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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Zuzana Myslivečková 

Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450 

 

Seskviterpeny jsou 15uhlíkaté sloučeniny tvořené 3 isoprenoidními jednotkami. 

Společně s monoterpeny jsou hlavními složkami rostlinných silic a hrají 

důležitou roli v rostlinném vývoji, fyziologii a ekologických interakcích. Pro jejich 

biologické účinky především protizánětlivé, protiparazitární a protirakovinné jsou široce 

používány v lidové medicíně a jako součást potravních doplňků. Navíc jsou silice 

bohatým rezervoárem kandidátních sloučenin, které by mohly být v budoucnu využity 

jako léčiva.   

Cílem této studie bylo testovat a porovnat vliv sedmi vybraných seskviterpenů  

(β-karyofylenu, karyofylen oxidu, α-humulenu, farnesolu, valencenu, trans-nerolidolu 

a cis-nerolidolu) na aktivitu hlavních jaterních enzymů první fáze biotransformace 

xenobiotik, cytochromů P450 (CYP) 1A a 3A u potkana a člověka v in vitro modelových 

systémech.  

V předkládané studii byly aktivity CYP1A testovány za použití 

ethoxyresorufinu jako specifického substrátu. Benzyloxyresorufin a midazolam byly 

použity jako specifické substráty pro měření aktivity CYP3A. Výsledky ukázaly, 

že všechny testované seskviterpeny významně inhibují aktivitu 1A a 3A podrodiny 

cytochromu P450 v potkaních, a stejně tak i v lidských jaterních mikrosomálních 

frakcích. Seskviterpeny tak mohou ovlivňovat metabolismus souběžně podávaných léčiv 

a jiných xenobiotik, které jsou CYP1A a CYP3A biotransformovány. Možné interakce 

léčiv a seskviterpenů a také potenciální chemoprotektivní aktivita zprostředkovaná 

inhibicí CYP1A by měly být dále ověřeny in vivo  experimenty.  
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ABSTRACT 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
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Candidate: Zuzana Myslivečková 

Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Influence of selected sesquiterpenes on the activity 

of hepatic cytochromes P450  

 

Sesquiterpenes are 15-carbon compounds that consist of 3 isoprenoid units in their 

molecule. Sesquiterpenes together with monoterpenes are the main components of plain 

essential oils and they play an important role in the plant development, physiology  

and ecological interactions. They are widely used in folk medicine and as a part of food 

supplements because of their biological effects - especially anti-inflammatory,  

anti-parasitic and anti-cancer. Moreover,  essential oils represent a rich reservoir 

of candidate compounds, which could be potentially used as a drugs in future.  

The aim of the present study was to test and compare the influence of seven selected  

sesquiterpenes (β-caryophyllene, caryophyllene oxide, α-humulene, farnesole, valencene, 

trans-nerolidole and cis-nerolidole) on the activities of the main hepatic enzymes 

involved in phase I biotransformation of xenobiotics, cytochromes P450 (CYPs) 1A 

and 3A, in rat and human in in vitro model systems.  

In the present study, the activities of the CYP1A were assayed using ethoxyresorufin 

as a specific substrate. Benzyloxyresorufin and midazolam were used as specific 

substrates for the measurement of CYP3A activity. The results have showed that all tested 

sesquiterpenes significantly inhibit the activity of 1A and 3A subfamily of cytochrome 

P450 in rat as well as in human liver microsomal fractions. Thus, sesquiterpenes might 

affect the CYP1A and CYP3A mediated metabolism of concomitantly administrated 

drugs and other xenobiotics. Possible drug-sesquiterpene interactions as well as potential 

chemoprotective activity mediated via inhibition of CYP1A should be further evaluated 

in in vivo experiments. 
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1 ÚVOD 

 

Obliba užívání rostlinných preparátů v prevenci a léčbě mnoha nemocí neustále roste, 

přestože jejich možné nežádoucí účinky a lékové interakce s klasickými léčivy 

nejsou dostatečně prozkoumány. Tato skutečnost vedla k zahájení systematického 

výzkumu potenciálních interakcí fytochemikálií s léčivy na Farmaceutické fakultě 

Univerzity Karlovy v rámci Centra excelence podporovaného 

Grantovou agenturou České republiky.  

Seskviterpeny jsou přírodní produkty sekundárního metabolismu nacházející se 

v silicích, především vyšších rostlin. Pro jejich pozitivní působení na lidský organismus, 

hlavně protizánětlivé, protiparazitární a protirakovinné účinky, jsou tyto látky široce 

používány v lidové medicíně a potravních doplňcích. Navíc u řady silic i jednotlivých 

seskviterpenů, získaných z rostlin známých pro své pozitivní působení na lidské zdraví, 

byly zjištěny výrazné antiproliferativní a chemoprotektivní účinky, z nichž většina je 

založena na prooxidačním resp. antioxidačním působení seskviterpenů (Bártíková et al., 

2014). Také byla nalezena schopnost těchto substancí potencovat účinnost klinicky 

používaných cytostatik v nádorových buňkách. Tyto nalezené účinky jsou důvodem 

narůstajícího vědeckého zájmu o bližší výzkum seskviterpenů, který je nezbytný 

pro jejich bezpečné a efektivní užívání.  

Tato studie byla navržena s cílem vyhodnotit vliv vybraných seskviterpenů  

β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO), farnesolu (FAR), α-humulenu (HUM), 

valencenu (VAL), cis-nerolidolu (CNER) a trans-nerolidolu (TNER) 

na aktivitu nejdůležitějších enzymů I. fáze biotransformace, cytochromů P450 (CYP). 

CYP jsou stěžejní enzymy katalyzující oxidační biotransformaci xenobiotik, včetně 

léčiv a kontaminantů životního prostředí. Hlavní postavení CYP v biotransformaci léčiv 

a karcinogenezi je významným důvodem k testování vlivu fytochemikálií používaných 

v lidové medicíně a potravních doplňcích na tyto biotransformační enzymy, neboť každé 

xenobiotikum je potenciálním modulátorem aktivity biotransformačních enzymů.  

V předkládané práci byl testován možný inhibiční účinek vybraných seskviterpenů 

na CYP1A a CYP3A in vitro v mikrosomálních frakcích homogenátu jater laboratorního 

potkana a člověka, za použití specifických substrátů pro stanovení enzymových aktivit. 

Kromě testování možného ovlivnění aktivity na úrovni enzymu, byl v druhé části práce 
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testován i vliv seskviterpenů na aktivitu CYP1A a CYP3A v primárních kulturách 

potkaních hepatocytů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1 Metabolismus xenobiotik 

Živé systémy jsou nevyhnutelně vystavovány konstantnímu působení velkého 

množství cizorodých chemikálií neboli xenobiotik, jako jsou například léčiva, 

průmyslové chemikálie, pesticidy, polutanty životního prostředí, sekundární metabolity 

rostlin, toxiny produkované plísněmi, rostlinami a zvířaty atd. (Parkinson & Ogilvie, 

2001). Schopnost živých organismů tyto cizorodé látky biotransformovat a umožnit tak 

jejich rychlejší exkreci, je klíčovým mechanismem k udržení homeostázy organismu, 

neboť mnoho xenobiotik by se bez biotransformace jejich struktury 

v organismu kumulovalo a působilo toxicky (Makarova, 2008).  

