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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Lenka Auterská 

Školitel: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D.  

Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na biotransformační a 

antioxidační enzymy v hepatocytech a v nádorové buněčné linii MCF-7 

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 
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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.  
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Lenka Auterská 

Supervisor: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D 

Title of diploma thesis: Impact of selected sesquiterpenes on biotransformation and 

antioxidant enzymes in hepatocytes and cancer cell line MCF-7 

A breast cancer belongs among the most common cancer diseases of women 

and its incidence keeps increasing. The highest percentage is represented by a ductal 

carcinoma, which originates in the cells of the milk ducts and from there it can spread to 

other tissues. Nowadays, there are several cell lines, which serve for research purposes 

in the field of cancer therapy as a model for in vivo and in vitro studies. Particularly the 

MCF-7 cell line has been proved as a significant source of information about the 

response of cancer tissues to drug administration. 

It has been proved that content components of essential oils are able to inhibit 

cancer cell proliferation, induce apoptosis, suppress abiogenesis and metastases, and 

enhance the effect of chemotherapy. Besides other things, numerous studies have 

confirmed their effect on the activity of enzymes involved in a body protection against 

free radicals and oxidative stress. 

The aim of this thesis was to determine the cytotoxic effect of α-humulene  and 

trans-nerolidol, the main components of Myrica rubra essential oil on MCF-7 cell lines. 

Furthermore, the effect of said substances on the activity of antioxidant and 

biotransformation enzymes in MCF-7, and also in rat hepatocytes for comparison 

purposes were researched. 

The results show that after 24 and 48h of incubating the cells with the test 

compounds, the proliferative ability of MCF-7 has decreased in both cases; the cells 

were killed completely, when the highest concentration of α-humulene (100 µg / ml) 

was used. 

In the case of α-humulene and trans-nerolidol impact on the change of the 

enzyme activity, it was found that sesquiterpenes at concentrations of 25 and 50 µg/ml 

increase the activity of superoxide dismutase in the cytosol of MCF-7 cell line and rat 

hepatocytes.  At the same concentrations of sesquiterpenes in MCF-7, the activity of 
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glutathione S-transferase has decreased; no change of activity in the cytosol of 

hepatocytes was observed. Sesquiterpenes have also increased glutathione peroxidase 

activity in MCF-7, but the increase was not statistically significant. No effect of α-

humulene and trans-nerolidol on the activity of catalase and glutathione reductase in the 

cytosol of MCF-7 and rat hepatocytes was demonstrated. 
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1 Úvod 

Rakovina je rostoucí zdravotní problém na celém světě a je druhou nejčastější 

příčinou úmrtí po srdečních chorobách. Podle nedávné zprávy Mezinárodní agentury 

pro výzkum rakoviny (IARC), bylo v roce 2008 zaznamenáno 12,7 milionu nových 

případů rakoviny. V současné době se objevuje více než 10 milionů případů rakoviny 

ročně, zahrnující skupinu více než 100 onemocnění, jako je rakovina jater, plic, 

žaludku, tlustého střeva, prsu, atd. Nejracionálnějším způsobem, jak ovlivnit 

karcinogenezi je zásah do jejich modulačních procesů (iniciačních, propagačních a 

progresivních), jakož i souvisejících signálních drah. 

V současnosti není na trhu žádný účinný lék pro léčbu většiny typů rakoviny. 

Volá se po nových lécích, které by byly vysoce účinné, měly nízkou toxicitu a 

minimální dopad na životní prostředí. Nové přírodní produkty nabízejí příležitost 

inovace v oblasti vývoje léčiv.  

Mnoho studií ukazuje, že těkavé složky rostlinných silic mají silnou 

antioxidační aktivitu a také antikarcinogenní, antimutagenní a antiproliferativní efekt. 

Společně tyto údaje silně podporují názor, že éterické oleje mají potenciální 

terapeutické využití v prevenci rakoviny [1].  

Tato práce přibližuje význam éterických olejů pro výzkum protinádorových 

léčiv. Experimentální část zkoumá cytotoxický vliv seskviterpenů, hlavních obsahových 

komponentů éterických olejů, na buňky lidského karcinomu prsu (buněčná linie MCF-

7). Dále se zaměřuje na schopnost seskviterpenů ovlivňovat působení antioxidačních a 

biotransformačních enzymů nejen v buňkách prsního karcinomu, ale i ve zdravých 

buňkách (potkaní hepatocyty). 
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2 Rakovina  

Rakovina je název pro skupinu souvisejících nemocí, kdy v organismu dochází 

k nekontrolovatelnému dělení některých buněk a následně k jejich šíření do okolních 

tkání.  

Za normálních okolností lidské buňky rostou a dělením tvoří nové buňky, tak 

jak tělo potřebuje. Staré nebo poškozené buňky umírají a jejich místo zaujmou buňky 

nové. Při rozvoji rakoviny se však tento uspořádaný proces porouchá. Buňky se stávají 

více a více abnormálními, staré poškozené přežívají a další se tvoří, přestože nejsou 

zapotřebí. Tyto abnormální buňky se mohou bez zastavení dělit a tvořit nádory. 

 Rakovinné buňky mohou ovlivnit normální buňky, molekuly, a krevní cévy, 

které je obklopují a jejich prostřednictvím vyživovat oblast nádoru. Jsou také často 

schopné obejít imunitní systém, síť orgánů, tkání a specializovaných buněk, které chrání 

tělo před infekcí a jinými patologickými stavy. Ačkoli imunitní systém obvykle odstraní 

poškozené nebo abnormální buňky z těla, některé nádorové buňky jsou schopné se před 

imunitním systémem "skrýt“ [2]. 

 

2.1  Rakovina prsu 

Rakovina prsu je nejběžnějším invazivním typem rakoviny u žen na celém 

světě. Představuje 16% všech ženských nádorů a 22,9% invazivních druhů rakoviny u 

žen [3]. Invazivní karcinom prsu je rakovina, která se rozšířila z místa vzniku do 

okolních tkání [2]. 

Zralá ženská prsa se skládají z tuku, pojivové tkáně a tisíců lalůčků (lobules) - 

drobných žláz, které produkují mléko. Mléko kojící matky prochází drobnými kanálky a 

je dodáváno přes bradavky [3]. Nejčastějším typem rakoviny prsu je duktální karcinom, 

který začíná v buňkách kanálků. Rakovina prsu může také začít v buňkách lalůčků nebo 

v jiných tkáních prsu [2].  
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2.1.1 Buňky nádorové linie MCF-7  

Značná část našich znalostí o karcinomu prsu je založena na in vivo a in vitro 

studiích prováděných na buněčných liniích prsního karcinomu (BCC). Většina 

dostupných BCC pochází z metastazujících nádorů, především z pleurálního výpotku 

[4]. 

MCF-7 je nejvíce studovaná buněčná linie karcinomu lidského prsu na světě, 

výsledky z této buněčné linie měly zásadní vliv na výzkum rakoviny prsu [5]. Jedná se o 

typ epiteliálních buněk schopných adherence, jejichž růst je inaktivován tumor 

nekrotizujícím faktorem alfa (TNF-α). Buňky použité při experimentu byly izolovány 

z prsního karcinomu 69leté ženy [6]. 

Buňky nádorové buněčné linie MCF-7 jsou znázorněny na obrázku 2. 
 

 

 

Obrázek 1 Duktální karcinom prsu  
(Dostupné z: http://www.cancer.gov/PublishedContent/Images/images/cancer-
types/breast/ductal-carcinoma-in-situ-wide.jpg) 
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Obrázek 2 Buňky nádorové buněčné linie MCF-7 
(Dostupné z: http://www.lgcstandards-atcc.org/~/media/Attachments/0/E/E/2/1980.ashx) 

 

Využití buněčných kultur v experimentální práci má ve srovnání s jinými typy 

biologických modelů, např. v porovnání s použitím laboratorního zvířete nebo 

izolovaného orgánu či tkáně, zásadní výhody. Především, pokus probíhá na jediném, 

dobře charakterizovaném buněčném typu a jeho výsledky nejsou ovlivněny interakcí s 

jinými orgány, tkáněmi či buněčnými populacemi. Řadu buněčných linií lze snadno 

kultivovat a v krátké době je možné získat poměrně velké množství přesně 

definovaného a homogenního materiálu, což při práci s jinými biologickými modely 

bývá obtížné [7]. 

Počet maligních buněk poskytnutých vzorky nádoru nemusí být velký, a jejich 

životaschopnost je často nízká. Kromě toho, většina resekcí získané prsní tkáně se 

skládá ze stromatu a podpůrných buněk, které obsahují pouze menšinu populace buněk 

nádorových. Hojné fibroblasty mají tendenci přerůst méně plodné epitelové buňky [8]. 

Z tohoto důvodu byla při experimentu použita právě buněčná linie MCF-7, která 

vykazovala v dřívějších testech vyšší proliferační schopnost oproti jiným liniím. 
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2.1.2 Význam MCF-7 pro výzkum rakoviny prsu 

Jeden z nejdůležitějších příspěvků buněčné linie MCF-7 na výzkum rakoviny 

prsu je její užitek při studiu estrogenového receptoru (ER) alfa. Tato buněčná linie je 

jako jedna z mála schopna exprimovat podstatné množství ER a tím napodobovat 

většinu lidských invazivních karcinomů prsu, které exprimují ER. Je pozoruhodné, že 

zachování exprese estrogenového receptoru alfa v kultivovaných buněčných linií, je 

zvláště obtížné, to má za následek vznik mnohem více ER-negativních než ER-

pozitivních buněčných linií karcinomu prsu člověka [5]. 

 

2.1.3 Estrogenový receptor (ER) 

Existují dva estrogenové receptory, ER-α a ER-β, ale spíše ER-α je odpovědný 

za mitogenní účinky estrogenu při rakovině prsu, protože ER-β nebyly v buněčných 

liniích karcinomu objeveny [9]. 

ER funguje jako ligand-

dependentní transkripční faktor, a tím 

stimuluje transkripci specifických 

genů cílové buňky [9]. Estrogeny po 

vazbě na ER aktivují jadernou 

transkripci a zvyšují tak proliferaci. 

Svým mitogenním účinkem zvyšují 

statistickou pravděpodobnost vzniku 

léze DNA a přispívají tak k udržení 

klonu buněk s genetickým 

poškozením a usnadňují předání léze 

DNA do dceřiné buňky [10]. Tímto 

mechanismem se estrogenní 

hormony podílejí na vzniku 

nádorového bujení. 

            MCF-7 buňky slouží jako 

model pro studium estrogenní 

odpovědi a to jak in vitro, tak in vivo. 

Přesný mechanismus, kterým 

Obrázek 3 Aktivace transkripce v nádorových 
buňkách 
(Dostupné z: 
http://zniup3zx6m0ydqfpv9y6sgtf.wpengine.netdna-
cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/150707-
Oestrogen-Breast-Cancer.png) 
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estrogen stimuluje buněčný růst MCF-7 zůstává aktivní oblastí studia. Předešlé studie se 

zaměřily na estrogeny zprostředkovanou regulaci růstových faktorů jako klíčovou 

součást toho, jak estrogen reguluje buněčný cyklus. Novější studie ukázaly, že estrogen 

současně indukuje a potlačuje velký počet genů, což ukazuje na komplexní síť změn, 

které koordinují se změnou růstu. 

Bližší zkoumání prostřednictvím MCF-7 vedlo k vývoji protilátek proti ER. 

Jejich využití pro měření hladiny ER v lidských nádorech prsu pomáhá řídit používání 

hormonální terapie u ER-pozitivních nádorů [9]. 

 

3  Hepatocyty 

Hepatocyty jsou převládajícím typem buněk v játrech. Odhaduje se, že tvoří 

80% hmotnosti jater [11]. Játra plní řadu funkcí včetně regulace metabolismu sacharidů, 

tuků a bílkovin, detoxikaci endogenních a cizorodých látek a syntézu a sekreci 

plazmatické bílkoviny a žluči. Izolované hepatocyty tvoří užitečný model pro studium 

funkce jater v prostředí in vitro [12]. 

 

3.1  Struktura hepatocytu 

Živočišné buňky hepatocytů mají kulatý tvar, obsahují většinou jedno jádro a 

velké množství buněčných organel, které jsou spojené s metabolickými a vylučovacími 

funkcemi. Tato kapitola popisuje nejdůležitější organely jaterních buněk, které mají 

zásadní význam pro jejich funkci.  

Organely plnící sekreční funkce zahrnují endoplazmatické retikulum (hladké a 

hrubé) a Golgiho aparát. Také zde nalezneme velký počet mitochondrií k zajištění 

energie pro podporu metabolických pochodů v játrech [11].  

Drsné endoplazmatické retikulum je tvořeno systémem cisteren a kanálků. Je 

napojeno na jádro a obsahuje na své membráně ribozomy zajišťující syntézu bílkovin, 

převážně albuminu, srážecích faktorů a enzymů. Hladké endoplazmatické retikulum 

slouží k oxidaci a detoxikaci cizorodých látek.  

