 2010; Fisher, Vickers 2013; Krumdieck 2013).

Obrázek 14 Přístroj pro mechanickou tvorbu tkáňových válečků (převzato z Krumdieck 2013)

Tkáňové válečky jsou po vytvoření umístěny do otvoru stejného průměru v kráječi
a svrchu jsou zatěžkány malým vyváženým pístem. Cílem je imobilizovat tkáň
a nasměrovat ji kolmo k čepeli mikrotomu. U tkáně, která je křehká, dutá, deformující se
při kompresi nebo u vzorků tkáně velmi malých rozměrů (3-5 mm), se postupuje zalitím
tkáně agarózou s nízkým bodem tání. S cylindrickým blokem agarozy se dále postupuje
stejně, jako s válečkem tkáně (Krumdieck 2013).
2.5.3.4 Fyziologické médium
Jak nástroj pro tvorbu tkáňových válečků, tak samotný mikrotom pracují
ponořeny do studeného fyziologického a izotonického roztoku, který chrání tkáň před
změnami tonicity a poskytuje žádanou lubrikaci. Minimalizuje se tak poškození tkáně,
způsobené vykrajovacím nástrojem a následně ostřím mikrotomu. Optimální je držet
teplotu média mezi 2 až 4°C. Díky tomu dojde k minimalizaci hypoxického poškození
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během přípravy a procesu krájení. Fyziologické médium rovněž umožňuje snadnější
manipulaci díky jemnému proudu média, který odnáší čerstvě vytvořené řezy do
rezervoáru (Krumdieck 2013).

2.5.4 Jaterní řezy
Játra savců čítají zhruba 2,5-5% tělesné váhy savců a jsou složena z více typů
buněk. Zlatým standardem pro výzkum fyziologie, patologie, metabolismu a exkrece jsou
izolované a kultivované hepatocyty. I přes zdokonalení techniky v průběhu let ale
nepředstavují celistvý model. Hepatocyty zaujímají zhruba 80% objemu jater, tvoří však
jen 60% frakce jaterních buněk. Zbývajících 40% se skládá z Kupferových buněk
(tkáňové makrofágy), jaterních stellátových buněk (zapojeny do skladování vitamínu
A a produkce kolagenu), endoteliálních buněk tvořících výstelku cév, biliárních
epitelových buněk, fibroblastů a imunitních buněk. V současnosti je známo, že všechny
tyto buněčné typy spolu komunikují a jejich funkčnost silně závisí na interakcích s jejich
přirozenou matrix (de Graaf a kol. 2010; Lake, Price 2013).
Játra jsou orgán, který je u savců hlavním centrem metabolismu xenobiotik.
K dispozici mají celou řadu enzymů. V první fázi metabolismu patří mezi nejdůležitější
oxidační enzymy nadrodina cytochromů P450 a flavin monooxygenas, mezi redukční
enzymy nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátký řetězcem a aldo/keto rekuktas, mezi
hydrolytické enzymy pak epoxidhydrolasa. Do druhé fáze biotransformace patří
nadrodiny

UDP-glukuronosyltransferas,

sulfotransferas,

glutathion-S-transferas,

acetyltransferas a methyltransferas. Jaterní enzymy nejsou v jaterních lobulech uniformně
distribuované a nacházejí se jak v hepatocytech, tak v ostatních buňkách (Lake, Price
2013).
Nejvíce studií bylo provedeno na řezech z jater potkanů. Technika je ale stejně tak
uplatnitelná u dalších živočišných druhů, např. myší, morčat, psů, opic a u člověka.
Lidské řezy mohou být připraveny z části jater získaných například biopsií nebo jako
chirurgický odpad. Nejoptimálnější parametry jaterních řezů jsou 5-8 mm v průměru
a tloušťka 200-250 µm, což umožňuje plný přístup vnitřních buněčných vrstev ke kyslíku,
živinám a testovanému substrátu. Je-li třeba, může se tloušťka snížit až na 100 µm (de
Graaf a kol. 2010).
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Přestože poskytují tkáňové řezy řadu výhod, existují i limitující faktory této
metody. Jsou-li poskytnuty optimální podmínky, mohou být jaterní řezy kultivovány 3 až
7 dnů (v závislosti na živočišném druhu). Ani tato doba ale není dostatečná ke studiu
chronické toxicity látek (izolované hepatocyty mohou být kultivovány až po dobu
několika týdnů). Stejně jako u izolovaných hepatocytů, hladina biotransformačních
enzymů v řezech při inkubaci klesá v čase, což může vést k výsledkům, které nebudou
odpovídat situaci in vivo (zejména u dlouhodobých inkubací) (Lake, Price 2013).
Další, často diskutovanou limitací je nedostatečná penetrace látek do řezu.
Zejména rychle metabolizovatelné lipofilní látky (podané za podmínek kdy nesaturují
metabolismus) jsou velmi rychle adsorbovány a metabolizovány vnějšími vrstvami, což
vede k poklesu expozice vnitřních vrstev buněk vůči substrátu. Jsou-li jaterní řezy použity
ke kvantitativním metabolickým studiím takových látek, lze penetrační limitace obejít
použitím tenčích řezů. Nesmí ale být tenčí než 100 µm, jinak by došlo k poškození až
destrukci tkáně při krájení (de Graaf a kol. 2010; Lake, Price 2013).

2.5.5 Preinkubace
Preinkubace je proces probíhající za podmínek inkubace řezu v médiu bez
testovaných látek. Bach a kol. (1996) popsali podmínky preinkubace v rámci zprávy z 20.
semináře ECVAM. Určitá preinkubační doba je podle nich nutná vždy z toho důvodu, že
většina pufrů v inkubačních médiích má jinou iontovou rovnováhu než studená média,
určená k ochraně a uchování tkáně a řezů. Uchovávací roztoky mohou navíc obsahovat
antioxidanty, které by mohly nějakým způsobem interagovat s testovanými látkami.
Jaterní řezy mohou být preinkubovány v médiu po dobu až 2 hodin. U krátkodobých
metabolických studií doporučují preinkubaci

10-30 minut. U dlouhodobých

toxikologických studií doporučují preinkubaci 1-2 hodiny (umožní návrat hladin
draselných iontů a ATP v jaterních řezech do normálu). Výměnou média dojde
k odstranění povrchových nečistot řezů a enzymů (např. laktátdehydrogenasa,
alaninaminotransferasa), uvolněných z poškozených buněk do média.
Odlišný postoj zaujímají Fisher a Vickers (2013). Podle nich je preinkubace
trvající 1-2 hodiny nezbytná při inkubacích trvajících méně než 6 hodin. Při inkubacích
trvajících 12 hodin a méně, ji doporučují. U delších inkubací je podle nich preinkubace
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nezbytná pouze v případě, že budeme zkoumat v médiu přítomnost různých buněčných
komponent a uvolněných enzymů.

2.5.6 Inkubace
Pro inkubaci jsou zásadní parametry řezu (tloušťka, tvar) a výběr vhodného
inkubačního systému. Cílem je umožnit přístup k živinám a testovaným látkám, zajistit
optimální výměnu plynů, zabránit vzniku nekrózy a udržet funkčnost a životaschopnost
buněk řezu. Existuje několik typů inkubačních systémů (Fisher, Vickers 2013).
2.5.6.1 Dynamická orgánová kultivace
Systém dynamické orgánové kultivace (DOC) byl vytvořen těsně po uvedení
Krumdieckova kráječe na trh. Řez se umisťuje doprostřed titanové síťky, která je
umístěna ve válci z teflonu nebo titanu (obr 15.). Použijeme-li více než jeden řez, měl by
mezi nimi být alespoň 4mm rozestup, aby se zabránilo překrývání. Je doporučeno na síťku
umístit filtr z derivátu celulosy (0,45 µm tlustý, 13 mm v průměru) a až na něj umístit řez
(Fisher, Vickers 2013).