Přestože některá xenobiotika vstupující do živých systémů mohou být 

z organismu vyloučena nezměněna, převážná většina musí být pro jejich eliminaci 

biotransformována, tj. enzymaticky katalyzovaným procesem chemicky modifikována, 

s cílem zvýšit jejich polaritu a usnadnit tak exkreci xenobiotik z živých soustav (Nassar, 

2010). Důležitým důsledkem biotransformace tedy je, že fyzikálně-chemické vlastnosti 

cizorodých látek jsou obecně měněny z těch, které podporují absorpci, distribuci a 

reabsorpci z ledvin a střev (lipofilita) na vlastnosti podporující jejich exkreci (hydrofilita). 

Pro většinu orálně přijímaných xenobiotik je biotransformace klíčový faktor, který udává 

nejen jejich farmakokinetické, ale i farmakodynamické profily (Parkinson & Ogilvie, 

2001).  

Změna farmakokinetického profilu xenobiotik není jediným důsledkem 

biotransformace. V některých případech je biotransformace nejdůležitějším faktorem pro 

uplatnění jejich účinku na organismus. Například některá léčiva, tzv. proléčiva musí být 

nejdříve metabolizována, aby mohla vykonat očekávaný farmakodynamický účinek, 

tj. farmakologicky aktivní je metabolit, nikoli parentní látka. Tento princip je významný 

i z pohledu toxikologie, protože mnoho xenobiotik teprve biotransformací nabývá svého 

toxického či kancerogenního účinku, tzn. mnoho chemických látek by bylo podstatně 

méně toxických či karcinogenních, pokud by nebyly biotransformačními enzymy 

konvertovány na reaktivní metabolity. Ve většině případů však biotransformace ukončuje 

farmakologické účinky léčiv a snižuje toxicitu cizorodých látek (Parkinson & Ogilvie, 

2001).  
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Obvykle je biotransformace dělena na I. a II. fázi. V první fázi, tzv. konverzi, dochází 

ke vzniku polárnějšího metabolitu připojením nebo odkrytím hydrofilních polárních 

skupin oxidací, redukcí nebo hydrolýzou. Změna chemické struktury spojená s reakcemi 

I. fáze může mít za následek také změnu farmakologické aktivity. Metabolity první fáze 

tak mohou mít výrazně redukovanou, stejnou, potencovanou nebo zvýšenou aktivitu. 

V druhé, tzv. konjugační, fázi dochází ke spojení funkční skupiny polárního endogenního 

substrátu, tj. kyseliny glukuronové, acetátu, síranu, glutathionu, 

glycinu a methioninu s polární skupinou xenobiotika či jeho metabolitu za vzniku vysoce 

polárního, zpravidla farmakologicky inaktivního konjugátu. Významnou součástí 

metabolismu xenobiotik je jejich transport, tj. import xenobiotik do buňky a export 

metabolitů z buňky do extracelulárního prostoru proteiny s transportní funkcí, 

tzv. membránovými přenašeči. Vzniklé metabolity jsou z těla nejčastěji vylučovány močí 

nebo žlučí. 

Téměř všechny biotransformační reakce v živých organismech jsou katalyzovány 

specifickými enzymy. Důvodem je, že enzymy neboli tzv. biologické katalyzátory, dávají 

vznik jednomu nebo několika přechodným stavům enzym-substrát (ES), které snižují 

hodnotu aktivační energie (Gibbsovy energie, ΔG), a tím umožňují a zásadně urychlují 

průběh biologických reakcí. Dostatečnou energii k překonání energetické bariéry 

spontánně má jen málo molekul a tzv. neenzymatické reakce jsou spíše ojedinělé 

(Ledvina et al. 2005). 

Do biotransformace xenobiotik je zapojen jen omezený počet enzymů, obvykle však 

s širokou substrátovou specifitou, které jsou lokalizovány v různých tkáních 

a subcelulárních jednotkách. Cizorodé látky mohou být metabolizovány prakticky 

jakýmkoliv orgánem, avšak kvantitativně nejdůležitější enzymatický systém je 

lokalizován v játrech. Mezi extrahepatální tkáně významně zapojené do biotransformace 

xenobiotik patří mukosa gastrointestinálního traktu, ledvin, plic, mozku a kůže, tedy 

tkáně, které jsou lokalizivány v první linii při vstupu chemikálie do organismu  

(Krishna & Klotz 1994).  

Mezi nejvýznamnější enzymové systémy biotransformace xenobiotik patří 

především cytochrom P450 (CYP) a další jaterní enzymy jako jsou flavinové 

monooxygenasy, aldo/ketotreduktasy, epoxidhydrolasy (EH),  

UDP-glukuronosyltransferasy (UGT), sulfotransferasy (SULT) nebo glutathion-S- 
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-transferasy (GST) (Sevior et al., 2012). Jejich funkce a lokalizace je znázorněna na 

Obrázku 1. 

Podstatou chemických reakcí, ke kterým při metabolizmu léčiv pomocí CYP 

dochází, je téměř vždy reakce molekuly léčiva s aktivovaným atomem kyslíku. Právě 

aktivace molekuly kyslíku zásadně odlišuje CYP např. od hemoglobinu (Kousalová et al., 

2003). Pro funkci enzymů je tedy přítomnost molekulárního kyslíku nezbytná, stejně jako 

přítomnost kofaktoru. Kofaktorem pro CYP je NADPH 

(nikotinamidadenindinukleotidfosfát). Pro konjugační enzymy je kofaktorem např. 

uridindifosfát-glukuronová kyselina (UDPG) pro UGT, 3′-fosfoadenosin-5′- 

-fosfosulfátu (PAPS) pro SULT a redukovaný glutathion (GSH) pro GST. Na Obrázku 1 

je znázorněn i membránový transport xenobiotik pomocí přenašečových proteinů OAT 

(organic anionic transporter) a CAT (cationic amino acid transporter) lokalizovaných 

v buněčné membráně (Kousalová et al., 2003; Sevior et al., 2012). 

 

Obrázek 1: Zpracování xenobiotika hepatocytem (převzato a upraveno podle Sevior et al., 

2012). 
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2. 1. 1 Cytochromy P450 

Cytochromy P450 (CYP) jsou velkou nadrodinou hem-thiolátových proteinů, které 

hrají klíčovou roli v oxidační biotransformaci xenobiotik, včetně léčiv. CYP byly 

objeveny Martinem Klingenbergem v roce 1958 jako neznámé enzymatické systémy 

v mikrosomální frakci potkaních jater. O tři roky později byly tyto hemoproteiny 

pojmenovány jako cytochromy P450. Označení ,,cytochrom“ vyplývá z obecného 

pojmenování proteinů obsahujících hemovou skupinu, které jsou vázány na membrány 

(především mitochondrií) a střídavou redukcí a oxidací nevázaných iontů železa 

(Fe2
+ ↔ Fe3

+) zajištují oxido-redukční reakce. Nicméně název zůstal zachován spíše 

z historických důvodů, protože v biochemii jsou takto nazývány pouze hemoproteiny, 

které bez ohledu na výskyt poutají a přenášejí elektrony. Druhá část názvu (P450) 

označuje spektroskopické vlastnosti enzymu, tedy že se jedná o pigment, jenž 

v redukované formě v komplexu s oxidem uhelnatým dosahuje spektrálního maxima při 

UV-VIS záření o vlnové délce 450 nm. Tímto se liší od běžných hemoproteinů, které 

typicky absorbují UV-VIS záření o vlnové délce 420 nm. CYP jsou považovány 

za evolučně velmi staré. Padesát devět forem CYP, dosud identifikovaných v lidském 

genomu, je výsledkem divergentní cesty evoluce, kdy se před 1, 5 miliardou let z jediného 

genu archebakterií vyvinulo ohromné množství odlišných genů kódujících cytochromy 

prokaryontních a eukaryontních organismů. Třebaže se jednotlivé formy této nadrodiny 

enzymů liší, a to i významně v substrátové specifitě a struktuře, všechny formy obsahují 

konzervované sekvence oblastí v blízkosti vazebného místa pro hem (Klingenberg, 1958; 

Ledvina et al. 2005, Omura & Sato, 1964; Stiborová et al, 1999, Kousalová et al., 2003).   