Syntézu, přechovávání a transport látek produkovaných buňkou zajišťuje 

soustava Golgiho aparátu. V hepatocytu se váčky Golgiho aparátu nachází především v 

blízkosti žlučové kapiláry a zřejmě se významně podílí na produkci žluči [13]. 
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Mitochondrie hepatocytů jsou početné. Na kristách vnitřní membrány 

mitochondrií probíhají procesy, které zásobují hepatocyt energií, především 

pak oxidativní fosforylace. Matrix mitochondrií je místem, kde se odehrává Krebsův 

cyklus, částečně i beta-oxidace mastných kyselin, část ornitinového cyklu, některé 

kroky syntézy steroidů a syntéza hemu [14]. 

Oxidativní degradace mastných kyselina a detoxikace kyslíkových radikálů je 

zajištěna peroxizomy. Zásobárnu proteolytických enzymů k rozkladu organických látek 

představují lysozomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Morfologická stavba jater 

Jaterní buňky společně tvoří trámce, mezi kterými probíhají sinusoidy – 

speciální fenestrované krevní kapiláry, jejichž prostřednictvím k buňce proudí živiny 

přes tzv. Disseho prostor. Hvězdicovité trámce hepatocytů vytváří s krevními cévami 

základní stavební jednotku jater – lobulus venae centralis (lalůček centrální žíly) s 

centrální žílou uprostřed. Žíla probíhá středem lalůčku a sbírá krev ze sinusoid, kterou 

odvádí pryč z jater. Na styku lalůčků se nachází tzv. portobiliární prostor, kterým 

probíhá  interlobulární artérie (lat. arteria interlobularis), interlobulární véna (lat. vena 

interlobularis) a interlobulární žlučovod (ductus bilifer interlobularis).  

 

Obrázek 4 Živočišná buňka hepatocytu  
(Dostupné z: http://bze.kvalitne.cz/images/schemata/animalcell.jpg) 
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Kromě toho, že játra plní řadu funkcí, tvoří užitečný model pro studium funkce 

jater v prostředí in vitro [12]. 

 

4  Éterické oleje 

Éterické oleje (EO) jsou velmi zajímavé přírodní rostlinné produkty, které mají 

mimo jiných kvalit také různé biologické vlastnosti. Pojem "biologické" zahrnuje 

všechny činnosti, které tyto směsi těkavých látek (hlavně mono- a seskviterpenoidů, 

benzenoidů, fenylpropanoidů, atd.) vyvíjejí na lidi, zvířata a jiné rostliny [15]. EO, jinak 

také silice, jsou součástí různých částí rostlin (eukalyptový olej, růžový olej, 

levandulový olej), ze kterých se extrahují převážně destilací. 

EO dávají rostlinám jejich aroma. V některých rostlinách se silice využívá 

k zastrašení býložravců a ochraně před nebezpečnými patogeny. V aromaterapii jsou 

EO považovány za zlepšovatele nálady a mentálních funkcí [16]. V současné době 

představují EO významný zdroj látek pro výzkum přírodních cytostatik.  

 

4.1 Sekundární metabolity rostlin 

Rostliny produkují celou řadu sloučenin, které mohou být rozděleny na 

primární a sekundární metabolity. Primární metabolity jsou nezbytné pro přežití rostlin 

a zahrnují cukry, proteiny a aminokyseliny. Sekundární metabolity byly kdysi 

považovány za odpadní produkty. Nejsou pro přežití rostliny nezbytné, ale jejich 

absence činí rostlinu značně zranitelnou [16]. Je známo, že tyto molekuly hrají hlavní 

Obrázek 5 Jaterní lalůček centrální žíly  
(Dostupné z: http://fblt.cz/wp-content/uploads/2013/12/jatra-
lobulus-ENG-01.jpg) 
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roli v přizpůsobení rostlin jejich životnímu prostředí, ale také představují důležitý zdroj 

aktivních léčiv [17]. 

Sekundární složky rostlin jsou obvykle klasifikovány podle jejich 

biosyntetických drah. Obecně jsou známy tři velké rodiny molekul: fenolické látky, 

terpeny (společně se steroidy) a alkaloidy [17]. 

 

Terpenoidy, složené z izoprenových jednotek, se nacházejí ve všech rostlinách. 

Jsou největší skupinou sekundárních metabolitů a jsou velmi těkavé, což znamená, že se 

snadno vypařují [16]. Monoterpeny a seskviterpeny jsou hlavní složkou EO. 

 

4.1.1  Seskviterpeny 

Terpeny, strukturálně patřící do isoprenoidů, jsou rozděleny do pěti kategorií. 

A to monoterpeny, seskviterpeny, diterpeny, triterpeny a tetraterpeny, v závislosti na 

Obrázek 6 Dráhy primárního a sekundárního metabolismu rostlin  
(Dostupné z: http://1.bp.blogspot.com/-
hQeaARmpDmY/VjGuCzjgxaI/AAAAAAAADXo/0gam7LEdbFE/s1600/Plant%2BSecondary%2B
Metabolism.png) 
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počtu isoprenoidních jednotek. V rostlinách se těkavé terpeny uvolněné z různých částí 

rostlin, účastní obrany rostlin, vábení opylovačů a interakce s okolním prostředím.  

Seskviterpeny jsou 15- uhlíkaté sloučeniny tvořené 3 isoprenoidními 

jednotkami. Jsou to sekundární metabolity produkované převážně vyššími rostlinami, 

ale také houbami a bezobratlými. Seskviterpeny se vyskytují v potravinách, ale jsou 

brány hlavně jako složky mnoha lidových léčiv a potravinových doplňků [18].  

Základní struktura seskviterpenových derivátů je znázorněna na obrázku 7. 

 

Esenciální oleje, jakož i seskviterpeny 

jsou vysoce lipofilní sloučeniny. Mohou mít vliv 

na membránovou strukturu, a tak usnadnit 

kumulaci léčiva uvnitř buňky. Kromě toho také 

mohou měnit buněčnou adhezi a migraci [19]. 

V závislosti na uspořádání 15- uhlíkatého 

řetězce mohou být seskviterpeny acyklické, 

monocyklické, bicyklické nebo tricyklické. 

Zástupci prvních dvou struktur, konkrétně 

acyklický trans-nerolidol a monocyklický α-humulen, byly hlavním předmětem 

experimentální části diplomové práce. Oba seskviterpeny jsou společně s dalšími 

podstatnou součástí silice z listů Myrica rubra. 

 

4.1.2  Myrica rubra 

Myrica rubra (Voskovník) je subtropický asijský ovocný strom původem 

z Číny. Jak už napovídá samotné rodové jméno, řadí se do čeledi Myricaceae 

(Voskovníkovité). 

Plod Myrica rubra, běžně označovaný jako „bayberry“ je velmi populárním 

ovocem díky své lahodné chuti a atraktivní barvě [20]. Kromě konzumace v čerstvém 

stavu, může být bayberry součástí různých produktů jako jsou šťávy, vína, džemy a 

kompoty [21]. 

Obrázek 7 
Základní struktura seskviterpenů  
(Dostupné z: 
http://patentimages.storage.googleapis.co
m/US7629387B2/US07629387-
20091208-C00001.png) 
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Extrakty z různých 

částí rostliny obsahují 

významné fytonutriční 

kompozice. Listy a kůra jsou 

bohaté na flavonoidy, 

proanthokyanidy triterpeny, a 

diarylheptanoidy. Jádro plodu 

je dobrým zdrojem bílkovin, 

nenasycených mastných 

kyselin, tříslovin, hořčíku, 

draslíku a vápníku. Kromě 

toho je bayberry ovoce bohaté 

na flavonoidy, fenolové kyseliny, cukry, organické kyseliny, proteiny a vitamíny [20]. 

M. rubra je rostlina s vysokou léčivou hodnotou, používaná v čínské, japonské 

a tchajwanské tradiční medicíně pro více než 2000 let jako adstringens, antidiarhoikum, 

analgetikum a protijed. Významné antioxidační, protizánětlivé, protirakovinné, 

antialergické, antibakteriální a antidiabetické účinky extraktů z M. rubra. byly 

potvrzeny v mnoha studiích [22]. 

 

4.1.3  Alfa-humulen (C15H24) 

Humulen je jedním z převládajících 

terpenů v Humulus Lupulus (chmel otáčivý), 

odtud získal svůj název. Nalezneme ho i v 

konopí, šalvěji a ženšenu. Humulen je také 

běžně označován jako α-humulen nebo α-

karyofylen [23]. Strukturně se α-humulen řadí 

mezi monocyklické seskviterpeny. 

 

V současnosti je humulen hojně využíván pro své analgetické, antibakteriální a 

protizánětlivé účinky. Jedna z mnoha studií například hodnotila protizánětlivé vlastnosti 

dvou seskviterpenů,  α-humulenu a trans-karyofylenu, izolovaných ze silice Cordia 

verbenacea. Výsledky odhalily, že perorální podávání obou sloučenin projevilo 

Obrázek 8 Plod Myrica rubra; bayberry 
(Dostupné z: http://ningboherb.en.ecplaza.net/6.jpg) 

Obrázek 9 Struktura α-humulenu 
(Dostupné z: 
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/si
gma-
aldrich/structure7/137/mfcd00042689.eps/_jc
r_content/renditions/mfcd00042689-
large.png ) 
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inhibiční účinky v různých zánětlivých experimentálních modelech na myších a 

potkanech [24]. Dále bylo prokázáno, že α-humulen je schopen potlačovat růst 

rakovinných buněk. 

 

4.1.4 Trans-nerolidol (C15H26O) 

Trans-nerolidol je terpen, který se nachází v přírodě v mnoha silně 

aromatických rostlinách jako je zázvor, jasmín, tea tree a citrónová tráva. Je také silně 

zastoupen v mnoha odrůdách konopí [25]. 

 

Strukturně se jedná o acyklický 

seskviterpen vykazující trans-

stereoizomerii. Znamená to, že substituenty 

v blízkosti dvojných vazeb leží v opačných 

polorovinách. Tento fakt zajišťuje vyšší 

stabilitu trans-nerolidolu oproti jeho cis-

izomeru. 

Nerolidol je přítomen v 

esenciálních olejích  různých rostlin, které 

byly  schváleny Americkým státním úřadem 

pro potraviny a léky (U.S. Food and Drug Administration) jako potravinářské látky pro 

úpravu chuti. V současnosti je také testován jako zesilovač penetrace kůže pro 

transdermální podání léčiv [26]. 

 

5  Účinky éterických olejů 

Mnoho EO bylo po staletí používáno v lidovém léčitelství. V posledních letech 

byly řadou studií prokázány jejich biologické vlastnosti. EO našly využití při léčbě 

bolesti, zánětu, virových onemocnění a rakoviny, byl také potvrzen jejich potenciál pro 

zvýšení penetrace jiných léků, dále repelentní a antioxidačními účinky [27]. 

Bylo zjištěno, že mnoho EO a seskviterpenů, jejich hlavních komponentů, je 

schopno inhibovat proliferaci, indukovat apoptózu, potlačovat abiogenezi a metastázy a 

zvýšit účinek chemoterapie a to jak in vitro, tak in vivo [19]. 

Obrázek 10 Struktura trans-nerolidolu 
(Dostupné z: 
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma
-
aldrich/structure1/049/mfcd00008911.eps/_jcr_c
ontent/renditions/mfcd00008911-large.png) 
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5.1 Antioxidační účinky éterických olejů 

Mnoho esenciálních olejů, jejichž hlavní složky tvoří monoterpeny a 

seskviterpeny, mají antioxidační vlastnost. Seskviterpeny mohou chránit zdravé buňky 

před oxidačním poškozením několika mechanismy: přímým zachycením reaktivních 

forem kyslíku a dusíku (dohromady RONS), chelatací iontů kovů, up-regulací 

antioxidačního obranného systému a / nebo tlumením zánětu [18]. 

Studie uvádějí, že seskviterpeny jsou schopné inhibovat reaktivní formy 

kyslíku (ROS) a také chránit proti ROS-indukovaným poškozením a to s použitím jak 

chemických tak biologických modelů. Například ve studiích in vivo, trans-farnesol 

prokázal ochranný účinek před oxidačním poškozením potkaních plic toxickými látkami 

cigaretového kouře [28]. 

Volný radikál je definován jako jakýkoliv druh kyslíku, který obsahuje jeden 

nebo více nepárových elektronů. ROS je souhrnný termín, který zahrnuje jak kyslíkové 

radikály jako je například superoxid (O2 · -), hydroxyl (OH ·), peroxyl (RO2 ·), a 

hydroperoxyl (HO2 ·), tak i neradikálová oxidační činidla jako je peroxid vodíku 

(H2O2), kyselina chlorná (HClO) a ozon (O3), která mohou být na radikály snadno 

převedeny [29]. 