Obrázek 15 Titanová mřížka uvnitř titanového válce (převzato z Vitron 2016)

Válec je následně horizontálně vložen do skleněné scintilační vialky s objemem
20 ml, naplněné 1,7 ml inkubačního média. Objem 1,7 ml média byl stanoven jako
optimální ke zvlhčování řezu po dobu 24 hodin, zatímco řez rotuje uvnitř vialky. Aby byl
umožněn přístup kyslíku, jsou v nádobě vytvořeny otvory o průměru 1 mm. Otvory jsou
dostatečně malé, aby nedocházelo k odpařování média, ale dostatečně velké aby
docházelo k výměně plynů. Vialka s válcem je umístěna do speciálního inkubátoru (obr.
16), který vialkou otáčí a tím dochází i k rotaci vloženého válce s řezem. Všechny části
řezu jsou tak postupně vystaveny plynné fázi, což je důležité pro udržování řezu při
dlouhodobých kultivacích. Je nutné každých 24 hodin měnit médium kvůli doplnění živin
a odstranění buněčného odpadu (Fisher, Vickers 2013).
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Obrázek 16 Inkubátor pro dynamickou orgánovou kultivaci (převzato z Vitron 2016)

2.5.6.2 Trvale ponořené inkubační systémy
Řezy lze umístit do vícejamkové (6, 12, 24 jamek) destičky (1-3 řezy na jamku)
nebo do Erlenmeyerovy baňky (4-6 řezů na 50 ml baňku nebo 7-12 řezů na 125 ml baňku).
Destičky nebo baňky se následně umístí do inkubátoru, kde by měly být protřepávány (70
rpm). Tento typ inkubace dovoluje konstantní vystavení řezu médiu a umožňuje rychlý
odběr média či řezů (v rámci minut) bez výrazného přerušení inkubace. Výměna plynů je
závislá na velikosti plochy rozhraní médium-vzduch (Fisher, Vickers 2013; de Kanter a
kol. 2002).
Oba systémy byly porovnány za použití jaterních řezů potkana s ohledem na
životaschopnost a metabolickou aktivitu inkubovaných řezů. Při porovnání bylo zjištěno,
že DOC systémy inkubace jsou méně vhodné, než submerzní systémy (také kvůli cenové
dostupnosti) (de Kantrer a kol. 2002).
2.5.6.3 Inkubační médium
Vhodné médium je vždy třeba vybrat podle povahy experimentu. Všechna
inkubační média ale musí splnit určité parametry, nezbytné pro udržení optimální
životnosti řezu. Všechny složky musí představovat stejnou celkovou osmotickou sílu jako
in vivo a musí poskytovat bohatý zdroj sacharidů (většinou glukóza), aminokyselin,
vitamínů a minerálů. Obvykle se přidávají antibiotika a antimykotika (de Kanter a kol.
2002).
Někdy se přidávají také hormony (v závislosti na inkubované tkáni a povaze
experimentu), např.: inzulin, glukagon, dexamethason, testosteron, trijodthyronin nebo
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estradiol. Někdy se médium suplementuje fetálním hovězím sérem, a to až do 5% (V/V).
Může být ale použito i sérum daného pokusného zvířete. Měl by být použit vhodný pufr,
aby bylo udrženo fyziologické pH 7,4. Nejčastěji jsou používány bikarbonátové pufry,
kvůli podobnosti s fyziologickými pufrovacími systémy (de Kanter a kol. 2002).

2.5.7 Životaschopnost tkáňových řezů
Při využívání tkáňových řezů je životaschopnost zásadním faktorem, pokud
chceme posoudit užitečnost daného systému. A to i přesto že je metoda v dané laboratoři
rutinně využívána. Existuje celá řada metod, jak viabilitu řezů ověřit. Od jednoduchých
a rychlých, až po důkladné a časově náročné (de Kanter a kol. 2002).
Tkáňové řezy jsou stále živým a funkčním systémem, což je indikováno udržením
a obnovou hladin ATP (základní energetické oběživo buňky), doplňováním hladin
antioxidantu glutathionu a udržením nitrobuněčné úrovně draselných iontů. Konstantní
obsah draselných iontů indikuje neporušenost plazmatické membrány a odráží funkčnost
Na+/K+-ATPasy. Hladiny iontů draslíku pozitivně korelují s hladinami ATP. Bývají
využívány také morfologické a imunohistologické metody. (Červenková a kol. 2001; de
Kanter a kol. 2002; Fisher, Vickers 2013).
Důležitou funkcí buňky je proteosyntéza, vyžadující řadu komplexních procesů.
Za pomoci radioaktivně značeného
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C-leucinu inkorporovaného do proteinu, který

můžeme vysrážet, se dá přesně stanovit schopnost proteosyntézy a tedy i životaschopnost
buněk a tkáně. Jako kontrola se používají inhibitory proteosyntézy ricin a cykloheximid
(de Kanter a kol. 2002).
V rámci procesu krájení nebo jiným poškozením buněk dochází k uvolnění
enzymů z buněk do média. Životnost lze procentuálně vyjádřit z poměru aktivity enzymů
v médiu a aktivity enzymů v řezu. Vždy se stanovuje aktivita enzymu, jehož výskyt je
v daném orgánu relativně vysoký. Stanovení laktátdehydrogenasy a alkalické fosfatasy
se obvykle využívají u jaterních, plicních a ledvinných řezů; alanin- a aspartátaminotransferasy u jaterních řezů a gama-glutamyl transpeptidasy u ledvinných řezů (de
Kanter a kol. 2002).
Poměrně častou a rozšířenou metodou je tzv. MTT test, jehož podstatou je redukce
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromidu (MTT) na fialově zbarvený
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formazan. Úroveň redukce MTT odráží funkci mitochondriálních dehydrogenas,
produkujících NADH i NADPH. Existují ovšem náznaky, že MTT není konvertováno jen
mitochondriálními enzymy (Červenková a kol. 2001).

2.5.8 Homogenizace
Studie s tkáňovými řezy mohou být provedeny v různých inkubačních systémech
přidáním xenobiotika do média a inkubací řezů po přiměřenou dobu. Jak xenobiotika, tak
jejich metabolity mohou být po inkubaci zachyceny v řezu a je tak nezbytná
homogenizace v inkubačním médiu, chceme-li získat skutečné údaje o hladině mateřské
látky a jejích metabolitů (Lake, Price 2013).