2. 1. 1. 1 Struktura CYP 

CYP neboli ,,buněčné chromofory" jsou enzymy 

s hemovou prostetickou skupinou typu b. Typ hemu je odvozen od struktury hemu, 

respektive od ligandů navázaných na  porfyrinovém skeletu (protoporfyrin IX). 

Protoporfyrin IX je vázán částečně přes thiolátový anion sulfhydrylové skupiny cysteinu, 

který je jako pátý ligand železa přítomen v aktivním centru enzymu a částečně 

hydrofobními silami. Šestý ligand hemu je atom kyslíku molekuly vody. Rozdíl mezi 

CYP a hemoglobinem spočívá ve způsobu interakce hemového železa s okolním 

proteinem, kdy u CYP je atom železa silně vázán na thiolátový anion cysteinu  

(Zuber et al., 2002). Jako jiné proteiny obsahují CYP N- a C- konec, dále dvanáct  
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α-helixů s označením A-L a čtyři β-skládané listy označených jako β1-β4. Lokalizace 

aktivních míst pro rozpoznání substrátu je u CYP podobná, avšak sekvence aminokyselin 

se mezi formami CYP liší (Mestres., 2005).  

2. 1. 1. 2 Výskyt a funkce CYP 

CYP byly s výjimkou enterobakterií (Escherichia coli, Salmonella typhimurium) 

nalezeny ve všech živých systémech. V lidském organismu se nacházejí hlavně v játrech, 

nicméně významně jsou exprimovány také v plicích, srdci, ledvinách, gastrointestinálním 

traktu, kůži, mozku, placentě a nadledvinkách. V buňkách jsou lokalizovány primárně 

v membránách hladkého endoplazmatického retikula a některé rovněž v mitochondriích. 

V nejširším slova smyslu mají CYP dvě hlavní funkce. Zaprvé, změnou struktury 

xenobiotik se podílejí na jejich metabolismu. Zadruhé, jsou zapojeny do biosyntézy 

signálních molekul, klíčových pro kontrolu vývoje a udržení homeostázy. V lidských 

tkáních se jedná například o syntézu steroidních hormonů, v tucích rozpustných vitamínů 

a metabolismus a přeměnu polynenasycených mastných kyselin na biologicky aktivní 

molekuly. V současnosti je enzymatický systém CYP chápán především jako významná 

skupina monooxygenas, která katalyzuje detoxikační reakce organismu a působí tím pro 

živé systémy protektivně. Přesto musí být bráno v úvahu, že zvýšená aktivita některých 

forem CYP může spoluúčinkovat na zvýšení rizika kancerogeneze, vzniku vrozených 

defektů a jiných patologických reakcích (Denisov et al., 2005). 

2. 1. 1. 3 Reakční cyklus CYP- aktivace kyslikového radikálu 

Hydroxylace, dealkylace a oxidace, ale také otevření kruhu a redukce jsou reakce 

I. fáze biotransformace xenobiotik katalyzované CYP. Podstatou  této biotransformace je 

reakce molekuly xenobiotika s aktivovaným atomem kyslíku. Obecně je 

na každou molekulu substrátu spotřebována jedna molekula kyslíku, přičemž jeden atom 

kyslíku je spotřebován na tvorbu produktu a druhý pro vznik molekuly vody. Pro průběh  

reakce je nutná přítomnost NADPH, molekulárního kyslíku, CYP a pyridinového 

koenzymu- NADPH cytochrom P450 oxidoreduktasy. Průběh monooxygenasové reakce 

lze zjednodušeně vyjádřit jako vložení atomu O z molekuly kyslíku (O2) do molekuly 

substrátu za vzniku hydroxylovaného produktu (ROH), jak je schématicky znázorněno 

na Obrázku 2 (Martignoni et al., 2006; Ledvina et al., 2005). 
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Obrázek 2: Obecné schéma hydroxylační reakce (převzato z Ledvina et al., 2005). 

R3CH vystupuje jako substrát a hydroxylovaný resp. monooxygenovaný R3C-OH a molekula vody 

jako produkt. 

Uvedená reakce je však mnohem komplikovanější. Celý katalytický cyklus se sestává 

z několika dílčích reakcí, jak je schematicky znázorněno na Obrázku 3. V klidovém 

stavu je trojmocná forma hemového železa (Fe3
+, ferri forma) hexakoordinována,  

tzn. nachází se v nízkospinovém stavu. Po navázání substrátu do aktivního místa (1) 

dochází k vytěsnění šestého ligandu z vazby (atomu kyslíku molekuly vody) a tím 

ke změně konformace a změně spinu (vysokospinový, pentakoordinovaný stav). Tím je 

usnadněn transport elektronu z NADPH:cytochrom P450 reduktasy a dochází 

k jednoelektronové redukci hemového železa (Fe3
+ → Fe2

+) (2). Redukovaný komplex je 

schopen vázat kyslík (3). Vzniklý hemoperoxidový komplex ([Fe+IVO2
-II--RH]) dále 

přijímá další elektron z cytochromu b5, nebo pokud není v MFO přítomen tak 

z NADPH:cytochrom P450 reduktasy (5a). Komplex [Fe+IIIOOH--RH], se následně 

za vzniku molekuly vody rozpadá na Fe+VO-II, která oxiduje navázaný substrát, přičemž 

hemové železo je opět redukováno (Fe+III) (6). Výsledkem je uvolnění 

produktu z komplexu a obnovení enzymu do původního stavu (7) (Denisov et al., 2005; 

Shebley et al., 2009).   
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Obrázek 3: Cyklická oxygenace substrátů a regenerace CYP (převzato z Shebley et al., 2009). 

2. 1. 1. 4 Nomenklatura  CYP 

Široká a překrývající se substrátová specifita CYP znemožňuje použití klasické 

enzymové nomenklatury tj. podle reakce, kterou katalyzují. K vytvoření současné 

nomenklatury CYP založené na míře homologie jejich primární struktury proteinových 

molekul platné od roku 1996, vedlo především objevování genomu eukaryotických 

organismů a s tím narůstající počet objevených forem CYP (k 20.8. 2009 bylo známo 

11 294 forem CYP u všech živých organismů) a nauka o klonování, sekvenování 

a heterologní expresi cDNA CYP (Nelson et al., 1996; Stiborová et al, 1999).  

Nadrodina CYP je podle stoupající podobnosti aminokyselinové struktury členěna 

do rodin (minimálně 40 % homologie v sekvenci aminokyselin) a podrodin (minimálně 

60 % homologie v aminokyselinové sekvenci). Náležitost k dané rodině či podrodině je 

v nomenklatuře CYP rozlišena arabskou číslicí či velkým písmenem. Jednotlivé formy 



17 

 

CYP jsou vyjádřeny arabskou číslicí. Například enzym CYP1A2 je druhá forma 

podrodiny A, patřící do rodiny 1 (Stiborová et al, 1999). 

