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Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen a její incidence 

stále stoupá. Procentuálně nejvyšší zastoupení představuje duktální karcinom, který vzniká 

v buňkách mléčných kanálků a odtud se může šířit do dalších tkání. Pro výzkumné účely 

v oblasti nádorové terapie dnes existuje řada buněčných linií, které slouží jako model pro in 

vivo a in vitro studie. Zejména buněčná linie MCF-7 se v tomto směru osvědčila jako 

významný zdroj informací o reakci nádorové tkáně na podaná léčiva. 

Bylo prokázáno, že obsahové složky éterických olejů jsou schopné inhibovat 

proliferaci nádorových buněk, indukovat apoptózu, potlačovat abiogenezi a metastázy a zvýšit 

účinek chemoterapie. Mimo jiné bezpočet studií potvrdilo jejich vliv na aktivitu enzymů, 

podílejících se na ochraně organismu před působením volných radikálů a oxidačním stresem. 

Cílem předložené diplomové práce bylo stanovit cytotoxický vliv seskviterpenů α-

humulenu a trans-nerolidolu, hlavních obsahových komponent silice Myrica rubra, na buňky 

buněčné linie MCF-7. Dále byl zkoumán vliv zmíněných látek na aktivitu antioxidačních a 

biotransformačních enzymů v linii MCF-7 a pro srovnání i v potkaních hepatocytech. 

Z výsledků vyplývá, že po 24 a 48h. inkubaci buněk s testovanými látkami došlo 

v obou případech k poklesu proliferační schopnosti MCF-7, úplné usmrcení buněk bylo 

zaznamenáno u nejvyšší použité koncentrace α-humulenu (100 µg/ml).  

V případě vlivu α-humulenu a trans-nerolidolu na změnu aktivity enzymů bylo 

zjištěno, že seskviterpeny v koncentracích 25 a 50 µg/ml zvyšují aktivitu superoxiddismutasy 

v cytosolu nádorové linie MCF-7 i v cytosolu potkaních hepatocytů. Aktivita glutathion-S-

transferasy byla při stejných koncentracích seskviterpenů v MCF-7 snížena, v cytosolu 

hepatocytů nebyla změna aktivity zaznamenána. Seskviterpeny dále zvýšily aktivitu 

glutathionperoxidasy v MCF-7, avšak zvýšení se neprojevilo jako statisticky významné. Vliv 

α-humulenu a trans-nerolidolu na aktivitu katalasy a glutathionreduktasy v cytosolu MCF-7 a 

potkaních hepatocytů nebyl prokázán.  



 

 

 