2.5.9 Kryoprezervace
Možnost uchovat plně funkční tkáňové řezy by umožnila zlepšení v laboratorní
efektivitě, větší standardizaci testovacích modelů a usnadnila by mezidruhové porovnání
mezi lidskou a zvířecí tkání již v brzkých fázích vývoje léčiv. Fahy a kol. (2013) ale
považují za nejdůležitější větší možnost výzkumu s lidskou tkání, která je úzkoprofilová
a její dostupnost je nepředvídatelná. Doposud studovanými způsoby kryoprezervace jsou
zmražení (pomalé a rychlé) a vitrifikace.
Tradiční metodou je zmražení (přeměna tekutiny v led), které může řez ovlivnit
na buněčné i tkáňové úrovni. Formování ledu běžně začíná v extracelulárním prostoru,
kde je katalyzováno všudypřítomnými heterogenními částicemi, které slouží jako
krystalizační jádra. Růst krystalů ledu ale vede k zahušťování extracelulární tekutiny, což
vlivem osmotického tlaku způsobí ztrátu vody v buňkách, jejich smrštění a může tak
způsobit jejich poškození až smrt. K omezení negativních účinků procesu zmražení se
používají kryoprotektiva. Jsou to látky, které snižují bod tuhnutí, zvyšují isotonickou
osmolalitu uvnitř buněk a omezují tak formování krystalů ledu a svraštění buněk.
K smrštění ale nedochází okamžitě a můžeme mu proto částečně zabránit rychlejším
ochlazením (buňky nemají čas dosáhnout optimálního osmotického stavu). Příliš velká
chladící rychlost ale povede ke vnitřní krystalizaci, což může být pro buňku letální (Fahy
a kol. 2013).
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Na úrovni tkáně se setkáváme s dalšími problémy, protože tkáň se skládá
z extracelulárních materiálů a různých typů buněk s rozdílným objemem a obsahem, které
jsou vzájemně propojeny do funkčních jednotek. Žádná z těchto jednotek ale není
vyvinuta a připravena na náhlou ztrátu velkého objemu vody kvůli osmotickým jevům.
Smrštěním buněk dochází ke vzniku sil, které působí na další buňky a jejich připojení na
extracelulární struktury. Přestože je většina tkání schopna většinu těchto sil vydržet, stále
dochází k poškození. Bez ohledu na osmózu, samotný vznik krystalů může na tkáň
vyvolat ohromný tlak a distorzní síly, jejichž vliv může být na řezy devastující. Pro různé
buňky tkáně může být permeabilita a toxicita kryoprotektantu rozlišná (Fahy a kol. 2013).
Další kryoprezervační metodou je vitrifikace. Tato metoda se úplně vyhýbá
formování krystalů ledu nahrazením dostatečného množství vody kryoprotektanty
a chlazením do dosažení teploty skelného přechodu. Vzniká tak sklovitá forma, která je
příliš studená na to, aby významně změnila svou strukturu. Prostou imobilizací buněk se
tak vyhneme potenciálnímu smrštění buněk, tkáňové distorzi, riziku formování krystalů
ledu uvnitř buněk a hledání kompromisu optimální chladící rychlosti pro smíšené
buněčné populace v řezu. Je ale zapotřebí vhodného systému, schopného rychlých změn
mezi zahříváním a chlazením, aby nedošlo ke vzniku ledu (Fahy a kol. 2013).
Přestože je vitrifikace slibnou metodou, skýtá řadu úskalí. Mezi hlavní patří
užívané množství a toxicita kryoprotektantu (velmi často je používány dimethylsulfoxid,
glycerol, ethylenglykol), jehož se využívá mnohem více než u metody zmražení.
Nevýhodou vitrifikovaných roztoků je fakt, že při zahřívání mohou zamrznout mnohem
rychleji, než tekuté roztoky zamrzají při ochlazování. Tento jev, tzv. devitrifikace, může
být pro tkáň letální, pokud není rychlost zahřívání dostatečná nebo pokud nepoužijeme
dostatečné množství kryoprotektantu. Dalším problémem je štěpení. Jelikož není sklovitá
forma schopna rychle reagovat na termální kontrakční a expanzní stres, dochází
k prasklinám až rozpadu skla a uchovávané tkáně (Fahy a kol. 2013).
Obě metody mají svá positiva i negativa, a je proto nutné vyhodnotit, co je cílem
výzkumu, jaký orgán bude studován a z jakého živočišného druhu tkáň pochází.
Například pomalé zmražení, které je vhodné pro některé tkáňové řezy, je devastující pro
jaterní řezy z potkana. Rychlé zmražení může být u potkaních jater úspěšné, ale výsledky
mohou být různorodé. Efektivita kryoprezervace potkaních jaterních řezů není nejlepší
ani u vitrifikace. Jaterní řezy potkanů se obecně zdají problematické pro kryoprezervaci
(Fahy a kol. 2013).
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Vlivem kryoprezervace na biotransformační enzymy I. a II. fáze v jaterních řezech
potkanů, myší, psů, opic a lidí se zabývali Martignoni a kol. (2004). Ke kryoprezervaci
použili metodu rychlého zmražení, kdy nejdříve krátce inkubovali (při 4°C) řezy v médiu
obsahujícím 18% dimethylsulfoxid a poté řezy i s médiem byly ve vialce ponořeny
a uchovány v tekutém dusíku.
Po rozmrazení byl oproti čerstvým řezům stanoven podstatně nižší obsah ATP
a velký únik LDH do média (obzvláště u potkanů). U redukce MTT ale nebyl pozorován
žádný výrazný rozdíl mezi čerstvými a rozmraženými řezy. Pro testování I. fáze
metabolismu použili metodu hydroxylace testosteronu různými izoformami cytochromu
P450. Poměr metabolitů se lišil kvantitativně mezi jednotlivými živočišnými druhy, ale
kvalitativně se mezi čerstvými a kryoprezervovanými řezy nelišil. To samé platilo pro
enzymy II. fáze sulforanferasu a UDP-glukuronosyltransferasu, testované za pomoci
konjugace 7-hydroxykumarinu. Přestože pokles obsahu ATP a únik LDH z buněk přímo
neovlivnili I. a II. fázi biotransformace, může ale ovlivnit aplikaci kryoprezervovaných
řezů v praxi.
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3 Cíl práce
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak seskviterpeny ovlivňují vybrané
biotransformační enzymy v tkáňových řezech. K dosažení cíle bylo nutné provést:


Vytvoření ultratenkých jaterních řezů z jater potkana laboratorního (Rattus
norvegicus, kmen Wistar)



Optimalizaci metody a zvýšení životnosti řezů po 24 hodinách inkubace



Inkubaci řezů s vybranými seskviterpeny (α-humulen a β-karyofylen)



Homogenizaci řezů a stanovení aktivit vybraných biotransformačních enzymů
v subcelulárních frakcích
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4 Experimentální část
4.1 Chemikálie, přístroje, biologický materiál
Chemikálie


(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina (HEPES), Sigma



1-chlor-2,4-dinitrobenzen, Fluka



2-amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma



2-naftol, Sigma



3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfát, Sigma



α-humulen, Sigma



β-karyofylen, Sigma



Cytochrom c, Sigma



Dikumarol, Aldrich



Glutathion, Sigma



Menadion, Sigma



Nikotinamid adenin dinukleotid, Merck



p-nitrofenylfosfát, Sigma



p-nitrofenylsulfát, Sigma



Roztok bicinchoninové kyseliny, Sigma



Roztok kyseliny mléčné



Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Penta



Ostatní běžné chemikálie čistoty p.a.

Přístroje


Analytické váhy Scaltec SBC 22



Centrifuga Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos



CO2 inkubátor Hera cell



Hlubokomrazící box



laboratorní váhy Sartorius CP225D



Laboratorní magnetická míchačka



Laminární box BioAir AURA 2000 M.A.C.
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Spektrofotometr Tecan Infinite M 200



Thermomixer Comfort Eppendorf



Tkáňový kráječ Krumdieck Tissue Slicer MD4000



Třepačka Heidolph Unimax 1010



WTW pH metr ino Lab pH level 2

Biologický materiál
Játra byla získána z laboratorního potkana (Rattus norvegicus, kmen Wistar). Byli
využiti jedinci různého věku.