V živých organismech hrají ROS klíčovou roli v mnoha fyziologických 

funkcích (např. při energetickém metabolismu, buněčné signalizaci a fagocytóze). 

Nicméně když produkce ROS převýší kapacitu antioxidačního obranného systému 

organismu, mohou vyvolat poškození buněk, což vede ke stárnutí a různým 

degenerativním onemocněním [18]. 

Obecně platí, že redukční prostředí uvnitř buněk, pomáhá předcházet jejich 

poškození volnými radikály. Toto redukční prostředí se udržuje působením 

antioxidačních enzymů a látek jako je superoxiddismutáza (SOD), kataláza (CAT), 

glutation-peroxidáza (GPx), glutathion, askorbát (vitamin C), α-tokoferol (vitamin E) a 

thioredoxin. Změny redoxního stavu a vyčerpání antioxidantů vystavením oxidačních 

činidel vede k oxidačnímu stresu a poškození [30]. 

Antioxidační účinek seskviterpenů je dán jednak jejich schopností „darovat“ 

volným radikálům chybějící elektron a tím zabránit jejich oxidačnímu vlivu na buňky a 

zároveň schopností potencovat aktivitu ochranných enzymů buňky. 
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5.2 Pro-oxidační účinky éterických olejů 

Mimo prospěšné antioxidační vlastnosti mohou seskviterpeny také zesilovat 

oxidační stres a působit jako pro-oxidant nebo hrát dvojí roli jako antioxidant a pro-

oxidant za určitých fyziologických či patofyziologických podmínek.  

Jak již bylo uvedeno výše, seskviterpeny mohou poskytnout ROS chybějící 

elektron a zamezit tak oxidačnímu působení, ovšem může tomu být i naopak. Během 

kontaktu ROS s terpeny je nepárový elektron přenesen na terpen, takže vzniká nový 

terpenový radikál a původní volný radikál je rozložen. Tímto způsobem jsou 

seskviterpeny využívány k inhibici nádorových buněk, které se vyznačují zvýšenou 

produkcí ROS a jsou více citlivé k oxidačnímu stresu. Výrazný pro-oxidační účinek na 

nádorové buňky a schopnosti vystavit je nadměrnému množství ROS vyvolává velký 

zájem o seskviterpeny jako o slibné protirakovinné látky [18]. 

  

6 Enzymy 

Téměř všechny chemické reakce v živých organismech jsou umožňovány 

katalytickým efektem biologických katalyzátorů – enzymů. Ty pracují jako ostatní 

(„nebiologické“) katalyzátory, ale v některých důležitých aspektech se od nich liší: 

- Jsou vysoce účinné – reakční rychlost enzymově katalyzovaných reakcí bývá 

někdy až o několik řádů vyšší. 

- Umožňují reakci i za mírných podmínek – za poměrně nízkých teplot, za 

normálního atmosférického tlaku a při neutrálních hodnotách pH. 

- Jsou snadno regulovatelné, což je pro život za měnících se podmínek okolí 

nezbytně nutné [31]. 

 

6.1 Struktura enzymu 

Enzym je globulární bílkovina různé velikosti, s Mr mezi 25 000 a několika 

miliony. Velikostí až na výjimky (enzymy metabolizující makromolekuly) převyšuje 

velikost molekuly substrátu. Aby byl enzym účinný, musí se substrátem vytvořit 

enzym-substrátový komplex (ES). Relativně malé místo enzymu, na které se substrát 

napojuje, se nazývá aktivní místo (centrum) [31]. 
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Kromě bílkovinné části tvoří strukturu enzymu také část nebílkovinná 

označovaná jako koenzym (kofaktor), která je pro nutná pro aktivitu enzymu. Komplex 

peptidové části enzymu (apoenzym) s kofaktorem se označuje jako holoenzym. 
 

 

Obrázek 11 Struktura holoenzymu  
(Dostupné z: http://biochemreview.weebly.com/uploads/1/0/4/0/10409756/819063_orig.jpg) 
 
 
6.2 Antioxidační enzymy 

Jak již bylo uvedeno výše, ROS se podílejí na růstu buněk, jejich diferenciaci, 

progresi a smrti. Nízké koncentrace ROS mohou být výhodné nebo dokonce nezbytné v 

procesech, jako je intracelulární signalizaci a obrana proti mikroorganismům. Nicméně, 

vyšší množství ROS hraje roli v procesu stárnutí, jakož i v řadě lidských chorobných 

stavů, včetně rakoviny, ischemie a poruch imunity a endokrinní funkce [32]. Reagují s 

buněčnými molekulami, jako jsou proteiny, lipidy a sacharidů a denaturují je [30].  

Jako ochrana proti akumulaci ROS, existuje několik non-enzymatických a 

enzymatických antioxidačních dějů. Z tohoto důvodu obranný systém, při vzniku 

oxidačního stresu v důsledku patologického působení, podporuje regulaci a expresi 

těchto enzymů [32]. Antioxidační enzymy jsou schopné stabilizovat nebo deaktivovat 

volné radikály ještě před útokem na buněčné složky.  

 

6.2.1 Superoxiddismutasa (SOD) 

SOD je antioxidační enzym, který katalyzuje přeměnu vysoce reaktivního 

superoxidového aniontu (O2
.-) na kyslík (O2) a méně reaktivní peroxid vodíku (H2O2) 
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[32]. Reaktivní H2O2 je dále katalyzován dalšími účinnými antioxidačními enzymy – 

CAT a GPx, viz níže. 

 

Obrázek 12 Princip působení SOD, CAT a GPx 
(Dostupné z: http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/NutritionGrowth/images/superoxide.gif) 
 

Byly identifikovány tři izoformy SOD a všechny jsou přítomny ve všech 

eukaryotických buňkách. Cu/Zn-SOD izoforma je přítomna v cytoplazmě, jádře a 

plazmě. Na druhé straně, Mn-SOD isoforma se nachází především v mitochondriích 

[30]. 

 

6.2.2 Katalasa (CAT) 

CAT je enzym odpovědný za rozklad H2O2. Je to ochranný enzym přítomný 

téměř ve všech živočišných buňkách [30]. S H2O2 CAT velmi efektivně reaguje za 

vzniku vody a molekulárního kyslíku [32]. Je to jeden z nejúčinnějších antioxidačních 

enzymů, který se nachází téměř ve všech živých organismech. 

 

 
Obrázek 13 Princip působení CAT 
(Dostupné z: http://www.kimnfriends.co.kr/pop/Catalase.jpg) 
 

6.2.3 Glutathionperoxidasa (GPx) 

GPx jsou tetramerní glykoproteiny, součástí jejichž aktivního centra je 

selenocystein [33]. GPx (80 kDa) katalyzuje redukci hydro-peroxidu s využitím 

glutathionu (GSH), a tím chrání savčí buňky před oxidačním poškozením. Ve 

skutečnosti, je metabolismus GSH jedním z nejdůležitějších mechanismů antioxidační 

obrany [30]. 
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Obrázek 14 Princip působení GPx 
(Dostupné z: http://www.intechopen.com/source/html/46030/media/image11.png) 
 

Peroxidasy jsou rozsáhlou nadrodinou hemoproteinů, které patří 

k nejvýznamnějším intracelulárním enzymovým antioxidantům. Ačkoli hlavní funkcí 

peroxidasy je odstranění toxického H2O2 nebo různých organických peroxidů, mohou 

peroxidasy oxidovat i některé xenobiotické substráty. V lidském těle se vyskytují 

hlavně v erytrocytech, leukocytech a trombocytech [33]. 

 

6.2.4 Glutathionreduktasa (GR) 

GR je homodimerní flavoprotein. Jedná se o centrální enzym buněčné 

antioxidační obrany, který redukuje oxidovaný glutathion disulfid (GSSG) do 

sulfhydryl formy GSH, což je důležitý buněčný antioxidant [34]. Při redukci GSSH 

probíhá současně oxidace NADPH, pro které nese GR druhé vazebné místo.  Tímto 

mechanismem zabraňuje GR nadměrné tvorbě GSSG, chrání tak před oxidačním 

stresem a udržuje redukční prostředí v buňce. Mechanismus působení GR je úzce 

spřažen s působením GPx. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Princip působení GR 
(Dostupné z: http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/glutatione-perossidasi.gif) 
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Je zřejmé, že antioxidační enzymy hrají důležitou roli v boji organismu proti 

patologickému působení ROS a následnému oxidačnímu stresu. Společně tvoří SOD, 

CAT, GPx a GR silný antioxidační obranný mechanismus.  

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Konjugační enzymy  

Je všeobecně známo, že biotransformace tělu cizích látek (xenobiotik) je 

rozdělena do fáze I a II. První fáze biotransformace se označuje jako konverze a 

zahrnuje hlavně reakce oxidační, redukční a hydrolytické. Během první fáze jsou do 

struktury xenobiotika vneseny či odkryty funkční skupiny. Druhou fází biotransformace 

představují reakce konjugační, při kterých xenobiotikum nebo konverzí vzniklý 

metabolit reaguje s endogenní sloučeninou [33]. Patří mezi ně glukuronidace, sulfatace, 

metylace, acetylace, konjugace s glutathionem a aminokyselinami. Obecně platí, že 

příslušné konjugáty jsou více hydrofilní než původní sloučeniny. 

Enzymy účastnící se druhé biotransformační fáze jsou většinou transferasy a 

zahrnují: UDP-glukuronosyltransferasy (UGTs), sulfotransferasy (SULTs), N-

acetyltransferasy (NAT), glutathion-S-transferasy (GSTs) a různé methyltransferasy 

(zejména thiopurin S-methyl transferasu (TPMT) a katechol O-methyl-transferasu 

(COMT)) [35]. 

 

6.3.1 Glutathion-S-trasferasa (GST) 

Glutathion S-transferasy (GSTs), jedny z hlavních detoxikačních enzymů fáze 

II, se podílejí na metabolismu xenobiotik a hrají důležitou roli v buněčné ochraně proti 

oxidačnímu stresu. GSTs jsou rodinou enzymů, které katalyzují tvorba thioetherových 

Obrázek 16 Princip společného působení antioxidačních enzymů 
(Dostupné z: http://www.drproctor.com/rev/84/figure6.jpg) 
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konjugátů sloučením endogenního tripeptidu glutathionu a xenobiotické sloučeniny 

[35]. 

 

                     Obrázek 17 Princip působení GST 
(Dostupné z: 
http://2013.igem.org/wiki/images/thumb/3/34/TUM13_conjugation_of_GSH_and_a_xenobioti
c.png/300px-TUM13_conjugation_of_GSH_and_a_xenobiotic.png) 

 
 

 V současné době rozeznáváme dvě strukturně a evolučně odlišné nadrodiny 

lidských GSTs: cytosolickou (GST) a  mikrosomální (MGST či MAPEG) [33].  

Zdá se, že hlavní funkcí GSTs je obrana proti reaktivním a toxickým 

elektrofilním látkám, jako jsou ROS (superoxidový radikál a peroxid vodíku), které 

vznikají během normálních metabolických procesů. Mnohé z nich jsou tvořeny 

buněčnými oxidačními reakcemi katalyzovanými cytochromem P450 a dalšími 

oxidázami [35]. 
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7 Cíl práce 

Cílem předložené diplomové práce bylo: 

» Stanovit cytotoxicitu vybraných seskviterpenů na prsní nádorové linii MCF-7 

pomocí Neutral Red uptake testu 

 

» Sledovat vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu biotransformačních a 

antioxidačních enzymů (CAT, GR, GPx, SOD a GST) 

a) v nádorové buněčné linii MCF-7 

b) v hepatocytech  
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8  Experimentální část 

8.1 Materiál a chemikálie 

» Buněčná linie MCF 7 - ATCC, HTB-22 

» Alfa-humulen - Sigma-Aldrich 

» DMEM D6046 (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) - Sigma-Aldrich 

» FBS (Fetal Bovine Serum) - Invitrogen 

» HEPES (2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid) - Sigma-

Aldrich 

» Gentamicin - Sigma-Aldrich 

» PBS (Phosphate Buffered Saline) - Sigma-Aldrich 

» Trypsin-EDTA (trypsin-ethylenediaminetetraacetic acid) – Sigma-Aldrich 

» Trypanová modř – Sigma-Aldrich 

» Neutrální červeň – Sigma-Aldrich  

» DMSO (dimethylsulfoxid) – Sigma-Aldrich 

» Fixační roztok: 1% CaCl2 v 0,5% formaldehydu – Sigma-Aldrich 

» Lyzační roztok: 1% CH3COOH v 50% EtOH – Sigma-Aldrich 

» Glycerol (Dr.Kulich Pharma) 

» Set pro stanovení bílkoviny s BCA (bicinchoninic acid) – Thermo Scientific 

» BSA (Bovine Serum Albumine) – Sigma-Aldrich 

» Peroxid vodíku - Penta 

» Molybdenan amonný – Lachema 

» EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) – Sigma-Aldrich 

» NADPH – Merck  

» Hydrogenfosforečnan disodný – Penta  

» Dihydrogenfosforečnan draselný – Lachema  

» Dihydrogenfosforečnan sodný – Penta  

» Hydrogenfosforečnan didraselný – Penta  

» GSSG (glutathion oxidovaný) - Koch. Lighr Laboratories     

» GSH (glutathion redukovaný) – Fluka 

» Glutathionreduktasa –Sigma-Aldrich 

» t-butylhydroperoxid - Sigma-Aldrich 

» SOD assay Kit-WST - Dojindo Molecular Technologies  
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8.2 Pomůcky a přístroje 

8.2.1 Pomůcky 

Sterilní kultivační lahve, sterilní pipety, automatické a mechanické 

(jednokanálové a multikanálové) pipety, sterilní pipetovací špičky, 96- jamkové 

mikrotitrační destičky, Petriho misky, škrabky, mikrozkumavky, stojan na zkumavky, 

falkonky, vaničky, kádinky, odměrné válce, kahan, váženka, kopistka, skleněná tyčinky, 

latexové rukavice, stopky 

 

8.2.2 Přístroje 

» CO2 inkubátorHeraCell 

» Laminární box BioAir AURA 2000 M.A.C. 