2. 1. 2 Faktory ovlivňující aktivitu CYP  

Výrazná interindividuální variabilita ve složení a tím i v katalytické aktivitě různých 

forem CYP, je důsledek působení mnohých faktorů, které jsou obvykle klasifikovány 

jako genetické, non-genetické a enviromentální. Mezi endogenní (genetické,  

non-genetické) faktory způsobující variabilitu CYP zahrnujeme genotyp, pohlaví, věk 

a fyziologický, případně patofyziologický stav jedince, přičemž je pravděpodobné, že 

genotyp vedoucí k farmakologicko-kineticky odlišným subpopulacím je prvkem 

variability ve všech aktivitách spojených s CYP. Nejvýznamnější genetické 

polymorfismy byly zaznamenány u CYP2D6 a CYP2C19. Další prvek variability pak 

přidávají exogenní neboli enviromentální faktory, tj. faktory chemické expozice, včetně 

farmakoterapie a profesní expozice chemikáliím nebo polutantům životního prostředí, 

které mohou vést k  indukci nebo inhibici aktivity CYP. Indukce a inhibice jsou typicky 

přechodnými faktory životního prostředí, i když je zřejmé, že rozsah indukce může být 

určen genetickými faktory (Pelkonen et al., 1998). (Obrázek 4) 

 

Obrázek 4: Faktory působící na aktivitu CYP (převzato z Lüllmann et al., 2012). 

Klinické následky indukce a inhibice pak záleží na povaze vzniklého metabolitu. 

V případě, že katalyzovaná reakce vede k tvorbě farmakologicky inaktivního produktu, 

vede enzymová indukce ke sníženému a inhibice k vystupňovanému účinku xenobiotik. 

Opačný důsledek je pozorován, jestliže vzniká metabolit farmakologicky aktivní 

(Pelkonen et al., 1998).  

Se zaměřením na farmakoterapeutickou expozici, jestliže se jednou isoformou CYP 

metabolizuje více léčiv, může docházet k lékovým interakcím při jejich současném 
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podání (Lüllmann et al., 2012). Ty mohou být klinicky nevýznamné, také však 

mohou vést k neočekávaným vedlejším účinkům, selhání farmakoterapie či dokonce 

úmrtí pacienta. Zásadním způsobem pak může být inhibicí či indukcí ovlivněn 

farmakologický a farmakodynamický efekt léčiva, které je metabolizováno výhradně 

jednou formou CYP. Narůstající znalosti o lékových interakcích na úrovni CYP mají 

kromě významné klinické hodnoty také důležitou ekonomickou hodnotu, neboť zajištují 

vytvoření bezpečnostního profilu dané substance, a tím případné ukončení testování 

substance s nevhodným interakčním potenciálem z dalších fází klinického vývoje. 

Nicméně, neúplné  metabolické studie nebo jejich nesprávná interpretace může způsobit 

následné interakce léčiv (Boullata & Armenti, 2004; Wan, 2013; Zhang et al., 2012). 

2. 1. 2. 1 Indukce CYP 

Enzymová indukce obecně je proces definovaný jako zvýšení množství a aktivity 

xenobiotických biotransformačních enzymů, vznikající jako důsledek dlouhodobé 

expozice (hodiny, dny) chemickým substancím. Klinické následky zvýšené 

biotransformace léčiva pak, jak již bylo popsáno výše, záleží na povaze vzniklého 

metabolitu. Častěji vede enzymová indukce ke snížení plasmatických hladin léčiva 

a s tím související snížení farmakoterapeutického účinku, jelikož většina xenobiotik je 

degradována na metabolity s malým či žádným farmakologickým účinkem. V případě, 

že mají metabolity větší účinek než parentní látka, může naopak dojít 

k vystupňovanému účinku a projevům intoxikace. Toxikologické dopady jsou však 

u enzymové indukce vzácné a enzymová indukce je tak méně častou příčinou lékových 

interakcí než inhibice, a také její vývoj je pomalejší. Pojem zahrnuje dva typy indukce, 

které jsou založené na odlišných principech. Indukce zprostředkovaná 

zvýšenou syntézou enzymu, typická pro většinu forem CYP a indukce zprostředkovaná 

stabilizací enzymu ligandem, jejímž typickým zástupcem je CYP2E1 (Pelkonen et al., 

1998; Fuhr et al., 2000). 

Díky objevu monoklonálních protilátek bylo objeveno 5 mechanismů enzymové 

indukce biotransformačních enzymů. Podstatou indukce většiny forem CYP je zvýšená 

transkripce zprostředkována aktivací intracelulárních receptorů, 

tj. arylhydrokarbonového (Ah) receptoru, receptoru peroxisomových proliferátorů 

tzv. "peroxisome proliferator activated receptor" (PPAR), konstitutivního 

androstanového receptoru (CAR) a pregnanového X receptoru (PXR). Fenobarbital je 
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hlavním zástupcem aktivace CAR, rifampicin a glukokortiokidy pak pro aktivaci PXR. 

Přehled významných forem CYP spojených s enzymovou indukcí je znázorněn 

v Tabulce 1. Nicméně indukční účinek jednoho xenobiotika může být zprostředkován 

více než jedním mechanismem, protože mnoho chemikálií je schopno zprostředkovávat 

jak indukční, tak zároveň i inhibiční účinek. Je tedy zřejmé, že každý induktor má svůj 

vlastní vzor indukce a znalost hlavního mechanismu často nestačí k předpovědi 

o rozsahu a časovém průběhu indukce. Je však dostatečná k posouzení potenciálního 

klinického rizika (Fuhr et al., 2000). 

Tabulka 1: Přehled významných indukovatelných lidských forem CYP (upraveno 

podle Fuhr et al., 2000). 

Receptor Hlavní mechanismus Nejvýznamnější 

indukovatelné formy CYP 
AhR zvýšená exprese CYP1A1, CYP1A2 

- stabilizace enzymu CYP2E1 

PPAR zvýšená exprese CYP4 

CAR zvýšená exprese CYP2B6, CYP2C8, 

CYP2C9, CYP3A4, 

CYP1A2 

PXR zvýšená exprese CYP3A 

2. 1. 2. 2 Inhibice CYP 

Obecně je enzymová inhibice proces definovaný jako snížení katalytické aktivity 

enzymu vlivem vazby jiné chemikálie na enzym. Nejčastěji, především 

u polyfarmakoterapie, je inhibice aktivity CYP zprostředkována substrátem. 

V katalytickému cyklu CYP jsou k inhibičním činidlům nejcitlivější kroky 1, 3 a 6, 

respektive navázání substrátu do aktivního místa enzymu, kyslíku na redukovaný 

komplex a oxygenace substrátu. Nicméně narušení jakéhokoli kroku cyklu může vést 

k inhibici enzymové aktivity CYP (Lin & Lu, 1998). 

Obecně jsou látky, které nevratně inaktivují aktivtu CYP za tvorby reaktivních 

metabolitů, označovány jako ireverzibilní či kvazi-ireverzibilní inhibitory. Zpravidla 

působí na třetí a následující kroky cyklu CYP, tedy v průběhu nebo po vazbě kyslíku 

na redukovaný komplex a vyžadují tak dokončení vždy alespoň jednoho katalytického 

cyklu CYP. Takové substráty, které se k enzymu váží kovalentně nebo s ním tvoří 

komplex, jsou také někdy označovány jako „mechanism-based” inaktivátory nebo 

„sebevražedné substráty”, neboť inaktivačnímu působení na enzym předchází jejich 

metabolická aktivace. Obecně, modifikace hemu vždy vede k inaktivaci enzymu, zatímco 
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modifikace proteinu vede ke ztrátě katalytické činnosti pouze v případě esenciálních 

aminokyselin, které jsou pro vázající substrát, přenos elektronů a aktivaci 

kyslíku nezbytné (Lin & Lu, 1998).  