4.2 Pracovní postupy
4.2.1 Příprava Krebsova-Henseleitova pufru
Všechny složky (tab. 1) Krebsova-Henseleitova (K-H) pufru byly rozpuštěny
v redestilované vodě a pH bylo upraveno roztokem HCl na hodnotu 7,4. Spotřeba pufru
na jedna potkaní játra byla přibližně 1000 ml. Chlorid vápenatý bylo vždy třeba přidat až
jako poslední, kvůli riziku vykrystalizování uhličitanů z pufru.
Tab. 1: Složení Krebsova-Henseleitova pufru
Mr (g/mol)

c (mM)

Chlorid sodný (NaCl)

58,44

150,53

Chlorid draselný (KCl)

74,56

3,92

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)

84,01

25,00

Síran hořečnatý (MgSO4.7 H2O)

246,48

1,10

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4)

136,09

1,20

D-glukóza

180,16

24,98

HEPES

238,31

9,00

Chlorid vápenatý (CaCl2)

147,02

1,36
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4.2.2 Příprava inkubačního média
Inkubační médium RPMI-1640 bylo v laminárním boxu suplementováno
jednotlivými složkami, uvedenými v tab. 2 a doplněno na 100 ml. pH bylo upraveno
roztokem NaOH na hodnotu 7,4 a výsledný roztok byl sterilně přefiltrován.
Tab. 2: Složky pro doplnění RPMI média
Mr
Fetální hovězí sérový albumin

c
5%

L-methionin

149,2 g/mol

0,5 mM

Insulin

5807 g/mol

1 µM

Hydrokortizon-21-hemisukcinát

484,5 g/mol

0,01 mM

Gentamycin

50 mg/ml

50 µg/ml

Příprava pufru i suplementace média byly provedeny již den před pokusem. Stejně
tak proběhla příprava kráječe. Všechny části kráječe, které měly přijít do kontaktu
s pufrem, byly omyty nejprve redestilovanou vodou a následně 70% lihem. Po oschnutí
byly části kráječe poskládány, překryty alobalem a spolu s pufrem umístěny do chladící
místnosti.

4.2.3 Příprava ultratenkých tkáňových řezů z potkaních jater
V den experimentu byl studený K-H pufr přibližně hodinu provzdušňován
pneumoxidem (95% O2/5% CO2). Kráječ byl připojen k vodní lázni s termostatem a voda
temperovaná na 4°C cirkulovala chladícím oběhem kráječe a chladila kráječ naplněný
okysličeným pufrem.
Byl připraven box s ledem, kádinka s pufrem na řezy a Petriho miska s filtračním
papírem a pufrem pro přípravu válečků z jaterní tkáně. K tvorbě válečků byla využita
vykrajovací trubička o průměru 8 mm, s cílem získat pravidelné válečky (obr. 17).
Válečky tkáně byly umístěny do nástavce a následně byly z kráječe Krumdieck tissue
slicer (obr. 18) získány řezy o tloušťce přibližně 200-250 µm.
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Obrázek 17 Váleček tkáně vykrojený z potkaních jater

Obrázek 18 Krumdieck tissue slicer MD4000
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4.2.4 Preinkubace a inkubace
K inkubaci byly využity 12 jamkové destičky, kdy každá jamka byla naplněna 1,3
ml inkubačního média. V inkubátoru (37°C) byla nachystána třepačka s horizontálním
pohybem (během inkubace nastavena na 80 rpm) a na ní byl připevněn box s přívodem
pneumoxidu. Destičky byly umístěny do tohoto boxu, kde byla atmosféra 95% O2/5%
CO2 udržována po celou dobu experimentu.
Samotné inkubaci předcházela preinkubace. Médium bylo nejdříve zhruba půl
hodiny před použitím předehříváno na 37°C. Řezy byly poté preinkubovány
v suplementovaném RPMI médiu bez obsahu testovaných látek a v atmosféře
pneumoxidu. Po 30 minutové preinkubaci bylo médium vyměněno za nové, které již
obsahovalo testované látky. Doba trvání a podmínky inkubace i preinkubace byly vždy
stejné.
Vliv seskviterpenů na biotransformační enzymy byl testován v závislosti na
koncentraci a na čase. Obě studované látky α-humulen i β-karyofylen byly testovány
v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml. Řezy byly inkubovány pro danou látku
a koncentraci v triplikátech. Ve 12 jamkové destičce byl vždy jeden řez na jednu jamku.

4.2.5 Odběr vzorků a homogenizace
Řezy i médium byly odebírány v okamžiku výměny média po preinkubaci (čas
0 hod.) a dále po 3, 6 a 24 hodinách. Řezy byly odebrány kopistkou do mikrozkumavek
připravených v ledu, obsahujících 0,650 ml 0,1 M sodno-fosfátového pufru (pH 7,4).
Řezy byly v pufru uvnitř mikrozkumavky homogenizovány krouživým pohybem
homogenizačních tyčinek (obr. 19). Z každého triplikátu bylo odebráno 0,5 ml
homogenátu a stočeno do jedné mikrozkumavky (zbytek homogenátu byl zamražen pro
pozdější měření životnosti).
Mikrozkumavky s homogenátem z triplikátů byly vloženy do předchlazené
centrifugy a byly stáčeny 20 minut při 10 000 G a 4°C. Vzniklý supernatant byl opatrně
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přelit do čisté mikrozkumavky, dále rozpipetován do několika menších mikrozkumavek
a co nejrychleji umístěn do hlubokomrazícího boxu a uchováván při -80°C.

Obrázek 19 homogenizační tyčinka (převzato z Capitol Scientific 2016)

4.2.6 Stanovení životnosti tkáňových řezů
Životnost jaterních řezů byla určena stanovením aktivity laktátdehydrogenasy
(LDH) a alkalické fosfatasy (AP) v homogenátu a v inkubačním médiu.
4.2.6.1 Stanovení aktivity laktátdehydrogenasy
LDH je nitrobuněčný enzym, který se při narušení cytoplazmatické membrány
uvolní do okolního prostředí (média). Substráty LDH jsou laktát a NAD+, které se
přeměňují na pyruvát a NADH + H+ (obr. 20). Přírůstek NADH byl stanoven
spektrofotometricky při vlnové délce 340 nm.

Obrázek 20 Reverzibilní reakce, katalyzovaná laktátdehydrogenasou
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0,1 M Tris-HCl pufr (pH 8,9)


Navážka 1,212g tris(hydroxymethyl)aminomethanu byla rozpuštěna v 80 ml
redestilované vody. Za pomoci 1 M HCl bylo upraveno její pH na 8,9 a objem byl
doplněn do 100 ml redestilovanou vodou.

Reakční roztok
Reakční roztok se připravil vždy v čase potřeby a jen v nezbytném množství
(podle počtu vzorků). Roztok obsahoval 5 mM NAD+ (0,003317g na 1 ml) a 50 mM laktát
(0,005605g na 1 ml), doplněné na potřebný objem 0,1 M Tris-HCl pufrem (pH 8,9).
Po přípravě všech roztoků byly vzorky rozmraženy a 10x naředěny redestilovanou
vodou. K měření byla použita 96 jamková mikrotitrační destička GAMA s kulatým dnem,
do které bylo pipetováno 50 µl naředěného vzorku. Následně bylo přidáno
multikanálovou pipetou 200µl reakčního roztoku. Měření absorbance proběhlo na
spektrofotometrickém přístroji Tecan Infinite M 200 při vlnové délce 340 nm.
Výpočet aktivity LDH (nmol/min/ml)

𝑎=

∆𝐴 ⋅ 𝑉𝑐 ⋅ 1000
ε ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑉𝑣

∆A-rozdíl absorbance za 1 minutu
Vc-celkový objem reakční směsi (0,25 ml)
ε-molární absorpční koeficient (ε = 6,22 mM-1⋅cm-1)
l-výška jamky (0,9 cm)
Vv-objem vzorku (0,05 ml)
Výpočet životnosti (%)

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 =
a1-aktivita LDH v homogenátu
a2-aktivita LDH v médiu
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𝑎1 ⋅ 100
𝑎1 + 𝑎2

4.2.6.2 Stanovení aktivity alkalické fosfatasy
Alkalická fosfatasa je membránově vázaný enzym, katalyzující hydrolýzu esterů
kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Substrátem je p-nitrofenylfosfát, který je štěpen
na žlutý p-nitrofenolát (obr. 21).