» Mikroskop Nikon Eclipse TS 100 

» Analyzátor Tecan Infinite M 200 

» Vodní lázeň Memmert 

» Eppendorf Thermomixer Comfort 

» Analytické váhy Scaltec SBC 22 

» Mrazící box HeraFreeze 

» Chlazená centrifuga Heraeus Biofuge Sratos 

» Centrifuga Thermo Scientific WX ULTRA 80 
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8.3 Kultivace nádorové buněčné linie MCF-7 

Pokud jde o zakládání primokultury, můžeme rozlišit buňky pocházející z 

normální a z nádorové tkáně. Nádorové buňky se svými vlastnostmi pochopitelně liší od 

normálních buněk – zpravidla se lépe množí a obecně se snáze kultivují. Kultury 

normálních buněk mají omezenou životnost, po několika pasážích dochází k tzv. 

zestárnutí kultury – buňky změní svoje vlastnosti a přestanou se dělit. Nádorové buňky 

většinou stárnutí nepodléhají [7]. 

 

8.3.1 Kultivační médium 

Základem kultivačního média je DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle‘s 

Medium). Jedná se modifikaci média BME (Basal Medium Eagle) obsahující oproti 

BME čtyřnásobně vyšší koncentraci aminokyselin a vitamínů. Ke kultivaci byla použita 

modifikace DMEM D6046 s obsahem glukózy 1000 mg/l, která v médiu slouží jako 

zdroj energie. Výhodou DMEM D6046 je lepší stabilita díky pyridoxinu, který ve 

složení nahradil původní pyridoxal [36]. Další složky kultivačního média zahrnovaly 

10% inaktivované fetální bovinní sérum (FBS), 1% organický pufr (HEPES) a 

antibiotikum gentamycin o koncentraci 50 µg/ml. 

Fetální hovězí sérum (FBS) je nejrozšířenější růstový doplněk pro média 

buněčné kultivace, protože má vysoký obsah zárodečných faktorů podporujících růst[1]. 

Organický pufr HEPES v médiu zajišťuje pH blízké fyziologickému (7,4) a 

gentamicin brání bakteriální kontaminaci kultury. 

 

Postup přípravy 

Z celkového objemu média (500µl) bylo odebráno 50 µl do sterilní lahve. Ke 

zbylému množství (450 µl) bylo přidáno 50 µl FBS, 5 ml HEPES a 0,5 ml gentamicinu. 

Hotové, důkladně promíchané médium bylo skladováno v lednici při teplotě 4°C. 

 

Tabulka 1 Složení kultivačního média pro MCF-7 

DMEM D6046 450 ml 
Inaktivované FBS (10%) 50 ml 
Gentamycin (50 µg/ml) 0,5 ml 
HEPES (1%) 5 ml 
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8.3.2 Rozmrazování buněk 

Zatímco mrznutí uchovávaných buněk musí probíhat pomalu, rozmrazení by 

mělo být naopak co nejrychlejší (v zásadě do 3 minut) [7]. 

 

Postup 

Přibližně 12 ml nezahřátého kultivačního média bylo napipetováno do 

zkumavky o objemu 15 ml. Zamrazovací zkumavka s buňkami byla zahřívána 1-2 

minuty ve vodní lázni, předem vyhřáté na 37°C. Víčko zkumavky bylo následně 

desinfikováno. Takto rozmražená buněčná suspenze byla přenesena do připravené 15 ml 

zkumavky s médiem a celý obsah byl homogenizován pipetou. 

Směs byla 5 minut podrobena centrifugaci při 70 g a laboratorní teplotě, 

vzniklý supernatant byl odsán pipetou a sediment resuspendován v 7 ml čerstvého 

zahřátého média.  

Připravená buněčná suspenze byla přenesena do kultivační lahve T-75, k ní 

bylo přidáno dalších přibližně 8 ml média a takto připravené byly buňky přeneseny do 

inkubátoru s předem nastavenými kultivačními podmínkami (37°C, 5% CO2). 

 

8.3.3  Pasážování buněk  

Jako pasážování označujeme proces, kdy je z kultivační lahve odebrána část 

buněk, která je následně přenesena do lahve s čerstvým kultivačním médiem. Tímto 

postupem je zabráněno vyčerpání živin a přerůstání buněk v lahvi. Pasážování je 

prováděno v laminárním boxu obvykle 2x týdně. 

 

Postup 

Nejprve bylo z lahve odstraněno kultivační médium - slitím do odpadní 

nádoby. Buňky bez média byly opláchnuty 2x 7 ml PBS, předem vytemperovaným ve 

vodní lázni na teplotu 37°C.  

K buňkám byly přidány 2 ml vytemperovaného trypsinu-EDTA. Kývavým 

pohybem lahve byl trypsin rozprostřen po celé ploše lahve a nechal se působit asi půl 

minuty. Po odpipetování 2/3 trypsinu byla kultivační lahev přenesena na 3 minuty do 

inkubátoru. 
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Rychlým krátkým úderem lahve o dlaň došlo k odtržení buněk ode dna lahve, 

následně byly přidány 4 ml kultivačního média a takto vzniklá suspenze byla pečlivě 

homogenizována pipetou.  

Dostatečné množství suspenze (obvykle 0,7 ml) bylo přeneseno do nové 

kultivační lahve a nakonec přidáno 13 ml čistého kultivačního média. 

 

8.4  Stanovení vlivu seskviterpenů na linii MCF-7 

Prvním z cílů předložené diplomové práce bylo stanovení míry cytotoxicity 

vybraných seskviterpenů, konkrétně α-humulenu a trans-nerolidolu, na prsní nádorové 

linii MCF-7 metodou testu s neutrální červení (NRU-test).  

Před samotným testem byly buňky spočítány v Bürkerově komůrce, poté 

nasazeny do 96 -jamkové mikrotitrační destičky a po 24h. inkubaci ovlivněny 

seskviterpeny v různých koncentracích. Použité koncentrace jsou uvedeny níže. 

 

8.4.1 Počítání a nasazování buněk 

Před nasazením buněk do mikrotitrační destičky bylo nutné zjistit jejich počet 

v suspenzi pomocí Bürkovy komůrky.  

Po předchozí pasáži buněk v laminárním boxu byla část buněčné suspenze (cca 

20 µl) odebrána do připravené zkumavky, poté naředěna trypanovou modří v poměru 

1:1 a směs homogenizována pipetou.  

Bürkerova komůrka byla naplněna 

homogenizovanou směsí a vložena pod 

mikroskop. Počítány byly všechny buňky v 9 

velkých čtvercích komůrky ohraničených 

trojitou čarou. V úvahu byly brány vždy jen 

dvě strany čtverce (např. horní a levá strana). 

Byly tedy počítány jen ty buňky, které se 

dotýkaly horního a levého okraje čtverce, ať 

už z vnitřní nebo vnější strany. Buňky 

dotýkající se protilehlých stran do výsledného 

množství zahrnuty nebyly.                    Obrázek 18 Počítání buněk v Bürkerově komůrce 
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Výpočet – krok 1 

Podle výše uvedených pravidel byly spočítány buňky ve všech 9 čtvercích 

Bürkerovy komůrky. Tato hodnota byla dosazena do rovnice (1) pro výpočet 

koncentrace buněk v 1 ml neředěné suspenze. 

 

 푐 = ∗ 2 ∗104     buněk/1 ml (1) 

 

c......... počet buněk v 1 ml neředěné suspenze 

x......... počet buněk ve všech 9 čtvercích Bürkerovy komůrky 

 *104….. přepočet na 1 ml 

 *2 ……. Ředění 

 

Výpočet – krok 2 

Vypočtené množství buněk v 1 ml bylo přepočteno na množství buněk ve 100 

µl suspenze - viz rovnice (2). Tento objem byl nanášen do každé jednotlivé jamky 

mikrotitrační destičky. 

 

 C1= 					buněk/100 µl (2) 

 
c1…….počet buněk ve 100 µl neředěné suspenze 

 

Výpočet – krok 3 
Vypočtené množství buněk ve100 µl (c1) suspenze bylo dosazeno do 

směšovací rovnice (3). Nepřímou úměrou byl vypočten objem neředěné buněčné 

suspenze (V1) potřebný k získání požadované koncentrace buněk v destičce. 

 

 c1*V1= c2*V2 (3) 

 

V1…... objem neředěné suspenze 

c2…… optimální koncentrace buněčné suspenze zjištěna pokusem (5000b./100 

µl) 
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V2....... celkový objem buněčné suspenze na požadovaný počet destiček (počet 

destiček x 20 ml) 

 

Získaný objem buněčné suspenze byl přenesen do falkonky, doplněn čistým 

médiem do celkového objemu potřebného k nasazení na příslušný počet mikrotitračních 

destiček a homogenizován pipetou. 

Do každé jamky bylo napipetováno 100 µl homogenní směsi, poté byla 

destička ponechána 24h. v inkubátoru. Po uplynutí doby inkubace byly buňky 

připraveny k ovlivnění. 

 

8.4.2  Ovlivnění buněk seskviterpeny 

Zásobní roztoky seskviterpenů byly připraveny ředěním DMSO v několika 

koncentracích, konkrétně  α-humulen v koncentracích 1, 5, 10, 17,5, 25, 50, 75 a 100 

mg/ml a trans-nerolidol v koncentracích 1, 5, 10, 25, 50, 60, 75 a 100 mg/ml. Před 

ovlivněním buněk byly roztoky naředěny 500x do média. Poté bylo do příslušné jamky 

mikrotitrační destičky pipetováno vždy 100 µl od každé koncentrace (tj. výsledné 

koncentrace seskviterpenů byly 1-100 µg/ml a koncentrace DMSO byla 0,1%). 

Jako negativní kontrola byl označen 0,1% roztok DMSO. Toto množství 

odpovídalo koncentraci DMSO ve všech vzorcích seskviterpenů, negativní kontrola 

tedy prezentovala 100% životaschopnost buněk. 

Jako pozitivní kontrola byl označen 10% roztok DMSO. V tomto případě 

naopak došlo k úhynu veškerých buněk, životaschopnost byla 0%. 

Takto vystavené expozičním látkám byly buňky ponechány v inkubátoru. Testy 

cytotoxicity byly prováděny po 24 nebo 48h. 

 

8.4.3 Test cytotoxicity s neutrální červení - Neutral Red uptake test (NRU) 

Neutral Red uptake test (NRU) umožňuje kvantitativně odhadnout množství 

živých buněk, jedná se tedy o test životnosti buněk. Principem testu je inkorporace a 

navázání neutrální červeně do živých buněk. Toto supravitální barvivo penetruje přes 

buněčnou membránu a v buňce se akumuluje převážně v lysosomech. Lysosomy udržují 

pH nižší, než je pH okolní plasmy a udržení protonového gradientu na membráně 

lysozomu je energeticky náročné. Poškození buňky nebo její smrt způsobí ztrátu 
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gradientu pH a zvýší se propustnost membrány – zadržená neutrální červeň se uvolní 

[37]. 

 

Použité roztoky 

Fixační roztok: 1% CaCl2 v 0.5% formaldehydu 

Lyzační roztok: 1% CH3COOH v 50% etanolu 

PBS 

 

Postup 

Po 24 nebo 48h. inkubaci buněk s testovanou látkou byly buňky zkontrolovány 

pod mikroskopem a posouzeny změny jejich tvaru a struktury. Z jamek bylo odsáto 

veškeré médium (200 µl) a nahrazeno 200 µl roztoku neutrální červeně v médiu o 

výsledné koncentraci 40 µl/ml.  