Podstatou četných lékových interakcí je však reverzibilní typ inhibice, kdy je vazba 

léčiva nebo jeho metabolitu na enzym vratná. Tyto inhibitory působí zpravidla v prvním 

kroku reakčního cyklu CYP. Kineticky lze reverzibilní inhibici klasifikovat 

na kompetitivní, nekompetitivní a smíšenou. Při kompetitivní inhibici dochází k soutěži 

substrátu a inhibitoru (zpravidla látka chemicky příbuzná přirozenému substrátu) 

o vazbu do aktivního místa enzymu, zatímco při nekompetitivní inhibici se inhibitor váže 

na jiné místo než substrát a nemá tak vliv na vazbu substrát-enzym. Vznikající komplex 

substrát-enzym-inhibitor je však nefunkční. Změny v katalytické aktivitě 

enzymu při nekompetitivní inhibici jsou vyvolány modifikací aktivního místa enzymu,  

a to buď vyvoláním konformační změny polypeptidového řetězce nebo omezením 

konformačních změn nezbytných pro průběh katalyzované reakce. Mechanismem 

nekompetitivní inhibice působí řada regulačních látek. Při akompetitivní inhibici také 

vzniká nefunkční komplex substrát-enzym-inhibitor, inhibitor se však váže až 

na komplex enzym-substrát, nikoli na volný enzym. Dalším typem je inhibice smíšená, 

která má současně prvky kompetitivní i nekompetitivní inhibice (Lin & Lu, 1998).  

Inhibiční potenciál látky i všechny výše uvedené typy inhibice lze testovat v in vitro 

podmínkách. Nejvýznamnějším stanovením pro určení inhibičního potenciálu testované 

substance je stanovení inhibiční konstanty (Ki), která vyjadřuje afinitu sloučeniny 

k enzymu. Ki je pro každý inhibitor a enzym charakteristická, ale není závislá  

na konkrétním substrátu použitým pro kvantifikaci enzymu. Je však třeba zdůraznit, 

že testovací podmínky, jako je koncentrace proteinů, pufr, ionty, pH, atd., 

mohou výsledný inhibiční účinek a tedy i hodnotu Ki kriticky ovlivnit. Typ inhibice lze 

rozpoznat studiem kinetiky, tzn. podle křivek závislosti koncentrace substrátu na rychlosti 

inhibovaného enzymu. Nejčastěji je používáno dvojitě reciproké vynesení podle 

Lineweavera-Burka s užitím převrácených hodnot koncentrace a rychlosti, tj. 1/v a 1/[S].  

Mírou vnitřní clearence enzymu neboli efektivity jakou enzym metabolizuje substrát 

je poměr KM/VMAX. U klinicky používaných léčiv jsou terapeutické koncentrace obvykle 

daleko nižší, než je jejich KM. Nezávisle na mechanismu inhibice tak pro ně platí, že 

vnitřní clearance je snížena v závislosti na poměru mezi koncentrací inhibitoru a jeho 

inhibiční konstantou. Nicméně, pokud je koncentrace substrátu blízká hodnotě KM, je 
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míra inhibice určena i mechanismem inhibice. Detekce ireverzibilního typu inhibice 

vyžaduje specifické podmínky inkubace. Nutná je zejména preinkubace jaterních 

mikrosomů v přítomnosti inhibitoru, protože samotný substrát může kompetitivně 

inhibovat metabolismus ireverzibilního inhibitoru (Pelkonen et al., 1998). 

Z farmakokinetických parametrů, které jsou působením inhibičních činidel změněny, 

jsou in vivo nejčastěji pozorovány snížená clearance, zvýšená plocha pod 

křivkou a prodloužená doba účinku administrované látky.  

2. 1. 3 Vybrané formy CYP a jejich vlastnosti 

CYP jsou hlavním zdrojem variability ve farmakokinetických reakcích. Z padesáti 

devíti funkčních lidských CYP, které lze zařadit do 18 rodin a 43 podrodin, 

je za biotransformaci většiny xenobiotik, včetně 70–80 % všech klinicky používaných 

léčiv, zodpovědných jen 12 enzymů patřících do CYP 1, 2 a 3 rodiny. Nejvíce vyjádřené 

formy v jaterní tkáni jsou CYP3A4, 2C9, 2C8, 2E1 a 1A2, zatímco 2A6, 2D6, 2B6, 2C19 

a 3A5 a v menší míře i CYP2J2, 1A1 a 1B1 jsou většinou exprimovány extrahepatálně. 

Množství CYP v lidských tkáních není absolutní, exprese a aktivita každého CYP 

je ovlivněna unikátní kombinací mechanismů a faktorů, včetně genetických 

polymorfismů, indukcí cizorodými látkami, regulací cytokiny, hormony a chorobnými 

stavy, stejně jako pohlavím, věkem atd. Navíc je většina forem inducibilních, tj. CYP, 

který v určité tkáni není běžně exprimován nebo jen v malém množství, může v reakci 

na induktor významně zvýšit svoji koncentraci v organismu. CYP účastnící se 

biotransformace xenobiotik mají obvykle širokou a překrývající se 

substrátovou specifitu, a mohou proto katalyzovat přeměnu celé řady substrátů. Naopak 

CYP zapojené do metabolismu endogenních molekul mají 

substrátovou specifitu obvykle užší (Zanger & Schwab, 2013).  

2. 1. 3. 1 CYP1A 

Podrodina CYP1A se u člověka a většiny savců sestává ze dvou forem– CYP1A1 

a CYP1A2. Oba enzymy si jsou značně podobné (vykazují až 70% homologii 

v aminokyselinové sekvenci), katalyzují i obdobné reakce. Liší se především v lokalizaci. 

Zatímco CYP1A1 je u lidí a většiny savců v podstatě extrahepatálním enzymem 

lokalizovaném hlavně v plicích, placentě a ledvinách, CYP1A2 se konstitutivně 

vyskytuje v játrech a tvoří 13 % celkového jaterního cytochromu. Struktura CYP1A 

podrodiny je mezidruhově silně konzervovaná. Například u potkanů byla zaznamenána 
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více než 80% identita s lidským CYP1A, konkrétně 83 % a 80 %, v daném pořadí, pro 

CYP1A1 a -1A2. Obdobně tomu bylo u  myší a psa. Opice vykazují dokonce 95% 

identitu pro CYP1A1/2 (Martignoni et al., 2006; Stiborová et al, 1999). 

CYP1A podrodina patří mezi nejvýznamnější formy CYP z hlediska karcinogeneze, 

neboť se obě formy významně podílejí na bioaktivaci až 90 % všech známých 

prekarcinogenů. Obě formy jsou spojeny především s oxidací polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAH) a heterocyklických aromatických aminů/amidů (HAA) 

na elektrofilní reaktivní meziprodukty, tedy na látky vysoce reaktivní a toxické, 

které se kovalentně váží na nukleové báze DNA a působí tak genotoxicky.  

Například, dibenzo[a]pyren, nejsilnější karcinogen mezi všemi PAHy, je na vysoce 

mutagenní diol-epoxidy oxidován téměř výlučně CYP1A1 (Martignoni et al., 2006; 

Costas, 2008).  