Obrázek 21 Přeměna p-nitrofenylfosfátu na p-nitrofenolát

0,05 M ammediolový pufr (pH 9,8)


Navážka 0,1054 g 2-amino-2-methyl-1,3-propandiolu byla rozpuštěna ve 20 ml
redestilované vody. Za pomoci 1 M HCl bylo upraveno pH na 9,8.

Reakční roztok
Reakční roztok se připravil vždy v čase potřeby a jen v nezbytném množství
(podle počtu vzorků). Roztok obsahoval 0,05 M ammediolový pufr (pH 9,8),
suplementovaný MgCl2⋅6 H2O (cílová koncentrace 2 mM). Následně byl pufr
suplementován hexahydrátem p-nitrofenylfosfátu (cílová koncentrace 1,25 mM).
K měření byla použita 96 jamková mikrotitrační destička GAMA, do které bylo
pipetováno 5 µl homogenátu a 15 µl média. Reakce byla odstartována přidáním 200 µl
reakčního roztoku multikanálovou pipetou. Následovala inkubace při 37°C po dobu 40
minut v Thermomixeru Eppendorf. Reakce byla zastavena přidáním 20 µl 1 M NaOH.
Měření absorbance proběhlo na spektrofotometrickém přístroji Tecan Infinite M 200 při
vlnové délce 405 nm.
Výpočet aktivity AP (nmol/min/ml)

𝑎=

∆𝐴 ⋅ 𝑉𝑐 ⋅ 1000
ε ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑉𝑣

∆A-rozdíl absorbance (Avzorku - Aslep. vzorku)
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Vc-celkový objem reakční směsi
ε-molární absorpční koeficient (ε = 18,2 mM-1⋅cm-1)
l-výška jamky (0,9 cm)
Vv-objem vzorku

Výpočet životnosti (%)

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝑎1 ⋅ 100
𝑎1 + 𝑎2

a1-aktivita AP v homogenátu
a2-aktivita AP v médiu

4.2.7 Stanovení koncentrace proteinu
Ke stanovení byla použita BCA metoda. Jejím principem je reakce mědnatých
iontů s proteiny v alkalickém prostředí. Reakcí dojde k redukci mědnatých iontů na
mědné ionty, které v alkalickém prostředí (pH přibližně 10) tvoří stabilní modrofialový
komplex s bicinchoninovou kyselinou (BCA). Intenzita zabarvení je přímo úměrná
koncentraci bílkoviny ve vzorku. Absorbance komplexu byla měřena při vlnové délce
562 nm.
Reakční roztok
Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH
Roztok B: 4% CuSO4 ⋅ 6 H2O
Pracovní roztok C: připraven smícháním roztoku A s roztokem B v poměru 50:1
Kalibrační křivka
Jako standard byl použit 0,1% roztok hovězího sérového albuminu (BSA). Ze
standardu bylo připraveno 6 kalibračních vzorků s přesně známou koncentrací bílkovin
(tab. 3). Naměřené hodnoty absorbance jsme použili k vytvoření kalibrační křivky.
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Tab. 3: Ředění standardu pro zisk kalibračních hodnot
koncentrace BSA

roztok 0,1% BSA

redestilovaná voda

1

0 µg/ml

0 µl

100 µl

2

200 µg/ml

20 µl

80 µl

3

400 µg/ml

40 µl

60 µl

4

600 µg/ml

60 µl

40 µl

5

800 µg/ml

80 µl

20 µl

6

1000 µg/ml

100 µl

0 µl

Vzorky byly 10x naředěny. Byla provedena 2 ředění pro každý vzorek a pro každé
ředění proběhla 4 paralelní měření. K měření byla použita 96 jamková mikrotitrační
destička GAMA s kulatým dnem. Do každé jamky bylo pipetováno 10 µl vzorku a poté
bylo přidáno 200 µl pracovního roztoku C. Jako slepý vzorek jsme použili 10 µl
destilované vody.
Po promíchání na stole byla provedena inkubace v Thermomixeru Eppendorf
trvající 30 minut při 37°C. Absorbance vzorků byla měřena při vlnové délce 562 nm na
spektrofotometru Tecan Infinite M 200 a po odečtení absorbance slepého vzorku byla
z rovnice směrnice kalibrační křivky dopočítána koncentrace proteinu.

4.2.8 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy
Principem metody je spektrofotometrické stanovení množství produktu
konjugační reakce mezi glutathionem a 1-chlor-2,4-dinitrobenzenem (CDNB),

Obrázek 22 Konjugace bezbarvého CDNB glutathionem za vzniku barevného
S-2,4-dinitrofenylglutathionu
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katalyzované glutathion-S-transferasou (obr. 22). Žlutě zbarvený produkt S-2,4dinitrofenylglutathion je detekován při vlnové délce 340 nm.
Roztoky:
0,1 M sodno-fosfátový pufr (pH 6,5)
5,15 mM roztok GSH v pufru
51,5 mM roztok CDNB v ethanolu
Reakční směs:
Reakční směs byla připravena vždy těsně před měřením a v potřebném množství
dle počtu vzorků. Množství na jednu destičku vzniklo smícháním 4 ml roztoku GSH (5,15
mM GSH v 0,1 M Na-fosfátovém pufru o pH 6,5), 0,4 ml roztoku CDNB (51,5 mM
CDNB v ethanolu) a 15,6 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru o pH 6,5.
Pro metodu byla použita 96 jamková mikrotitrační destička Greiner s plochým
dnem. Do 6 jamek v každém sloupci bylo pipetováno 6 µl 10x zředěného vzorku a do
2 jamek v každém sloupci 6 µl sodno-fosfátového pufru (pH 6,5) jako slepý vzorek. Do
každé jamky bylo pipetováno multikanálovou pipetou 194 µl reakční směsi.
Spektrofotometr Tecan Infinite M 200 měřil absorbanci při 340 nm.
Jednotka enzymové aktivity je definována jako množství enzymu katalyzující
přeměnu 1 µmol S-2,4-dinitrofenyl-glutathionu za 1 minutu. Specifická aktivita je
vyjádřena jako počet jednotek na 1 mg proteinu.
Výpočet aktivity GST (nmol/min/ml)

𝑎=

∆𝐴 ⋅ 𝑉𝑐 ⋅ 1000
ε ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑉𝑣

∆A-rozdíl absorbance za 1 minutu
Vc-celkový objem reakční směsi (0,2 ml)
ε-molární absorpční koeficient (ε = 9,6 mM-1⋅cm-1)
l-výška jamky (0,55 cm)
Vv-objem vzorku (0,006 ml)
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4.2.9 Stanovení aktivity sulfotransferasy
Spektrofotometrické stanovení aktivity sulfotransferasy (SULT) je založeno na
tvorbě p-nitrofenolu z p-nitrofenylsulfátu, kdy dochází k přenosu sulfonové skupiny
z 3’-fosfoadenosin-5’-fosfátu na 2-naftol.