Po 2 hodinové inkubaci buněk v inkubátoru bylo médium opět odsáto a do 

jamek napipetováno 100 µl fixačního roztoku, který působil při laboratorní teplotě 15 

minut. Fixační roztok byl z destičky odstraněn rychlým vyklepnutím a buňky fixované 

na dně jamky 2x omyty 200 µl PBS. 

Nakonec bylo k buňkám přidáno 200 µl lyzačního roztoku a destička se 

nechala 30 minut třepat v termomixeru pří 550 rpm a 25 °C.  

Byly provedeny celkem 4 paralelní měření od každé koncentrace testované 

látky. Měření absorbance bylo provedeno spektrofotometricky pomocí přístroje Tecan 

při 540 nm. Každé měření bylo zopakováno 3x. 

 

Vyhodnocení 

Od naměřené hodnoty absorbance (A) byla odečtena průměrná absorbance 

10% DMSO (A10%), který u buněk vyvolal 100% cytotoxickou reakci (pozitivní 

kontrola). Hodnoty absorbance byly vyjádřeny jako procenta negativní kontroly, tedy 

průměrné absorbance 0,1% DMSO (A0,1%) – viz rovnice (4). 

 

 % = ((A-A10%)/(A0,1%-A10%))*100 (4) 

 

Vyšší absorbance vykazovaly živé buňky, u kterých nedošlo k vymytí barviva. 

Naopak se vzrůstajícím počtem mrtvých buněk se absorbance výrazně snižovala. 
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8.5  Stanovení vlivu seskviterpenů na aktivitu vybraných enzymů 

Výsledky první části experimentu byly zohledněny při následujícím zjišťování 

vlivu α-humulenu a trans-nerolidolu na činnost námi vybraných enzymů, konkrétně 

katalasy (CAT), glutathionreduktasy (GR), glutathionperoxidasy (GPx), 

superoxiddismutasy (SOD) a glutathion-S-transferasy (GST). 

Záměrně byly při experimentu použity jen dvě stejné koncentrace od každého 

seskviterpenu, u nichž byl potvrzen výrazný vliv na buněčnou proliferaci. U α-

humulenu, stejně jako u druhého seskviterpenu, byly testovány koncentrace 25 a 50 

µg/ml (H25, H50, TN25, TN50).  

Pro možnost porovnání výsledku byly vlivu expozičních látek o koncentraci 50 

µg/ml vystaveny vedle buněk nádorové linie MCF-7 také fyziologické hepatocyty.  

Nejprve bylo nutné připravit vzorky subcelulárních frakcí – cytosolu buněk 

MCF-7 a hepatocytů. 

 

8.5.1  Izolace hepatocytů 

Po usmrcení potkana dekapitací v etherové narkóze byla celá neporušená játra 

vyjmuta a umístěna na Büchnerovu nálevku. Pod ní byla umístěna odpadní 

Erlenmeyerova baňka.  

K perfúzi jaterních cév byl nejprve použit roztok bez vápníku. Pro udržení 

fyziologického pH roztoku byl perfúzní roztok probublán pneumoxidem. Takto bez 

cirkulace byla perfúze prováděna až do úplného odkrvení jater.  

Následovalo promývání roztokem s kolagenasou a vápníkem o teplotě 37 °C s 

recirkulací roztoku po dobu cca 5-7 minut. Během promývání došlo vlivem kolagenasy 

k dostatečnému natrávení kolagenových buněčných spojů. 

Poté byla natrávená játra přemístěna do skleněné misky na ledové lázni a 

následným přidáním media s obsahem vápníku, albuminu, ovšem bez kolagenasy, byly 

třepáním uvolněny hepatocyty do média. 

Získaná suspenze hepatocytů spolu se zbytky jaterní tkáně byla zfiltrovaná přes 

nylonové sítko a rozdělena do 4-8 vychlazených centrifugačních kyvet o objemu 50 ml. 

Centrifugace probíhala při teplotě 4 °C, 40 g 5 minut za použití centrifugy Eppendorf. 

Po slití supernatantu a resuspendování pelety ve vychlazeném médiu s 

obsahem vápníku následovala další centrifugace při 40 g, 5 min. Tento postup byl 2x 
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opakován. Nejprve za nesterilních podmínek, poté ve sterilním prostředí laminárního 

boxu.  

Po odsátí supernatantu a resuspendaci pelet ve vychlazeném živném médiu 

ISOM (média HAM F12 a Williams v poměru 1:1) následovala poslední centrifugace za 

výše uvedených podmínek. 

Po další resuspendaci pelety v živném médiu s FBS bez inzulínu byla suspenze 

přenesena do kádinky.  

 

8.5.2  Ovlivnění buněk před přípravou subcelulárních frakcí 

Buňky byly nasazeny na Petriho misky o průměru 15 cm, takto byly připraveny 

vždy 3 misky pro každou testovací skupinu. 

Po dosažení více než 50% influence byly buňky ovlivněny seskviterpeny o 

příslušných koncentracích. V případě kontrolního vzorku byl k buňkám přidán pouze 

0,1% DMSO. 

Buňky byly nechány 48h. v inkubátoru při teplotě 37 °C, po dokončení 

inkubace bylo odsáto veškeré médium a buňky opláchnuty ledovým PBS, které jsme 

následně opět odsály.  

Po přidání 1 ml 0,1M Na-fosfátového pufru pH 7,4 byl obsah misek seškrabán 

do 15 ml falkonky. Takto byly seškrabány vždy všechny 3 misky jedné testovací 

skupiny do stejní falkonky. 

Seškrabané vzorky byly ponechány v hluboko mrazicím boxu takto při -80°C 

do samotné přípravy frakcí. 

 

8.5.3 Příprava subcelulární frakce – cytosolu 

Rozmražené vzorky byly přeneseny do kyvet a homogenizovány sonikací 

ultrazvukovou jehlou.  

Následně byly kyvety vloženy do předem vychlazené centrifugy 

Heraeus rotorem #3335 a stočeny na 20000 g po dobu 65 min. Takto byly získány 

v peletě potrhané buněčné membrány, jádra a mitochondrie. 

Pro druhou centrifugaci byla použita cenrifugaThermo Scientific WX ULTRA 

80. Supernatant z prvního točení byl přenesen do kyvet a stočen na 105000 g po dobu 

60 min. při 4°C. 
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Po skončení centrifugace byl supernatant s obsahem cytosolu odebrán z kyvet a 

rozpipetován do mikrozkumavek po 200 µl. 

Takto připravené vzorky cytosolu byly uloženy v mrazicím boxu pro následné 

testování vlivu seskviterpenů na aktivitu výše uvedených enzymů. 

 

8.5.4 BCA stanovení bílkoviny 

Principem stanovení je reakce proteinů s ionty Cu2+v alkalickém prostředí. 

Měďnaté ionty (Cu2+) reakcí přechází na Cu+ (měďné), které vytváří v prostředí kolem 

pH10 stabilní modrofialový komplex s bicinchoninovou kyselinou (BCA). Intenzita 

zabarvení je přímo úměrná množství bílkoviny. Absorbance komplexu se měří 

spektrofotometrickou metodou při 562nm [38]. 

 

Použité roztoky 

Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M v NaOH 

Roztok B: 4% CuSO4.6 H2O 

Pracovní roztok C: připraven smícháním roztoku A s roztokem B v poměru 50:1 

 

Postup 

Před vlastním stanovením proteinů ve frakci bylo potřeba vytvořit kalibrační 

křivku naředěním výchozího roztoku hovězího sérového albuminu (0,1% BSA). Roztok 

BSA byl zředěn destilovanou vodou podle tabulky 2. 

 

Tabulka 2 Příprava roztoků pro kalibrační křivku 

  
koncentrace 

[µg/ml] 
0,1% roztok BSA 

[µl] 
destilovaná voda 

[µl] 
1 0 0 100 
2 200 20 80 
3 400 40 60 
4 600 60 40 
5 800 80 20 
6 1000 100 0 
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Při vlastním stanovení byly vzorky cytosolu nejprve naředěny destilovanou 

vodou – cytosol z hepatocytů 10x a cytosol z MCF-7 5x. Byly provedeny dvě ředění a 

z každého ředění pak 4 paralelních měření, celkem tedy 8 paralelních měření pro 

všechny vzorky. 

Do každé jamky mikrotitrační destičky bylo pipetováno vždy 10µl vzorku 

bílkoviny a 200µl pracovního roztoku C. Tento postup byl proveden u všech 

jednotlivých skupin vzorků. Pro práci byla použita multikanálovou pipeta.  

Slepé vzorky obsahovaly místo bílkoviny 10µl destilované vody. Po 

promíchání se vzorky nechaly 30 minut inkubovat při teplotě 37°C. 

 

Vyhodnocení 

Pomocí přístroje Tecan byla změřena absorbance při vlnové délce 562nm. Po 

odečtení průměru slepých vzorků (Asl.)od naměřených hodnot absorbance (A) byla 

získána výsledná absorbanci (Avýsl.) podle rovnice (5). 

 

 Avýsl. =A-Asl. (5) 

 

Výsledné hodnoty absorbancí byly zprůměrovány a vytvořena kalibrační 

křivka udávající závislost absorbance měřených vzorků na koncentraci (µg/ml). 

Podle získané rovnice přímky (6) 

 

 푦 = 푎 ∗ 푥, kde (6) 

 

 

y…… hodnota absorbance 

x…… koncentrace jednotlivých roztoků kalibrační křivky 

a…… koeficient, 

 

a hodnot absorbancí biologických frakcí byla stanovena koncentrace jejich proteinů 

(xvz.) podle rovnice (7). 

 
xvz.	= 푦/푎     (µg/ml)	

 
(7) 
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Po zohlednění zředění (D) byla získána výsledná koncentraci bílkoviny ve 

frakci (cvz.) podle rovnice (8). 

 cvz.=xvz.*D/1000     (mg/ml) (8) 

 

 

8.5.5 Stanovení aktivity katalasy (CAT) 

Principem stanovení je tvorba žlutého komplexu reakcí molybdenanu 

amonného s H2O2, jehož absorbance se měří v mikrotitrační destičce na přístroji 

Tecanpři 405nm. Působení CAT se peroxid rozkládá na H2O a tím se snižuje jeho 

dostupnost pro tvorbu komplexu [39]. 

 

Použité roztoky 

60 mM Na-K fosfátový pufr, pH 7,4 

6,5 mM H2O2 

32,4 mM molybdenan amonný 

 

Postup 

Stanovení bylo provedeno v mikrotitrační destičce, předem připravené 

rozpipetovaním jednotlivých roztoků podle tabulky 3.  

 
Tabulka 3 Rozpis přípravy mikrotitrační destičky pro stanovení aktivity CAT 

  vzorek blank 1 blank 2 blank 3 
1 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl pufru 
2 20 µl frakce 100 µl molybd. 20 µl pufru 20 µl pufru 
3 inkubace 1 min. při 37 °C, třepání 

4 100µl molybd ………………….. 100µl molybd. 100µl molybd. 
5 1 min. nechat stát 

6 …………………. 20 µl frakce ……………………….. …………………………. 
7 změřit absorbanci při 405 nm 
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Vyhodnocení 

Do blanku 1 bylo co nejrychleji nepipetováno 20 µl frakce a poté ihned měřena 

absorbance. Případné bubliny unikajícího O2, které by rušily výsledky měření, byly před 

vložením do přístroje odstraněny drátkem. 

Aktivita katalasy (U) byla vypočítána podle následující rovnice (9): 

 

 푈 = ( )
( )

∗ 32,5 ∗ 푧ř.     (µmol/min/ml frakce) (9) 

 

Avz…… absorbance vzorku 

Abl1……absorbance blanku 1 

Abl2……absorbance blanku 2 

Abl3……absorbance blanku 3 

 

Jednotka U je definována jako µmol/min. 1 U tedy rozloží 1,0 µmol H2O2 za 

minutu při popsaných podmínkách.  

Specifická aktivita katalasy (Usp.) byla vyjádřena jako podíl enzymové aktivity 

(U) a koncentrace proteinů v biologické frakci (c) podle rovnice (10). 

 

 푈푠푝.= 	
푈
푐 (μmol/min/mg	proteinu) 

(10) 

 

8.5.6 Stanovení aktivity glutathionreduktasy (GR) 

GR je enzym, který je důležitý zejména pro svou schopnost chránit organismus 

před působením oxidačního stresu. Metoda stanovení aktivity GR je založena na 

přeměně oxidovaného glutathionu (GSSG) na redukovaný glutathion (GSH) za 

současné oxidace NADPH [40][41]. Úbytek absorbance měřený při 340 nm po dobu 6 

minut na přístroji Tecan odpovídá spotřebě NADPH. Měření probíhalo v mikrotitrační 

destičce. 