Druhým fenoménem CYP1A1/2 je vysoká inducibilita. Hladiny enzymu i mRNA 

jsou indukovatelné řadou chemických látek, mezi nimi často i jejich substráty, jako jsou 

například benzo[a]pyren a 3-methylcholenthren. Indukce obecně se zvýšením 

metabolické clearance substrátů podílí na udržení homeostázy chemického prostředí 

v buňkách. Nicméně u lidí, kteří se vystavují vysokým koncentracím PAH a HAA, jejichž 

zdrojem je například tabákový kouř, výfukové plyny, uzené a vařené jídlo a průmyslové 

chemikálie, vede indukce přes aryl uhlovodíkový receptor (AhR) CYP1A ke zvýšené 

produkci karcinogenních produktů, přičemž expozice těmto substancím byla kauzálně 

spojena se zvýšeným výskytem rakoviny. Kromě toho, CYP1A a především CYP1A2 

se podílí na biotransformaci okolo 4 % klinicky používaných léčiv, jako je například 

fenacetin, kofein, teofylin a jiná terapeutická činidla. Indukce CYP1A enzymů tak může 

vést ke zvýšení metabolismu jiných léčiv, a tím k neočekávaným lékovým interakcím 

(Ma & Lu, 2007).  

Klinicky relevantnější– enzymová inhibice byla zaznamenána na úrovni obou forem 

CYP1A. Například enoxacin, inhibitor CYP1A2, způsobil sníženou clearence  

(R)-warfarinu při současném podání. Jako další inhibitory CYP1A působí například 

furafyllin a α-naphthoflavon. Schopnost inhibovat CYP1A1 u člověka a potkana byla 

nalezena u ketkonazolu. Tento známý inhibitor CYP3A4 tak potenciálně představuje 

zkříženou reaktivitu mezi odlišnými formami CYP (Martignoni et al., 2006). 

CYP1A indukce, jeho kritická role v chemické karcinogenezi a toxicitě, a stanovení 

CYP1A jako hlavního CYP pro bioaktivaci PAH a HAA v in vitro testech jsou klíčovými 
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vlastnostmi při hodnocení rizik testovaných xenobiotik na lidské zdraví. Testování 

aktivity CYP1A  in vivo a stejně jako in vitro tak zůstává hlavním ohniskem 

zájmu  v oblasti výzkumu rakoviny, vývoje léčiv, toxikologie, bezpečnosti potravin 

a životního prostředí respektive ochrany zdraví při práci (Ma & Lu, 2007). 

2. 1. 3. 2 CYP3A  

CYP3A podrodina je klinicky nejvýznamnější ze všech léčiva metabolizujících 

enzymů, jak z hlediska vysokého početního zastoupení v jaterní tkáni, tak pro jejich 

vysoké zapojení do biotransformace xenobiotik, včetně léčiv u všech živočišných druhů. 

Podrodina  CYP3A zaujímá 30–40 % z celkového počtu jaterních CYP a podílí 

se na biotransformaci okolo 50 % klinicky používaných léčiv, například terfenadinu, 

midazolamu, triazolamu, lidokainu, erytromycinu, dextromthorfanu atd. Kromě 

biotransformace xenobiotik se CYP3A podrodina podílí také na oxidaci různých 

endogenních substrátů, jako jsou například steroidy, žlučové kyseliny a retinové kyseliny 

(Martignoni et al., 2006).  

 U lidí je CYP3A podrodina zastoupena čtyřmi enzymy, a sice CYP3A4, -3A5, -3A7 

a -3A43, přičemž klinicky i početně nejvýznamnější je forma CYP3A4. Protein CYP3A4 

byl zaznamenán u všech vzorků lidské jaterní tkáně s průměrným zastoupením okolo 

30 % jaterního CYP. Pro porovnání, CYP3A5 byl zaznamenán u 20 % vzorků lidské 

jaterní tkáně. Obě formy byly nalezeny také extrahepatálně– v gastrointestinálním traktu, 

CYP3A5 navíc také v ledvinách, plicích a pankreasu (Martignoni et al., 2006).  

CYP3A7 je označován téměř výhradně jako fetální enzym. Malé množství však bylo 

zaznamenáno i ve vzorcích jater a střev u dospělých (Stevens et al., 2003). Poslední forma 

této podrodiny CYP3A43 má jen velmi omezenou aktivitu i expresi (0,2 – 5 % 

ve srovnání s CYP3A4) (Martignoni et al., 2006). 

Struktura CYP3A podrodiny není natolik mezidruhově konzervovaná jako v případě 

CYP1A podrodiny. U potkanů tuto rodinu zastupuje CYP3A1/3A23, -3A2, -3A9, -3A18 

a -3A62 forma a exprese jednotlivých forem je stejně jako u lidského CYP3A4 

závislá na  pohlaví. Například CYP3A2 a -3A18 jsou formy specifické pro mužské 

pohlaví, zatímco CYP3A9 je dominantní enzym u samic. Exprese CYP3A62 převažuje 

ve střevním traktu, zatímco CYP3A1 a -3A2 byly nalezeny pouze v játrech. CYP3A9  

a -3A18 byly u potkanů nalezeny v játrech a tenkém střevu (Martignoni et al., 2006). 
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CYP3A4 je nejrozšířenější formou všech CYP a účastní se metabolismů většiny 

(52 %) známých léčiv, které probíhají za účasti CYP. Mezi léčiva, která jsou považována 

za typické substráty s velkým potenciálem k interakcím, patří většina makrolidových 

antibiotik (hlavně erytromycin), azolová antimykotika (itrakonazol, ketokonazol) 

a blokátory kalciových kanálů s dihydropyridinovou strukturou (např. nifedipin). 

Přičemž lékové interakce na úrovni CYP3A4 jsou způsobeny jak indukcí, tak inhibicí 

CYP3A4 (Kousalová et al., 2003).  

Indukce CYP3A podrodiny je vzhledem k významnému postavení této podrodiny 

v metabolismu léčiv rozsáhle studována. CYP3A protein je indukovatelný zejména 

prostřednictvím transkripční aktivace, přičemž převážná část CYP3A4 je 

zprostředkována přes PXR. Aktivace PXR xenobiotiky je tak dobrým ukazatelem 

indukce genu CYP3A4. Bohužel, značné odlišnosti v ligand-vázající doméně PXR 

v řádu 70 – 75 % jsou příčinou proměnlivého efektu některých induktorů, jako je  

např. rifampicin, pregnenolon, 16α-karbonitril, dexamethason aj., který může značně 

ztížit extrapolaci dat (Martignoni et al., 2006). Hladiny CYP3A4 se zvyšují po podání 

řady látek, které mohou vést ke klinicky významným lékovým interakcím, vyplývajících 

především ze subterapeutických hladin substrátu. Indukci vyvolávají např. barbituráty, 

některé steroidy (dexametazon), rifampicin, extrakt z třezalky tečkované atd.  

(Kousalová et al., 2003). Příkladem může být indukce 

metabolismu cyklosporinu a hormonálních kontraceptiv extraktem z třezalky tečkované, 

konkrétně hyperforinem vedoucí k selhání farmakoterapie (Mannel, 2004). 