Obrázek 23 Tvorba p-nitrofenolu z p-nitrofenylsulfátu (Frame a kol. 2000)

Roztoky:
50 mM K-fosfátový pufr (pH 6,5)
50 mM MgCl2 v redestilované vodě
20 µM 3’-fosfoadenosin-5’-fosfát
10 mM 2-naftol
Reakční směs
Reakční směs byla připravena vždy těsně před měřením a v potřebném množství
dle počtu vzorků. Množství na jednu destičku vzniklo smícháním 5,9 ml pufru (50 mM
K-fosfátový pufr o pH 6,5), 1 ml 50 mM chloridu hořečnatého, 1 ml 20 μM
3’-fosfoadenosin-5’-fosfátu, 1 ml 50 mM p-nitrofenylsulfátu a 100 μl 10 mM 2-naftolu.
Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček Gama bylo pipetováno 10
µl neředěného supernatantu a do 2 jamek ve všech sloupcích bylo pipetováno 10 µl
0,1 M sodno-fosfátového pufru (pH 7,4), který sloužil jako slepý vzorek. Do všech jamek
se následně napipetovalo multikanálovou pipetou 90 µl reakční směsi. Destička se lehce
protřepala a následně byla vložena do Thermomixeru k inkubaci při 37°C na 10 minut.
Po ukončení inkubace bylo do každé jamky multikanálovou pipetou přidáno 100
µl 0,25 M Tris-HCl pufru (pH 8,7) k zastavení reakce. Na spektrofotometru Tecan Infinite
M 200 byla změřena absorbance při 405 nm.
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Jednotka enzymové aktivity je vyjádřena jako množství enzymu katalyzující
vznik 1 µmol p-nitrofenolu za minutu. Specifická aktivita je vyjádřena jako počet
jednotek na 1 mg proteinu.
Výpočet aktivity SULT (nmol/min/ml)

𝑎=

∆𝐴 ⋅ 𝑉𝑐 ⋅ 1000
ε ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑉𝑣

∆A-rozdíl absorbance (Avzorku - Aslep. vzorku)
Vc-celkový objem reakční směsi (0,2 ml)
ε-molární absorpční koeficient (ε = 18,2 mM-1⋅cm-1)
l-výška jamky (0,9 cm)
Vv-objem vzorku (0,01 ml)

4.2.10 Stanovení aktivity NAD(P)H: chinonoxidoreduktasy 1
Principem metody je spektrofotometrické stanovení redukce cytochromu c při 550
nm v přítomnosti NADH a menadionu (elektronový akceptor). Nárůst redukovaného
cytochromu c se zaznamenává na spektrofotometru Tecan. Aktivita NQO1 odpovídá
aktivitě inhibované dikumarolem (známý inhibitor NQO1).
Roztoky:
50 mM Tris-HCl pufr (pH 7,5)
Tris-HCl pufr s BSA (0,2188%)
308 µM cytochrom c (M~13000, čistota 80%) v Tris-HCl pufru s BSA
4 mM NADH v redestilované vodě
2 mM menadion v ethanolu
2 mM dikumarol v DMSO
Měření bylo prováděno na 96 jamkové mikrotitrační destičce GAMA s kulatým
dnem. Byla připravena reakční směs. Polovina destičky obsahovala reakční směs
s inhibitorem (dikumarol) a druhá polovina směs bez inhibitoru s DMSO (tab. 4).
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Tab. 4 : Příprava reakční směsi na jednu destičku
Reakční směs

Bez inhibitoru

S inhibitorem

Tris/HCl + BSA

7,68 ml

7,68 ml

Cytochrom c

3 ml

3 ml

NADH

600 µl

600 µl

Menadion

60 µl

60 µl

Dikumarol

-

60 µl

DMSO

60 µl

-

Spektrofotometr Tecan se nechal ještě před měřením nahřát na 37°C. Supernatant
byl 2x naředěn. Do jamek destičky bylo pipetováno 10 µl vzorku či 10 µl 0,1 M sodnofosfátového pufru jako slepý vzorek. Pipetou bylo přidáno 190 µl reakční směsi a ihned
bylo započato měření.
Z naměřených hodnot byla vypočítána průměrná změna absorbance za minutu.
Aktivita NQO1 odpovídá aktivitě inhibované dikumarolem (známý inhibitor NQO1).
Specifická aktivita je vyjádřena jako počet jednotek na 1 mg proteinu.
Výpočet aktivity NQO1 (nmol/min/ml)

𝑎=

∆𝐴 ⋅ 𝑉𝑐 ⋅ 1000
ε ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑉𝑣

∆A-rozdíl absorbance za 1 minutu
Vc-celkový objem reakční směsi (0,2 ml)
ε-molární absorpční koeficient (εNADH = 28 mM-1⋅cm-1)
l-výška jamky (0,9 cm)
Vv-objem vzorku (0,01 ml)

αNQO1 = αneinhibované rce - αinhibované rce
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5 Výsledky
5.1 Optimalizace životnosti jaterních řezů
Životnost jaterních řezů byla definována za pomoci stanovení aktivity LDH a AP.
Aktivita enzymů byla stanovena v médiu a homogenátu, dána do poměru a procentuálně
vyjádřena jako aktivita enzymu, který se neuvolnil z řezu do média. Stanovení AP (obr.
24) se ukázalo u jaterních řezů potkana jako nevhodné kvůli nízkému obsahu AP v játrech
potkana, a tedy i nízké citlivosti při stanovení životnosti (Obatomi a kol. 1998). Rozdíl
ve výsledcích životnosti lze vidět na obrázcích č. 24 a 25, kde jsou graficky znázorněny
výsledky životnosti stejných řezů s využitím stanovení aktivity AP a LDH. Dále bylo
používáno pouze stanovení LDH.

Obrázek 24 Životnost jaterních řezů (stanovení AP)

Životnost řezů ovlivňuje řada faktorů, zejména rychlost a preciznost práce. Dalším
významným faktorem je dostatečný přístup buněk uvnitř řezů ke kyslíku. První jaterní
řezy, které byly inkubovány pouze v CO2 inkubátoru (95% vzduch/5% CO2), měly po 24
hodinách inkubace velmi nízkou životnost (obr. 25). Životnost se podařilo v dalších
experimentech zvýšit (obr. 26) inkubací řezů v atmosféře pneumoxidu (95% O2/5% CO2).
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Obrázek 25 Životnost jaterních řezů (stanovení LDH) po inkubaci bez využití atmosféry pneumoxidu

Obrázek 26 Životnost jaterních řezů (stanovení LDH) po inkubaci s využitím atmosféry pneumoxidu

Velký vliv na aktivitu enzymů má i způsob homogenizace. Nejprve byl
k homogenizaci řezů používán ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Bandelin HD
2070. Sonifikace uvnitř mikrozkumavky ale vedla k pěnění homogenátu, obzvláště pokud
pufr obsahoval 0,05% triton, který byl zezačátku přidáván jako detergent pro snadnější
rozrušení tkáně a uvolnění enzymů z membrán.
Přídavek 0,05% tritonu rovněž interferoval při stanovování aktivit enzymů,
protože 0,1 M sodno-fosfátový pufr (pH 7,4) s tritonem (slepý vzorek) vykazoval
vysokou absorbanci a aktivity takto stanovované sulfotransferasy se opakovaně
pohybovaly na hranici detekovatelnosti. U všech dalších vzorků homogenizovaných
v pufru bez tritonu problém nenastal.
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Na obr. 26 je v časech T0 a T3 pozorovatelný pokles životnosti řezů. Pokles byl
způsobený vyzkoušením dalšího způsobu homogenizace, kdy byly do mikrozkumavky
s řezem a pufrem přidány skleněné kuličky. Mikrozkumavky byly umístěny do
homogenizátoru FastPrep 24TM 5G – MP Biomedicals a třením kuliček bylo dosaženo
homogenizace tkáně. Bohužel třením vzniklo i množství tepla, které způsobilo pokles
aktivit enzymů u vzorků z daného potkana v těchto dvou časech.
Dalším způsobem homogenizace řezů bylo mechanické rozrušení tkáně pomocí
homogenizačních tyčinek v mikrozkumavkách. Homogenizační tyčinky se ukázaly jako
nejšetrnější metoda s minimalizací rizika poklesu hladiny biotransformačních enzymů.
Navíc oproti ultrazvukovému homogenizátoru umožňují zpracování více vzorků
najednou, čímž je umožněno jejich rychlejší zpracování. Ve všech dalších experimentech
byla používána tato metoda.