 

Použité roztoky 

0,1 M K-fosfátový pufr, pH 7,0 

5 mM EDTA  

2,5 mM NADPH 
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4 mM GSSG 

Master mix: 

» 6 ml 0,1 K-fosfátový pufr, pH 7,01 

» 4,8 ml EDTA 

» 6 ml GSSG 

» 1,5 ml NADPH 

 

Postup 

Do všech jamek mikrotitrační destičky bylo pipetováno 50 µl cytosolické 

frakce od každé skupiny vzorků. Pro slepý vzorek bylo místo biologické frakce 

použito50 µl Na-fosfátového pufru, pH 7,4. 

Do každé jamky bylo přidáno 150 µl mastermixu a poté ihned měřena 

absorbance pomocí přístroje Tecan při 340 nm po dobu 6 minut. Stanoveno bylo vždy 5 

paralelních vzorků od každé biologické frakce. 

 

Vyhodnocení 

Z naměřených absorbancí byla odečtena hodnota odpovídající absorbanci 

vzorků za 1 minutu (A/min.) podle rovnice (11).  

 

 퐴/푚푖푛.=
퐴(1.푚푖푛. ) − 퐴(6.푚푖푛. )

5  (11) 

 

Odečtením průměrné hodnoty absorbance slepých vzorků za 1 minutu 

(A/minsl.) byla získána výsledná absorbanci vzorku za 1 minutu (A/minvýsl.) podle 

rovnice (12). 

 A/minvýsl.= A/min – A/minsl. (12) 

                                                             
Množství na 1 destičku 
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Koncentrace NADPH spotřebovaného za 1 minutu (c/min.) byla vypočítána 

pomocí molárního extinkčního koeficientu (εNADPH= 6,22 mM-1* cm-1) a délky měřené 

vrstvy, tj. výšky jamky (l = 0,75cm) podle rovnice (13). 

 

 c/min. = A/minvýsl.		/(휀 ∗ 푙)     (mmol/l/min) (13) 

 

Po vynásobení koncentrace celkovým objemem reakční směsi v jamce (Vi) 

byla získána aktivitu enzymu (Ux) v pipetovaném objemu biologické frakce (VS) podle 

rovnice (14). 

 

 Ux= c/min * Vi      (mmol/min) (14) 

 

 

Z této hodnoty byla vyjádřena enzymová aktivity (U) v 1 ml biologické frakce 

podle rovnice (15). 

 

 U = Ux* 					(mmol/min/ml frakce) (15) 

 

Hodnota specifické aktivity glutathionreduktasy (nmol/min/mg) byla získána 

vydělením enzymové aktivity (U) koncentrací bílkoviny (mg/ml) podle rovnice (10). 

 

8.5.7 Stanovení aktivity glutathionperoxidasy (GPx) 

V průběhu reakce katalyzované GPx je GSH přeměňován na svou oxidovanou 

formu (GSSG). Vzniklý GSSG je průběžně redukován GR, která tak zajišťuje 

konstantní hladinu GSH. Reakci doprovází oxidace NADPH, což je monitorováno 

fotometricky poklesem absorbance při 340 nm [42][43].  

K měření byl opět použit přístroj Tecan Infinite M 200. 

 

Použité roztoky 

0,1 M K-fosfátový pufr, pH 7,0 

20 mM EDTA 

10 U/ml pufru GR 

10 mM Glutathion (GSH) 
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4 mM NADPH 

70% t-butyl hydroperoxid 

Master mix: 

» 10,8 ml K-fosfátový pufr, pH 7,0* 

» 1,2 ml EDTA* 

» 1,2 ml GR* 

» 2,4 ml GSH* 

 

Postup 

Do všech jamek mikrotitrační destičky bylo napipetováno vždy 50 µl 

cytosolické, případně mikrosomální frakce od každé skupiny vzorků a 130 µl 

mastermixu. Pro slepý vzorek bylo místo frakce použito 50 µl Na-fosfátového pufru pH 

7,4. 

Destička se nechala 10 minut preinkubovat při teplotě 37°C, potébylo přidáno 

10 µl připraveného NADPH a po dobu 5 minut byla sledována spotřebu NADPH 

nezávislá na hydroperoxidu. 

Vlastní reakci byla nastartována 10 µl čerstvě připraveného t-butyl 

hydroperoxidu, následně byla znovu měřena spotřeba NADPH, teď již v závislosti na 

přidaném t-butyl hydroperoxidu. Pokles absorbance byl měřen po dobu 5 minut při 340 

nm.  

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocování aktivity GPx probíhalo stejně jako v předchozím případě u GR 

za použití příslušných vzorců. Jediným rozdílem bylo, že výsledná hodnota specifické 

aktivity byla na závěr vyhodnocení 2x násobena. Vyplývá to ze stechiometrie reakce, 

kdy jsou 2 µmoly GSH produkovány 1 µmolem NADPH. 

 

8.5.8 Stanovení aktivity superoxiddismutasy (SOD) 

SOD, která katalyzuje přeměnu superoxidového aniontu (O2
.-) na peroxid 

vodíku (H2O2) a molekulární kyslík (O2), je jedním z nejdůležitějších antioxidačních 

enzymů.  

                                                             
 Množství na 1 destičku 
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Metoda SOD Assay Kit-WST umožňuje velmi pohodlnou SOD analýzu za 

použití ve vodě vysoce rozpustné tetrazoliové soli, která se za účasti superoxidového 

aniontu redukuje na ve vodě rozpustný formazan. Rychlost redukce je přímo úměrná 

aktivitě xanthinoxidasy a je inhibována právě SOD [44]. 

Absorpční spektrum formazanu má maximum při 440 nm. Aktivitu SOD lze 

stanovit jako pokles absorbance, který odpovídá snížení tvorby formazanu v důsledku 

SOD aktivity. 
 

Použité roztoky 

Pracovní roztok WST: 

1 ml WST roztoku byl zředěn 19 ml pufrovacího roztoku. 

Pracovní roztok enzymu: 

15 µl roztoku enzymu bylo zředěno 2,5 ml pufrovacího roztoku. Před ředěním 

byl roztok podroben centrifugaci a promísen pipetou.  

 

Postup 

Před samotným měřením byla připravena mikrotitrační destičku podle 

následující tabulky 4. 

 
Tabulka 4 Rozpis přípravy mikrotitrační destičky pro stanovení aktivity SOD 

vzorek blank 1 blank 2 blank 3 

frakce 20 µl ……… 20 µl ………. 

redestilovaná 
voda ……… 20 µl ……… 20 µl 

pracovní roztok 
WST 200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 

pracovní roztok 
enzymu 20 µl 20 µl ……….. ……… 

pufrovací roztok ………. ………. 20 µl 20 µl 

 

 

Destička se nechala inkubovat 20 minut při 37°C, poté byla změřena 

absorbance při 450 nm. 
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Vyhodnocení 

Výsledná absorbance (Avýsl.) byla spočítána podle rovnice (16). 

 

 Avýsl.=(Abl1-Abl3)-(Avz-Abl2) (16) 

 

Avz……. absorbance vzorku 

Abl1…… absorbance blanku 1 

Abl2…… absorbance blanku 2 

Abl3…… absorbance blanku 3 

 

Hodnota (Abl1-Abl3) představuje 100% formazanu, hodnota (Avz-Abl2) 

představuje vzniklý formazan. Rozdíl těchto absorbancí odpovídá množství formazanu, 

jehož vznik byl inhibován SOD. 

Následně byla spočítána absorbance formazanu inhibovaného SOD za 1 

minutu (A/min) podle rovnice (17). 

 

 A/min=Avýsl./t (17) 

 

t…… doba inkubace 

 

Aktivita enzymu (U) byla spočítána podle rovnic (13) až (15) s využitím 

extinkčního koeficientu formazanu (ε = 37000 M-1*cm-1), specifická aktivita SOD 

(Usp) pak podle rovnice (10). 

 

8.5.9 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy (GST) 

Principem stanovení je reakce 1-chlor-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) s GSH za 

tvorby konjugátu, který má absorpční maximum při 340nm. 

 

Použité roztoky 

0,1M Na-fosfátový pufr, pH 6,5 

5,15 mM roztok GSH 

51,5 mM roztok CDNB 

Master mix:  
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» 4ml GSH* 

» 0,4ml CDNB* 

» 15,6ml 0,1M Na-fosfátového pufru 

  

Postup 

Metoda tohoto měření je nastavena na destičky Greiner s plochým dnem. Do 6 

jamek v každém sloupci mikrotitrační destičky bylo napipetováno 6µl cytosolu, 

případně mikrosomů od každé skupiny vzorků a do dvou zbývajících jamek každého 

sloupce 6µl pufru o pH7,4. Pufr sloužil jako kontrola měření.  

Do všech jamek bylo poté napipetováno 194µl Master mixu, připraveného 

těsně před stanovením a po mírném protřepání byla destička vložena do Tecanu. Přístroj 

měřil absorbanci celkem 6x vždy v minutových intervalech při 340nm. 

 

Vyhodnocení: 

Ze získaných hodnot absorbance byla podle rovnic (11) až (15) vypočtena 

hodnota aktivity GST (U). Pro výpočet specifické aktivity GST (Usp) byla použita 

rovnici (10). 

 

 

Statistické vyhodnocení výsledků  

Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu GraphPad 

verze 6.0 analýzou one-way ANOVA. Výsledky byly považovány za statisticky 

významné při p< 0,05. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
Množství na 1 destičku 
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9 Výsledky 

9.1  Vliv seskviterpenů na MCF-7 

Míra cytotoxicity byla dána poklesem proliferační schopnosti buněk po jejich 

ovlivnění vybranými koncentracemi α-humulenu a trans-nerolidolu. Změny 

životaschopnosti byly měřeny podle výše uvedeného postupu vždy po 24 nebo 48h. 

inkubaci buněk s expoziční látkou a vyhodnoceny metodou testu s neutrální červení, viz 

výše. 

Výsledky testu cytotoxicity jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6 a graficky 

znázorněny v grafech 1 a 2. 

 
Tabulka 5 Proliferace MCF-7 po 24/48h. inkubaci s α-humulenem 

Proliferace 

MCF-7 
K H1 H5 H10 H17,5 H25 H50 H75 H100 

24h. 
% K 100,0 98,682 92,628 87,897 107,894 15,230 13,316 5,014 3,171 

smodch 0,00 3,887 10,311 17,178 5,517 7,166 4,477 1,702 0,867 

           
48h. 

% K 100,0 90,783 89,572 86,230 76,420 54,071 26,657 14,725 7,425 

smodch 0,00 6,370 5,825 8,961 14,270 17,753 9,749 6,728 4,064 

 

 
Tabulka 6 Proliferace MCF-7 po 24/48h. inkubaci s trans-nerolidolem 

Proliferace 

MCF-7 
K TN1 TN5 TN10 TN25 TN50 TN60 TN75 TN100 

24h. 
% K 100,0 98,924 95,698 95,115 93,721 88,061 82,352 45,374 32,455 

smodch 0,00 4,162 6,344 5,360 5,495 11,187 17,028 12,127 3,963 

           
48h. 

% K 100,0 92,805 83,535 90,934 76,544 50,268 42,967 23,941 20,789 

smodch 0,00 5,070 6,834 8,683 14,949 21,560 0,835 6,672 8,066 
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Graf 1 Proliferace MCF-7 po 24/48h. inkubaci s α-humulenem 
 

K - kontrola (0,1% DMSO); H1 - α-humulen o koncentraci 1 µg/ml; H5 – α-humulen o koncentraci 5 

µg/ml; H10 – α-humulen o koncentraci 10 µg/ml; H17,5 – α-humulen o koncentraci 17,5 µg/ml; H25 – 

α-humulen o koncentraci 25 µg/ml; H50 – α-humulen o koncentraci 50 µg/ml; H75 – α-humulen o 

koncentraci 75 µg/ml; H100 – α-humulen o koncentraci 100 µg/ml 

 

 
Graf 2 Proliferace MCF-7 po 24/48h. inkubaci s trans-nerolidolem 
 

K – kontrola (0,1%DMSO); TN1 – trans-nerolidol o koncentraci 1 µg/ml; TN5 – trans-nerolidol o 

koncentraci 5 µg/ml; TN10 – trans-nerolidol o koncentraci 10 µg/ml; TN25 – trans-nerolidol o 

koncentraci 25 µg/ml; TN50 – trans-nerolidol o koncentraci 50 µg/ml; TN60 – trans-nerolidol o 

koncentraci 60 µg/ml; TN75 – trans-nerolidol o koncentraci 75 µg/ml; TN100 – trans-nerolidol o 

koncentraci 100µg/ml 
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Z grafu 1 vyplývá, že koncentrační řada α-humulenu způsobila pokles 

proliferace buněk MCF-7. Se vzestupnou koncentrací α-humulenu se současně zvyšuje 

jeho antiproliferační účinek na MCF-7. 