Klinicky závažnější důsledky mohou být pozorovány v případě inhibice CYP3A4, 

neboť inhibicí zprostředkované zvýšení hladiny jednoho nebo obou současně 

podávaných léčiv mělo v řadě případů závažné klinické důsledky, včetně selhání léčby 

nebo nežádoucích či dokonce toxických účinků vedoucích až k úmrtí pacienta  

(Kousalová et al., 2003). Vzhledem k velkému počtu léků metabolizovaných CYP3A4 

může mít skutečnost, že je léčivo silným inhibitorem CYP3A4 značně negativní vliv 

na jeho registraci a prodejnost. Navíc existuje několik příkladů inhibitorů působících jako 

„mechanism-based” inaktivátory, například erythromycin (Martignoni et al., 2006). Mezi 

inhibitory CYP3A4 patří zejména  makrolidová antibiotika (erytromycin, klaritromycin, 

telitromycin), chemotearapeutika norfloxacin a ciprofloxacin, azolová antimykotika 

(itrakonazol, ketokonazol), blokátory kalciových kanálů (nifedipin, verapamil), některá 

antidepresiva (fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, paroxetin), inhibitory reverzní 
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transkriptasy (delavirdin, efavirenz), inhibitory proteas (indinavir, ritonavir) 

a grapefruitový džus. Kvůli překrývající se substrátové specifitě a podobnosti inhibitorů 

a induktorů  CYP3A4 a P-glykoproteinu (proteinový přenašeč zodpovědný 

za mnohočetnou lékovou rezistenci, MDR) je mnoho lékových interakcí společných 

(Kousalová et al., 2003).  

Vlastnosti CYP3A podrodiny jako je široká substrátová specifita, vysoká 

indukovatelnost, značné množství inhibitorů, nízká stabilita a především vysoká 

interindividuální variabilita činí testování a extrapolaci dat této enzymové podrodiny 

velmi obtížným (Martignoni et al., 2006). Navíc je CYP3A4 pravděpodobně 

allosterickým enzymem, tj. do aktivního místa enzymu je schopen navázat současně dva 

či více substrátů. Pro komplexní posouzení možných lékových interakcí na CYP3A4 je 

tedy vhodné použít alespoň dvě modelové látky odlišné chemické struktury (Shou et al., 

1994; Schwab et al., 1988). 

2. 2 Silice 

 Silice neboli éterické oleje (v angličtině essential oils, EO) jsou směsi 

nízkomolekulárních, těkavých látek, především mono- a seskviterpenoidů, benzoidů, 

fenylpropanoidů a derivátů mastných kyselin (Adorjan a Buchbauer, 2010). Nicméně 

silice obsahují téměř nespočetné množství jednotlivých složek a variabilita v jejich 

kompozici je obrovská (Baser & Buchbauer, 2010). Mezinárodně jsou silice definované 

jako produkty získané hydrolyzací, parní destilací, suchou destilací nebo jiným vhodným 

mechanickým způsobem z rostlin nebo jejich částí (Rubiolo et al., 2010). Mezi silice tedy 

neuvažujeme aromatické nebo těkavé substance získané jinou extrakční metodou.  

Všechny rostliny mají principiální schopnost produkovat těkavé sloučeniny, poměrně 

často však pouze ve stopových množstvích. Jako „Essential oil plants“ jsou považovány 

rostliny produkující silice s komerčním využitím, tj. produkují unikátní směs těkavých 

látek jako jsou květinové vůně růže, jasmínu či tuberózy nebo produkují a akumulují 

silice ve specializovaných strukturách (sekrečních buňkách, dutinách, kanálech, 

epidermálních buňkách nebo žláznatých trichomech) (Baser & Buchbauer, 2010; Burt, 

2004; Bakkali et al., 2008). Přítomnost těchto struktur minimalizuje riziko autotoxicity 

a zvyšuje koncentraci a výtěžnost silic z rostlin, dle jejich umístění jsou klasifikovány 

jako vnitřní a vnější sekreční struktury (Baser & Buchbauer, 2010; Zuzarte et al., 2015). 
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Silice vyvíjejí na jiné rostliny, zvířata a člověka různé biologické účinky. V přírodě 

hrají významnou ekologickou roli v obraně rostlin před býložravci, vábení opylovačů 

a signalizačních procesech (Bowsher et al., 2008; Harrewijn et al., 2001). Navíc 

jsou silice velmi cenné přírodní produkty využívané jako suroviny v potravinářském, 

kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Zatímco role silic v potravinářském 

a kosmetickém průmyslu je již tradiční, intenzivní zkoumání těchto substancí 

z pohledu jejich biologických aktivit je v posledních letech na vzestupu, 

z důvodu intenzivního hledání kandidátních sloučenin pro objevení nového cytostatika 

z přírodních zdrojů. 

Již od středověku byly silice užívány jako nástroje lidové medicíny v prevenci a léčbě 

mnoha nemocí, včetně rakoviny. Významné účinky silic na lidský organismus, zejména 

antinocicepční, protirakovinné, protizánětlivé, antivirové, repelentní, na zvýšení kožní 

penetrace a antioxidační byly prokázány v mnoha studiích (shrnuje Adorjan a Buchbauer, 

2010). Se zaměřením na protirakovinnou aktivitu bylo zjištěno, že řada silic je schopna 

inhibovat proliferaci, indukovat apoptózu, potlačovat angiogenezi, zpomalit vznik 

metastáz a zvýšit účinek chemoterapie, a to jak in vitro, tak in vivo (Hanušová et al., 

2015).  

2. 3 Terpenoidy 

 Terpenoidy představují širokou a strukturně i funkčně rozmanitou třídu sloučenin 

izolovaných z přírodních zdrojů. Společně se steroidy patří do skupiny isoprenoidů, 

jejichž společným znakem je pětiuhlíkatá sloučenina isoprenu (2-methylbuta-1,3-dienu). 

Terpenoidy jsou klasifikovány dle počtu isoprenových jednotek na: hemiterpeny (C5); 

monoterpeny (C10); seskviterpeny (C15); diterpeny (C20); sesterpeny (C25); triterpeny 

(C30) a tetraterpeny (C40). Směr napojení izoprenových jednotek je téměř vždy v jednom 

směru tzv. „hlava- ocas“, přičemž rozvětvený konec je nazýván jako hlava a druhý konec 

je ocas (Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Napojení izoprenových jednotek tzv. hlava–ocas (převzato a upraveno  

z Baser & Buchbauer, 2010). 

Přestože jsou isoprenoidy nesmírně rozmanitá skupina, jejich syntéza vychází 

z kondenzace dvou pětiuhlíkatých prekurzorů – isopentyldifosfátu (IPP) a jeho 

izomeru dimethylallyldifosfátu (DMAPP). U vyšších rostlin jsou do biosyntézy IPP 

a DMAPP zapojeny dvě na sobě nezávislé dráhy lokalizované v oddělených 

intracelulárních prostorech. Zatímco syntéza IPP v cytosolu probíhá 

tzv. klasickou mevalonátovou dráhou, počínající kondenzací tří molekul acetyl-CoA 

za vzniku HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A), syntéza IPP 

v plastidech probíhá non-mevalonátovou neboli Rohmerovou drahou, vycházející 

z kondenzace pyruvátu a glyceraldehyd-3-fosfátu (Obrázek 6) (Dudareva et al., 2005).  
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Obrázek 6: Biochemické dráhy v biosyntéze terpenoidů. Syntéza isopentyl difosfátu (převzato 

a upraveno z Paduch et al., 2007). 