5.2 Vliv α-humulenu a β-karyofylenu na biotranformační
enzymy
Oba seskviterpeny, α-humulen i β-karyofylen, byly testovány v koncentracích 25
µg/ml a 50 µg/ml. Byl sledován jejich vliv na aktivitu vybraných biotransformačních
enzymů I. a II. fáze biotransformace, v porovnání s aktivitou enzymů v kontrolních
řezech, inkubovaných bez přítomnosti seskviterpenů.
Z důvodu klesajících hladin enzymů v čase byla specifická aktivita vyjádřena
procentuálně. Specifická aktivita kontrolního vzorku byla v daném čase brána jako 100%.

5.2.1 Ovlivnění NAD(P)H-chinonoxidoreduktasy 1
Řezy ovlivněné α-humulenem v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml vykazovaly
mírný pokles specifické aktivity NQO1 po 24 hodinách inkubace (obr. 27). Řezy
ovlivněné β-karyofylenem v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml nevykazovaly žádnou
změnu specifické aktivity NQO1 (obr. 28).
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*
*

Obrázek 27 Specifická aktivita NQO1 v řezech ovlivněných α-humulenem

Obrázek 28 Specifická aktivita NQO1 v řezech ovlivněných β-karyofylenem
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5.2.2 Ovlivnění glutahion-S-transferasy
Řezy ovlivněné α-humulenem (obr. 29) a β-karyofylenem (obr. 30)
v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml nevykazovaly žádnou statisticky významnou změnu
specifické aktivity GST ani po 24 hodinách inkubace.

Obrázek 29 Specifická aktivita GST v řezech ovlivněných α-humulenem

Obrázek 30 Specifická aktivita GST v řezech ovlivněných β-karyofylenem
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5.2.3 Ovlivnění sulfotransferasy
Řezy ovlivněné α-humulenem (obr. 31) a β-karyofylenem (obr. 32)
v koncentracích 25 µg/ml a 50 µg/ml vykazovaly po 3 hodinách inkubace pokles
specifické aktivity SULT, oproti kontrolním vzorkům. Po 6 a 24 hodinách inkubace
nedošlo k žádné statisticky významné změně specifické aktivity SULT.

* *

Obrázek 31 Specifická aktivita SULT v řezech ovlivněných α-humulenem

*

*

Obrázek 32 Specifická aktivita SULT v řezech ovlivněných β-karyofylenem
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6 Diskuze
Zvyšující se četnost užívání potravinových doplňků a rostlinné alternativní
medicíny v kombinaci s léčivy může být znepokojující, vzhledem k tomu, že u řady
rostlin již byly nežádoucí interakce s léčivy popsány. Hyperforin, jedna z hlavních složek
extraktu z Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná, Hypericaceae), je významným
induktorem CYP3A4 a P-glykoproteinu. Známým inhibitorem biotransformačního
enzymu CYP3A4 je pak bergamotin obsažený v Citrus paradisi (grapefruit, Rutaceae).
Kromě potravinových doplňků je lidmi denně konzumováno také velké množství koření,
zejména u Asijských populací, kde je vliv na metabolismus léčiv prozkoumán jen málo
(Bauer a kol. 2006; Wanwimolruk a kol. 2014, Zhang, Lim 2008).
Seskviterpeny jsou širokou skupinou sekundárních metabolitů. Vyskytují se
především v rostlinách, kde mohou být hlavní účinnou složkou. Nespočet těchto rostlin
je využíván v tradiční medicíně, zejména k léčbě zánětu. Seskviterpeny kromě
protizánětlivého účinku vykazují také protinádorový, antibakteriální, anthelmintický,
nebo antimalarický účinek. Mohou ale působit také mutagenně, neurotoxicky, způsobovat
kontaktní dermatitidu nebo mít negativní účinky na srdce a oběhový systém. Tyto rostliny
mohou být rovněž využívány v potravě jako koření, protože některé seskviterpeny mají
hořkou chuť a některé i příjemnou vůni. O biologické aktivitě seskviterpenů toho víme
mnoho, ovšem o jejich metabolismu a vlivu na biotransformační enzymy toho víme jen
poskrovnu (Merfort a kol. 2011).
Cílem této diplomové práce bylo sledování účinků vybraných seskviterpenů α-humulenu

a

β-karyofylenu

na

vybrané

biotransformační

enzymy

v ultratenkých jaterních řezech. Byla sledována aktivita enzymu I. fáze biotransformace
NQO1 a enzymů II. fáze biotransformace SULT a GST. Všechny tyto enzymy se podílí
na biotransformaci řady léčiv, a proto by mohla mít jejich indukce nebo inhibice negativní
důsledky pro pacienta. Dalším cílem byla optimalizace metody a zvýšení životnosti řezů
po 24 hodinách inkubace.
Jaterní řezy měly 8 mm v průměru a tloušťku 200-250 µm. Řezy i médium byly
odebírány v okamžiku výměny média po preinkubaci (čas 0 hod.) a dále po 3, 6 a 24
hodinách. Nejběžnějšími metodami pro sledování životnosti jaterních řezů jsou hladina
draslíku, hladina ATP, MTT test a únik LDH do inkubačního média (Červenková a kol.
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2001). V této práci bylo využíváno stanovení aktivity LDH a AP v inkubačním médiu
a homogenátu řezu. Aktivity byly dány do poměru a životnost byla procentuálně
stanovena jako aktivita enzymu, který se neuvolnil do inkubačního média. Jako vhodnější
se ale ukázalo stanovení LDH. Stanovení životnosti s využitím aktivity AP u potkaních
jaterních řezů není dostatečně citlivé kvůli nízkému obsahu AP v játrech potkana a je
využitelné spíše u tkáňových řezů z potkaních ledvin a střev (Obatomi a kol. 1998).
Životnost řezů, které byly vytvořeny poprvé, byla velmi nízká a činila po 24 hodinách
inkubace v atmosféře 95% vzduch/5% CO2 přibližně 10-15%. Pro zlepšení životnosti
byla zavedena inkubace řezů v atmosféře pneumoxidu (95% O2/5% CO2). Viabilita těchto
řezů byla po 24 hodinách inkubace průměrně 35%. Vysoký parciální tlak O2 je nezbytný
k dostatečné difuzi O2 k vnitřním buněčným vrstvám řezu. Jako dostačující bylo pro
inkubaci jaterních řezů prokázáno 40% O2 v inkubační atmosféře. Nejčastěji se ale
používá 95% O2/5% CO2 (Lake, Price 2013; de Graaf a kol. 2010).
K optimalizaci metody pomohl i výběr vhodné homogenizační metody, kdy bylo
zavedeno používání homogenizačních tyčinek přímo v mikrozkumavkách, za chlazení
ledovou lázní. Jejich předností je šetrnost metody s minimalizací rizika poklesu hladiny
biotransformačních enzymů. Oproti kuličkovému homogenizátoru, kde se při
homogenizaci tkáně uvolňuje značné množství tepla a dochází tak k denaturaci enzymů,
umožňují tyčinky řezy homogenizovat při nízké teplotě a zároveň oproti ultrazvukovému
homogenizátoru umožňují homogenizovat více vzorků najednou, čímž je umožněno
jejich rychlejší zpracování.
Pro využití plného potenciálu metody při delších inkubačních intervalech je ale
životnost řezů třeba ještě zvýšit. Jednou z možností je dosažení optimální rovnováhy mezi
syntézou glykogenu a glukoneogenezí, manipulováním s hladinami inzulínu, glukagonu
a hydrokortizonu v inkubačním médiu v průběhu inkubace. Mohlo by tak dojít ke zvýšení
funkčnosti řezu a přiblížení se in vivo situaci. Další možností je přidání růstových faktorů,
například epidermálního růstového faktoru k podpoře hepatocytů, biliárního epitelu
a formování pojivové tkáně (Vickers 2004).
Bylo popsáno, že jaterní řezy jsou schopny si svou životaschopnost udržet za
optimálních podmínek po dobu 3-5 dnů (Bach a kol. 1996; de Graaf a kol. 2010). Viabilitu
a funkčnost buněk v řezu významně ovlivňuje řada faktorů, zejména podmínky inkubace
a rychlost a preciznost práce. Existuje hned několik inkubačních systémů, které mohou
mít i více variant technického provedení. Každý systém ale může funkčnost řezů nějak
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ovlivnit. Jako příklad lze uvést systém dynamické orgánové kultivace. Podle studie, která
se zabývala srovnáním 5 inkubačních systémů pro jaterní řezy, byl tento inkubační systém
oproti ostatním schopen udržet po 24 hodinách inkubace hladinu draslíku a ATP v řezech
lépe, než ostatní systémy. Ty samé jaterní řezy ale byly vyhodnoceny v MTT testu
podstatně hůře, než řezy z jiných systémů. Důležitý je tedy i výběr vhodného parametru
(nebo kombinace více parametrů) k určení životnosti. Z 5 inkubačních systémů
testovaných