U prvních čtyř použitých koncentrací α-humulenu (H1-H17,5) byla 

zaznamenána vyšší antiproliferační schopnost po 48h., zatímco další čtyři koncentrace 

(H25-H100) projevily vyšší schopnost inhibice buněk po 24h. 

 

Také graf 2 potvrzuje schopnost seskviterpenu, tentokrát trans-nerolidolu, 

inhibovat buňky MCF-7. I zde způsobila koncentrační řada trans-nerolidolu pokles 

proliferace, v případě 24h. inkubace však nebyl tak výrazný jako u α-humulenu. 

Trans-nerolidol projevil vyšší schopnost inhibovat buňky po 48h. inkubace a to 

ve všech použitých koncentracích 

 

Hodnoty proliferační schopnosti MCF-7 jsou vyjádřeny jako procenta 0,1% 

roztoku DMSO (K). 
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9.2  Vliv seskviterpenů na aktivitu vybraných enzymů   

9.2.1  BCA stanovení bílkoviny 

Stanovení obsahu bílkoviny v jednotlivých frakcích bylo provedeno pomocí 

kalibrační křivky, vyjadřující závislost absorbance na koncentraci proteinu, viz graf 3. 

Jako standard pro přípravu kalibračních roztoků byl použit 0,1% roztok hovězího 

sérového albuminu (BSA).  

 

  

Graf 3 Kalibrační křivka pro BCA stanovení bílkoviny 
 

 

Po dosazení naměřených absorbancí vzorků do rovnice kalibrační křivky byly 

získány hodnoty koncentrace bílkoviny v biologické frakci (Tabulky 7 a 8). Hodnoty 

byly později využity k výpočtu specifické enzymové aktivity.  

 
Tabulka 7 Koncentrace proteinů v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

c [mg/ml] 1,828 1,417 1,392 1,529 0,768 

smodch 0,004 0,065 0,043 0,035 0,021 
K – kontrola (0,1%DMSO); H25 - α-humulen o koncentraci 25 µg/ml; TN25 – trans-nerolidol o 

koncentraci 25 µg/ml; H50 -  α-humulen o koncentraci 50 µg/ml; TN50 – trans-nerolidol o koncentraci 

50 µg/ml 

 

0

0,147638

0,281725

0,413

0,5259

0,637925

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 200 400 600 800 1000 1200

A 

c [µg/ml]

Kalibrační křivka



55 
 

Tabulka 8 Koncentrace proteinů v cytosolu hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

c [mg/ml] 2,286 2,176 1,989 

smodch 0,101 0,081 0,050 
K – kontrola (0,1%DMSO); H50 - α-humulen o koncentraci 50 µg/ml; TN50 – trans-nerolidol o 

koncentraci 50 µg/ml;  

 

Hodnoty H25 – TN50 (Tabulka 7) udávají obsah bílkoviny ve vzorcích 

cytosolické frakce MCF-7, které byly ovlivněny α-humulenem a trans-nerolidolem 

v koncentracích 25 a 50 µg/ml. 

Hodnoty H50 a TN50 (Tabulka 8) udávají obsah bílkoviny ve vzorcích 

cytosolické frakce hepatocytů.  

Hodnota K (Tabulka 7 a 8) označuje kontrolu, cytosolické frakce byly v tomto 

případě ovlivněny pouze 0,1% DMSO.  

 

9.2.2 Aktivita katalasy (CAT) 

Specifická aktivita enzymu (Usp) byla stanovena podle výše uvedeného postupu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 9 a 10 a graficky znázorněny v grafech 4 a 

5. 

Tabulka 9 Specifická aktivita CAT v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

Usp [µmol/min/mg] 5,381 3,671 2,619 5,300 6,153 

smodch 2,605 0,043 1,099 0,938 3,457 

 

Tabulka 10 Specifická aktivita CAT v cytosolu hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

Usp [µmol/min/mg] 10,736 10,657 10,770 

smodch 2,205 2,888 3,964 
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Graf 4 Specifická aktivita CAT v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

 
K – kontrola (0,1%DMSO); H25 – α-humulen o koncentraci 25 µg/ml; TN25 - trans-nerolidol o 

koncentraci 25 µg/ml; H50 -  α-humulen o koncentraci 50 µg/ml; TN50 – trans-nerolidol o koncentraci 

50 µg/ml 

Z grafu 4 vyplývá, že ovlivnění buněk MCF-7 α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentracích 25 a 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl 

oproti příslušné kontrole. Nižší aktivita CAT u obou seskviterpenů byla zaznamenána 

v případě koncentrace 25 µg/ml, výrazný vliv seskviterpenů na aktivitu CAT v cytosolu 

MCF-7 však nebyl zaznamenán. 

 

 

Graf 5 Specifická aktivita CAT v cytosolu hepatocytů 
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Z grafu 5 vyplývá, že ovlivnění hepatocytů α-humulenem a trans-nerolidolem 

v koncentraci 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl oproti příslušné 

kontrole. Hodnoty aktivit byly u obou seskviterpenů téměř shodné s kontrolním 

vzorkem. Výrazný vliv seskviterpenů na aktivitu CAT v cytosolu hepatocytů nebyl 

zaznamenán. 

 

9.2.3 Aktivita glutathionreduktasy (GR) 

Specifická aktivita GR (Usp) byla stanovena podle výše uvedeného postupu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 11 a 12 a graficky znázorněny v grafech 6 a 

7. 

Tabulka 11 Specifická aktivita GR v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 7,786 8,960 10,020 10,913 8,073 

smodch 1,238 3,688 0,334 3,135 2,606 

 

Tabulka 12 Specifická aktivita GR v cytosolu hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 20,693 21,668 23,981 

smodch 3,431 3,844 4,386 

 

Graf 6 Specifická aktivita GR v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 
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Z grafu 6 vyplývá, že ovlivnění buněk MCF-7 α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentracích 25 a 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl 

oproti příslušné kontrole. Vyšší aktivita byla zaznamenána u druhé koncentrace α-

humulenu (H50), výrazný vliv seskviterpenů na aktivitu GR v cytosolu MCF-7 však 

nebyl zaznamenán. 

 

 

Graf 7 Specifická aktivita GR v cytosolu hepatocytů 
 

Z grafu 7 vyplývá, že ovlivnění hepatocytů α-humulenem a trans-nerolidolem 

v koncentraci 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl oproti příslušné 

kontrole. Hodnoty aktivit byly u obou seskviterpenů (až na nepatrné odchylky) téměř 

shodné s kontrolním vzorkem. Výrazný vliv seskviterpenů na aktivitu GR v cytosolu 

hepatocytů nebyl zaznamenán. 

 

9.2.4 Aktivita glutathionperoxidasy (GPx) 

Specifická aktivita GPx (Usp) byla stanovena podle výše uvedeného postupu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14.  

Při měření aktivity GPx v cytosolu hepatocytů byly zaznamenány velmi nízké 

až nulové hodnoty aktivit (viz tabulka 14). Z výše uvedeného se dá usoudit, že aktivita 

GPx nebyla v případě hepatocytů vůbec detekována, záměrně je proto přiloženo jen 

graficky znázorněné měření aktivity GPx v cytosolu MCF-7 (Graf 8). 
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Tabulka 13 Specifická aktivita GPx v cytosolu nádorové buněčné linii MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 10,372 32,114 40,602 38,821 21,418 

smodch 4,475 16,051 2,234 11,668 3,306 

 

 

Tabulka 14 Specifická aktivita GPx v cytosolu hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 0 0 0 

smodch 0 0 0 

 

 
Graf 8 Specifická aktivita GPx v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

 

Z grafu 8 vyplývá, že ovlivnění buněk MCF-7 α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentracích 25 a 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl 

oproti příslušné kontrole. Vyšší aktivity než K byly zaznamenány u obou koncentrací 

testovaných seskviterpenů, výrazný vliv na aktivitu GPx v cytosolu MCF-7 však nebyl 

zaznamenán. 
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9.2.5 Aktivita superoxiddismutasy (SOD) 

Specifická aktivita SOD (Usp) byla stanovena pomocí výše uvedeného postupu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 15 a 16 a graficky znázorněny v grafech 9 a 

10. 

Tabulka 15 Specifická aktivita SOD v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 9,919 12,413 12,446 11,668 17,966 

smodch 0,071 0,156 0,050 0,228 0,576 

 

Tabulka 16 Specifická aktivita SOD v cytosolu hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 8,115 8,567 9,406 

smodch 0,028 0,028 0,044 

 
Graf 9 Specifická aktivita SOD v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

* značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 

 

Z grafu 9 vyplývá, že ovlivnění buněk MCF-7 α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentracích 25 a 50 µg/ml vyvolalo statisticky významné zvýšení 

aktivity SOD oproti příslušné kontrole. Vyšší aktivity než K dosahovaly obě 
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koncentrace testovaných seskviterpenů, nejvyšší aktivita SOD byla zaznamenána u 

buněk ovlivněných trans-nerolidolem v koncentraci 50 µg/ml.  

 

  

Graf 10 Specifická aktivita SOD v cytosolu hepatocytů 

* značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 

 

Z grafu 10 vyplývá, že ovlivnění hepatocytů α-humulenem a zejména pak 

trans-nerolidolem v koncentraci 50 µg/ml vyvolalo statisticky významný rozdíl oproti 

příslušné kontrole zvýšením aktivity SOD. 

 

9.2.6 Aktivita glutathion-S-transferasy (GST) 

Specifická aktivita GST (Usp) byla stanovena podle výše uvedeného postupu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 17 a 18 a graficky znázorněny v grafech 11 

a 12. 

 
Tabulka 17 Specifická aktivita GST v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

MCF-7 K H25 TN25 H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 3,591 1,302 1,767 1,490 0,188 

smodch 0,378 0,084 0,073 0,937 0,266 
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Tabulka 18 Specifická aktivita GST v mikrosomech hepatocytů 

Hepatocyty K H50 TN50 

Usp [nmol/min/mg] 178,466 183,718 207,536 

smodch 11,298 45,974 24,363 

 

Graf 11 Specifická aktivita GST v cytosolu nádorové buněčné linie MCF-7 

* značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 

 

Z grafu 11 vyplývá, že ovlivnění buněk MCF-7 α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentracích 25 a 50 µg/ml vyvolalo statisticky významné snížení 

aktivity GST oproti příslušné kontrole. Výrazné snížení GST bylo zaznamenáno 

zejména u cytosolických frakcí hepatocytů ovlivněných trans-nerolidolem v koncentraci 

50 µg/ml.   
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Graf 12 Specifická aktivita GST v cytosolu hepatocytů 

 

Z grafu 12 vyplývá, že ovlivnění hepatocytů α-humulenem a trans-

nerolidolem v koncentraci 50 µg/ml nevyvolalo statisticky významný rozdíl oproti 

příslušné kontrole. Hodnoty aktivit byly u obou seskviterpenů mírně zvýšené, výrazný 

vliv seskviterpenů na aktivitu GST v cytosolu hepatocytů však nebyl zaznamenán. 
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10 DISKUZE  

10.1  Stanovení cytotoxického působení seskviterpenů na linii MCF-7 

Jedním z cílů předložené diplomové práce byla snaha potvrdit či vyvrátit 

schopnost α-humulenu a trans-nerolidolu cytotoxicky působit na nádorové buňky 

prsního karcinomu. Předchozí studie, které se zabývaly antiproliferačním působením 

obsahových látek v Myrica rubra i dalších rostlinách na nádorové buňky, přibližují 

význam seskviterpenů pro výzkum nových léčiv v oblasti léčby rakoviny. 

Jedna z mnoha studií např. zkoumala protinádorovou aktivitu silice Abies 

balsamea. Silice Abies balsamea je tvořena zejména monoterpeny (96%) a některými 

seskviterpeny [45]. Protinádorová aktivita byla hodnocena proti několika buněčným 

liniím solidních nádorů, včetně MCF-7, PC-3, A-549, DLD-1, M4BEU a CT-26. Bylo 

zjištěno, že olej z Abies balsamea byl aktivní proti všem solidních nádorů testovaných 

buněčných linií s hodnotami GI 50 v rozmezí mezi 0,76 a 1,7 mg / ml (GI 50 označuje 

koncentraci látky, která způsobí 50% inhibici buněčné proliferace) [45]. Je zajímavé, že 

v experimentu byly všechny jednotlivé testované látky neaktivní, ovšem s výjimkou α-

humulenu (GI50 = 55 až 73 µM). Z toho lze usuzovat, že α-humulen je zodpovědný za 

cytotoxicitu oleje Abies balsamea.  