v této

studii

byly

vyhodnoceny

jako

nejoptimálnější

inkubace

v Erlenmeyerově baňce a vícejamkových destičkách s horizontálním třepáním. (Olinga
a kol. 1997). Stanovení životaschopnosti tkáňového řezu komplikuje fakt, že neexistují
jednotná kritéria, podle kterých by se dalo definovat, kdy se ještě dá tkáňový řez
považovat za životaschopný. Autoři studií vždy uvádějí metodu použitou pro určení
viability jaterních řezů, ale jen málokdy jsou zveřejněny i naměřené hodnoty, což
komplikuje porovnávání životností.
Potenciál seskviterpenů ovlivnit aktivitu GST byl zkoumán v několika studiích.
Jejich výsledky se ale příliš neshodují. Ve vyjmutých částech tenkého střeva a jater A/J
myší byla popsána dvou až třínásobná indukce aktivity GST vlivem α-humulenu
a β-karyofylenu (Zheng a kol. 1992). V jiné studii byla v játrech ze Swiss-Webster myší
pozorována indukce aktivity GST vlivem β-karyofylenu až o 64% (Alvarez-Gonzales
a kol. 2014). Další studie se zabývala vlivem tří strukturně podobných látek α-humulenu,
8-hydroxyhumulenu a zerumbonu (ketonická skupina v poloze C8) na aktivitu GST
v potkaní jaterní epiteliální buněčné linii RL34. U jediného zerumbonu ovšem došlo
k indukci GST a zároveň k indukci NQO1 (Nakamura a kol. 2004). Podle jejich teorie je
právě α,β-nenasycená ketonická skupina v poloze C8 zerumbonu zásadním faktorem.
Žádný vliv seskviterpenů na aktivitu konjugačního enzymu GST nebyl v jaterních
řezech pozorován. Přestože byl využit jiný model než ve zmíněných studiích, naše
výsledky se shodují se studií indukčního vlivu seskviterpenů na buňkách potkana, ale ne
s výsledky získanými u myši, kde zřejmě hrají úlohu mezidruhové rozdíly. U dalšího
konjugačního enzymu SULT byl detekován pokles aktivity po 3 hodinách inkubace
u α-humulenu i β-karyofylenu. Žádná další změna aktivity oproti kontrole ale nebyla po
6 a 24 hodinách inkubace detekována. V případě NQO1 byl pozorován pokles aktivity po
24 hodinách inkubace s α-humulenem, ale žádný vliv na aktivitu při inkubaci
s β-karyofylenem.
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Další studium interakcí přírodních látek a léčiv je nezbytné z hlediska
minimalizace rizik a maximalizace účinku léčiv. Studium metabolismu přírodních látek
a vztahů mezi jejich účinkem a strukturou dává rovněž předpoklady k objevu nových
biologicky aktivních struktur a potenciálních léčiv. V mnoha směrech jsou proto tkáňové
řezy nenahraditelným in vitro modelem, který má široké uplatnění a jehož potenciál ještě
nebyl plně využit.
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7 Závěr
Byly vytvořeny ultratenké jaterní řezy s tloušťkou 200-250 µm a průměrem 8 mm.
Doba inkubace jaterních řezů nepřekročila 24 hodin, protože řezy vykazovaly velmi
nízkou životnost, která byla vyhodnocena stanovením aktivity LDH v homogenátu
a inkubačním médiu.
Metodu se podařilo optimalizovat výběrem vhodného způsobu homogenizace
řezů, který umožňuje rychlé a šetrné zpracování tkáně a nezpůsobuje pokles hladiny
biotransformačních enzymů. Životnost řezů se podařilo zvýšit inkubací v atmosféře
pneumoxidu (95% O2/5% CO2). I přesto je ale životnost stále nízká a pro déle trvající
inkubace, kdy by byl využit plný potenciál metody, je třeba ji ještě zvýšit.
Byla sledována aktivita enzymu I. fáze biotransformace NQO1 a enzymů II. fáze
biotransformace SULT a GST. V případě NQO1 byl pozorován mírný pokles aktivity po
24 hodinách u α-humulenu. Nebyl pozorován žádný vliv seskviterpenů na aktivitu GST.
Aktivita SULT vykázala pokles aktivity po 3 hodinách inkubace u α-humulenu
i β-karyofylenu. Žádná další změna aktivity oproti kontrole ale nebyla po 6 a 24 hodinách
inkubace detekována.

59

8 Seznam zkratek
AP

alkalická fosfatasa

ATP

adenosintrifosfát

BC

β-karyofylen

BCA

bicinchoninová kyselina

BSA

hovězí sérový albumin

CDNB

1-chlor-2,4-dinitrobenzen

CYP

cytochrom P450

DMSO

dimethylsulfoxid

DOC
ECVAM

dynamická orgánová kultivace
Evropské centrum pro validaci alternativních metod

FAD

flavinadenindinukleotid

GSH

glutathion

GST

glutahion-S-transferasa

HCl

kyselina chlorovodíková

HEPES

(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina

HUM

α-humulen

LDH

laktátdehydrogenasa

MTT

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid

NAD+

oxidovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NADH

redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NADPH

redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

NQO1

NAD(P)H-chinonoxidoreduktasa 1

PAPS

3‘-fosfoadenosin-5‘-fosfosulfát

SULT

sulfotransferasa
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