Studie dále hodnotila účinky silice Abies balsamea a α-humulenu na obsah 

buněčného glutathionu (GSH) a na produkci ROS. Ukázalo se, že silice Abies balsamea 

i samotný α-humulen indukují na dávce a čase závislé snížení buněčného obsahu GSH a 

zvýšení produkce ROS. Tyto výsledky naznačují, že procesy vyčerpání GSH a produkce 

ROS mohou být zapojeny do cytotoxicity α-humulenu a oleje Abies balsamea [45]. 

Kromě vlastního antiproliferačního účinku mají seskviterpeny také schopnost 

potencovat účinek jiných léků podávaných při léčbě rakoviny. Těmito účinky se 

zabývala studie zkoumající vliv složek silice Myrica rubra, konkrétně β-karyofylenu, 

oxidu β-karyofylenu (CAO), α-humulen (HUM), trans-nerolidolu (NER) a valencenu 

(VAL), na účinky protinádorového léčiva doxorubicinu ve střevní nádorové buněčné 

linii Caco-2 a fyziologických hepatocytech [46]. Caco-2 buňky jsou immortalizované 

(„znesmrtelněné“, např. virovou infekcí) buňky. Jde o heterogenní řadu buněk lidského 

epiteliálního kolorektálního adenokarcinomu. Caco-2 buněčná řada je široce využívána 

k analýzám in vitro, např. k určení absorpce látek střevní sliznicí, je ale i vhodným 

materiálem pro výzkum zánětlivých procesů střevní sliznice [47]. 
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Výsledky prokázaly, že HUM, NER, VAL a CAO inhibují proliferaci 

rakovinných buněk Caco-2, ale nemají vliv na životnost hepatocytů. CAO, NER a VAL 

synergicky potencují toxické účinky DOX na rakovinné buňky. Všechny seskviterpeny 

vykázaly schopnost selektivně zvýšit hromadění DOX v rakovinných buňkách a 

zároveň neovlivnily koncentraci DOX v hepatocytech. Navíc CAO a VAL byly schopni 

zvýšit pro-oxidační účinek DOX v buňkách Caco-2 [46]. 

Výsledky testu cytotoxického působení α-humulenu a trans-nerolidolu na 

buňky MCF-7, uvedené v kapitole 11.1 předložené diplomové práce, podporují výše 

uvedené studie.  

V obou případech byly antiproliferační schopnost seskviteprenů hodnocena na 

základě 24 a 48h. vystavení buněk MCF-7 testovaným látkám v několika koncentracích.     

Bylo zjištěno, že obě koncentrační řady seskviterpenů způsobily pokles buněčného růstu 

MCF-7. Při 48h. inkubaci byl zaznamenán vyšší pokles proliferace, potvrdil se tady 

předpoklad vyšší inhibiční schopnosti látek při delší inkubaci. 

Alfa-humulen prokázal v porovnání s trans-nerolidolem vyšší inhibiční 

schopnost, avšak úplný cytotoxický vliv byl zaznamenán pouze u nejvyšší použité 

koncentrace seskviterpenu (H100). 

 

 

10.2 Stanovení vlivu seskviterpenů na aktivitu biotransformačních a 

antioxidačních enzymů 

V druhé části experimentu byl hodnocen vliv α-humulenu a trans-nerolidolu na 

aktivitu vybraných enzymů, konkrétně katalasy (CAT), glutathionrediktasy (GR), 

glutathionperoxidasy (GPx), superoxiddismutasy (SOD) a glutathion-S-transferasy 

(GST), v buněčné linii MCF-7 a v hepatocytech. 

Jak již bylo uvedeno výše, antioxidační enzymy působí v buňce jako ochrana 

proti patologickým účinkům ROS. Rakovinné buňky jsou obvykle pod vyšším 

oxidačním stresem ve srovnání s normálními buňkami. Předpokládá se, že se vytváření 

dalších ROS a zastavení nebo potlačení antioxidační kapacity může selektivně zvýšit 

smrt rakovinných buněk oxidačním stresem, zatímco normální buňky jsou schopny 

udržovat redoxní homeostázu prostřednictvím adaptivní odpovědi na exogenně 

přijímané ROS. Selektivně usmrtit rakovinné buňky bez poškození normální tkáně je 

zásadním problémem při léčbě rakoviny [48]. 
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Studie, která zkoumala vliv seskviterpenových laktonů izolovaných 

z Helenium aromaticum a Telekia speciosa na aktivitu antioxidačních a některých 

biotransformačních enzymů v játrech potkanů in vivo prokázala, že většina sloučenin 

zvyšuje jaterní aktivity GPx, GR a CAT, avšak aktivita SOD byla výrazně snížena [49]. 

Fyziologické hepatocyty potkanů byly v dalším experimentu vystaveny 

působení zerumbonu (ZER). ZER je seskviterpen vyskytující se v tropickém zázvoru 

Zingiber zerumbet Smith a je veden jako jedno z nadějných chemoprotektivních činidel 

proti rakovině tlustého střeva a kůže. Studie zkoumala vliv ZER na detoxikační enzymy 

biotransformační fáze II. za použití normální jaterní epiteliální buněčné linie potkanů. 

Expozice buněk ZER mělo za následek významnou indukci GST, zatímco redukované 

analogy ZER (α-humulen a 8-hydroxy-α-humulen) nevykazovaly žádný indukční 

účinek [50]. 

V tomto experimentu byly vlivu α-humulenu a trans-nerolidolu vystaveny 

buňky nádorové buněčné linie MCF-7 a pro srovnání také zdravé potkaní hepatocyty. 

Pozorovány byly zejména změny aktivity enzymů v obou typech buněk. Seskviterpeny 

byly použity v koncentracích 25 a 50 µg/ml. 

Změřením aktivity CAT v cytosolu nádorové linie MCF-7 nebyl zjištěn 

statistický významný rozdíl (p < 0,05) oproti příslušné kontrole. Ani v případě 

hepatocytů nedošlo působením seskviterpenů ke změně aktivity CAT. Z výsledku lze 

usoudit, že α-humulen ani trans-nerolidol neprojevily výrazný vliv na aktivitu CAT. 

Nehledě na působení seskviterpenů byla v případě hepatocytů zaznamenána přibližně 

2x vyšší aktivita CAT, než u nádorové linie MCF-7. 

Při hodnocení aktivity GR v cytosolu nádorové linie MCF-7 nebyl zjištěn 

statisticky významný rozdíl oproti příslušné kontrole. Stejného výsledku bylo dosaženo 

v případě působení seskviterpenů na aktivitu GR v cytosolu hepatocytech. Z měřených 

hodnot lze usoudit, že seskviterpeny neprojevily výrazný vliv na aktivitu GR. Stejně 

jako v předchozím případě byla aktivita GR v hepatocytech přibližně 2x vyšší než 

v nádorové linii MCF. 

V případě hodnocení aktivity GPx nebyl v cytosolu linie MCF-7 ve srovnání 

s kontrolou zaznamenám statisticky významný rozdíl, vyšší aktivity byly ale naměřeny 

u všech čtyř koncentrací seskviterpenů. V cytosolu hepatocytů byly naměřeny velmi 

nízké až nulové hodnoty aktivity GPx. Z výše uvedeného se dá usoudit, že v cytosolu 

MCF-7 seskviterpeny neprojevily výrazný vliv na aktivitu GPx. Ve zdravých 
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hepatocytech nebyla přítomnost tohoto detoxikačního enzym podílejícího se na 

odstraňování jedovatého H2O2 vůbec zaznamenána. 

Dalším hodnoceným enzymem byla SOD. Statisticky významný rozdíl oproti 

příslušné kontrole zvýšením aktivity SOD byl zaznamenán u obou typů buněk. 

V případě cytosolu nádorové linie MCF-7 vykazovaly zvýšení aktivity enzymu α-

humulen i trans-nerolidol a to v obou koncentracích. Nejvyšší hodnota aktivity SOD 

byla naměřena u trans-nerolidolu v koncentraci 50 µg/ml. Tato koncentrace projevila 

také nevětší vliv na zvýšení SOD v cytosolu hepatocytů. Z měření lze usoudit, že α-

humulen i trans-nerolidol zvýšily aktivitu SOD v nádorové linii MCF-7 i hepatocytech. 

Posledním měřením enzymem byla GST, zodpovědná za konjugační reakce II. 

fáze biotransformace. Měřením GST v cytosolu MCF-7 byl zaznamenán statisticky 

významný rozdíl snížením aktivity enzymu. Vliv byl zaznamenán u obou seskviterpenů, 

nejvýraznější snížení opět projevil trans-nerolidol ve své vyšší koncentraci (50 µg/ml). 

V případě cytosolu hepatocytů nebyl statisticky významný rozdíl aktivity GST oproti 

kontrole zaznamenán. Můžeme tedy usuzovat, že seskviterpeny projevují snížení 

aktivity GST v nádorové linii MCF-7, avšak nemají vliv na aktivitu enzymu v potkaních 

hepatocytech. 
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11  Závěr 

Bylo prokázáno, že seskvitepreny α-humulen a trans-nerolidol snižují 

proliferaci nádorové linie MCF-7. Po 24 a 48h. inkubaci buněk s uvedeným látkami 

bylo zaznamenáno, že delší vystavení MCF-7 seskviterpenům usmrtilo větší počet 

buněk, avšak úplný cytotoxický vliv vykazoval jen α-humulen ve své nejvyšší 

koncentraci (H100). 

 

Dále bylo prokázáno, že α-humulen a trans-nerolidol v koncentraci 25 a 50 

µg/ml zvyšují aktivitu SOD v cytosolu nádorové linie MCF-7 i v cytosolu potkaních 

hepatocytů. Nejvýraznější vliv na zvýšení aktivity SOD prokázal trans-nerolidol 

v koncentraci 50 µg/ml. 

Seskviterpeny ve výše uvedených koncentracích projevily vliv na konjugační 

enzym GST snížením jeho aktivity v cytosolu nádorové linie MCF-7, zatímco aktivita 

v cytosolu hepatocytů nebyla ovlivněna.  

V případě GPx bylo zaznamenáno zvýšení aktivity enzymu v linii MCF-7 u 

všech použitých koncentrací seskviterpenů (H25, H50, TN25, TN50), zvýšení však 

nebylo statisticky významné. V cytosolu hepatocytů nebyl enzym detekován. 

Vliv α-humulenu a trans-nerolidolu na aktivitu CAT, GR a GPx v cytosolu 

MCF-7 a potkaních hepatocytů nebyl prokázán.  
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12  Seznam použitých zkratek 

BCA  kyselina bicinchoninová  

BCC  buněčné linie prsního karcinomu 

BME Basal Medium Eagle 

CaCl2 chlorid vápenatý 

Caco-2 buněčná linie lidského epiteliálního kolorektálního adenokarcinomu 

CAO β-karyofylen 

CAT katalasa 

CDNB 1-chlor-2,4-dinitrobenzen 

COMT katechol-O-methyltransferasa 

CuSO4 síran vápenatý 

DMEM Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium 

DMSO Dimethylsulfoxid 

DOX doxorubicin 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

EO  éterické oleje 

ER   estrogenový receptor 

ES  enzym-substrátový komplex 

FBS fetální bovinní sérum 

GPx glutathionperoxidasa 

GR glutathionreduktasa 

GSH glutathion-S-transferasa 

GSH redukovaný glutathion 

GSSH oxidovaný glutathion 

H   α-humulen 

H2  vodík 

H2O2 peroxid vodíku 

HClO kyselina chlorná 

HEPES organický pufr 

HO2
. hydroperoxylový radikál 

CH3COOH kyselina chlorovodíková 

ISOM živné médium hepatocytů 

K  kontrola 
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K2HPO4  Hydrogenfosforečnan didraselný 

KH2PO4  Dihydrogenfosforečnan draselný  

MAPEG mikrosomální glutathion-S-transferasa 

MCF-7  nádorová linie prsního karcinomu 

MGST mikrosomální glutathion-S-transferasa 

Mr  relativní molekulová hmotnost 

Na2CO3 uhličitan sodný 

Na2HPO4  Hydrogenfosforečnan disodný 

NAD+  oxidovaný nikotinamidadenindinukleotid  

NADPH Nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NaH2PO4  Dihydrogenfosforečnan sodný  

NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný 

NAT N-acetyltransferasy 

NER trans-nerolidol 

NRU Neutral Red Uptake test 

O2  kyslík 

O2
._ superoxidový anion 

O3  ozon 

OH. hydroxylový radikál 

PBS fosfátový pufr 

RO2
. peroxylový radikál 

RONS reaktivní formy kyslíku a dusíku 

ROS  reaktivní formy kyslíku 

SOD superoxiddismutasa 

SULTs sulfotransferasy 

TN  trans-nerolidol 

TNF-α tumor nekrotizující faktor α 

TPMT thiopurin-S-methyltransferasa 

U  aktivita enzymu 

UGTs UDP-glukuronosyltransferasa 

Usp specifická aktivita enzymu 

VAL valencen 

ZER zerumbon 
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