V druhé fázi biosyntézy terpenoidů dochází ke kondenzaci DMAPP a IPP pomocí 

prenyltransferas a vzniká otevřený monoterpen geranyldifosfát (GDP). Adicí další 

jednotky IPP vzniká farnesyldifosfát (FDP), následně pak geranylgeranyldifosfát 

(GGDP), diterpen. Z těchto acyklických meziproduktů jsou synthasami tvořeny 

monoterpeny (z GDP), seskviterpeny (z FDP) či diterpeny (z GGDP). Uvedené 

meziprodukty syntézy terpenoidů (GDP, FDP, GGDP) spolu mohou též kondenzovat 

a být prekurzory pro syntézu steroidů a karotenoidů, ale i látek neterpenoidního 

charakteru, například proteinů (Davis & Croteau, 2000).  

Většina terpenoidů byla izolována z rostlin, v nichž hrají významnou úlohu, a to jak 

v primárním metabolismu (rostlinné hormony, fytol- postranní řetězec fotosyntetického 

pigmentu chlorofylu), tak jako sekundární metabolity v ekologických interakcích 

(přímá/nepřímá obrana rostlin proti býložravcům a patogenům, vábiči opylovačů, 

alelopatické agens atd.) (Davis & Croteau, 2000; Bártíková et al., 2014).  



29 

 

Terpeny jsou také látky uplatňující se ve farmaceutickém a industriálním 

průmyslu (Lange & Ahkami, 2013). Především monoterpeny a seskviterpeny, jsou široce 

používány v lidové medicíně, potravních doplňcích a kosmetice  

(Slamenova & Horvathova, 2012). 

Pestrá škála terpenoidních struktur a jejich funkcí posiluje stále větší zájem o jejich 

významnější komerční využití. Zaznamenané antimikrobiální, antimykotické, 

antiparazitární, antivirové, antialergenní, antispasmodické, antihyperglykemické, 

protizánětlivé a imunomodulační aktivity ukazují potenciál terpenoidů  v prevenci a léčbě 

mnohých onemocnění, včetně rakoviny. Působí také jako přírodní insekticidy 

a mohou tak být užitečné při ochraně skladovaných zemědělských produktů  

(Paduch et al., 2007).  

2. 3. 1 Seskviterpeny 

Seskviterpeny, 15uhlíkaté sloučeniny tvořeny třemi isoprenoidními jednotkami, 

jsou sekundární metabolity především vyšších rostlin, ale i hub a bezobratlých  

(Bártíková et al., 2014). Společně s monoterpeny jsou hlavními složkami silic. 

Seskviterpeny mají vyšší bod varu a jsou méně těkavé než monoterpeny, což je 

způsobeno vyšším počtem isoprenových jednotek. Méně se tak podílí na charakteristické 

vůni silic. Slouží však jako fixační složky těkavých komponent a jako tzv. koncové tóny 

(Baser & Buchbauer, 2010).  

15uhlíkatý skelet, velké množství syntetáz a četné modifikace základní struktury 

umožňují vysokou diverzitu jednotlivých zástupců seskviterpenů (Cheng et al., 2007; 

Bártíková et al., 2014). Strukturně je můžeme rozdělit na seskviterpeny alifatické 

a cyklické. Alifatické seskviterpeny jsou také nazývány jako farnesany, neboť vycházejí 

přímo ze základní struktury, farnesolu. Z farnesyldifosfátu je poté odvozena celá řada 

cyklických derivátů, které jsou pravděpodobně vytvářeny jako produkty specifických 

cyklas. Další přestavby, oxidace, degradace a dimerizace dávají vzniknout tisícům 

strukturálně různorodým seskviterpenům a jejich derivátům (Bártíková et al., 2014). 

Seskviterpeny se vyskytují jako nenutriční složky v mnoha potravinách, 

ale jsou brány hlavně jako prostředky lidové medicíny a složky potravních doplňků. 

Navíc se mohou stát bohatým rezervoárem kandidátních sloučenin pro lékový výzkum. 

U seskviterpenů bylo dokumentováno mnoho biologických účinků. Především 

protizánětlivé, protiparazitární (včetně antimalarického působení), protirakovinné, 
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antibakteriální, antivirové, antifungální, antiulcerózní, antidepresivní, antialergické 

a hepatoprotektivní účinky (shrnuto v Bártíková et al., 2014; Amorim et al., 2013). Tyto 

biologické aktivity jsou založeny hlavně na antioxidačních a prooxidačních reakcích. 

Působení seskviterpenu jako antioxidačního nebo prooxidačního činidla je ovlivněno 

strukturou, koncentrací, metabolismem a typem buňky (Bártíková et al., 2014). 

 Některé publikace zabývající se mechanismy biologických aktivit seskviterpenů 

uvádějí, že seskviterpeny působily prooxidačně zejména v nádorových buňkách 

a parazitech, zatímco u zdravé tkáně zůstaly všechny komponenty antioxidační ochrany 

v klidovém stavu nebo dokonce vykazovaly vyšší účinnost. Tyto vlastnosti tak klasifikují 

seskviterpeny jako slibná protiparazitická a protirakovinná agens (Bártíková, 2014).  

2. 3. 1. 1 β-karyofylen 

 

Obrázek 7: Molekulární struktura β-karyofylenu (převzato z webu 1). 

β-karyofylen (CAR), systematicky (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8- 

-methylidenebicyklo[7.2.0]undec-4-ene (Obrázek 7), je přírodní bicyklický seskviterpen, 

charakteristický přítomností cyklobutanového kruhu a trans-dvojné vazby v bicyklu. 

V silicích rostlin, např. Piper nigrum, Piperaceae; Cannabis sativa, Humulus lupulus, 

Cannabaceae; Rosmarinus officinalis, Lamiaceae; Carum nigrum, Ranunculaceae se 

obvykle vyskytuje ve směsi s isokaryofylenem (izomer CAR s cis-dvojnou vazbou)  

a α-humulenem (izomer CAR s otevřeným kruhem).  

Studium metabolických drah CAR u králíků ukázalo vznik [10S-(-)-14- 

-hydroxykaryofylen-5,6-oxidu] jako hlavního metabolitu a kayrofylen-5,6-oxid-2,12- 

-diolu, jako vedlejšího biotransformačního produktu (Obrázek 8). Biotransformace CAR 

u králíků je zprostředkována regio- a stereo-selektivní hydroxylací methylové skupiny 

v poloze C14 a epoxidací v poloze C5/C6. Tvorba vedlejších metabolitů lze snadno 

vysvětlit přes diepoxidový meziprodukt. Zda CAR vykazuje 
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stejnou metabolickou cestou i u člověka, není dosud známo (Baser & Buchbauer, 2010; 

Bártíková et al., 2014; Ishida, 2005).  

CAR je používán v potravinářském průmyslu a jako kosmetická přísada v mýdlech 

a vůních (Ishida, 2005). Kromě tohoto využití je CAR v posledních letech intenzivně 

studován pro biologické aktivity, především cytotoxické (Ambrož et al., 2016;  

Legault et al., 2007), anestetické (Gheraldini et al., 2001), cytoprotektivní  

(Tambe et al.,1996), anxiolytické (Galdino et al., 2012), protizánětlivé a antinocicepční 

(Klauke et al., 2014; Fernandes et al., 2007) účinky. 

 

Obrázek 8: Metabolismus β-karyofylenu u králíka (upraveno podle Baser & Buchbauer, 2010). 

Možný účinek CAR na zvýšení protirakovinné aktivity HUM, 

isocaryophyllenu a paklitaxelu v lidských nádorových buněčných liniích MCF-7,  

DLD-1 a L-929 byl sledován Legault et al. (2007). Výsledky ukázaly, že necytotoxické 
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koncentrace CAR signifikantně zvyšovaly protirakovinnou aktivitu HUM 

a isokaryofylenu na buňkách MCF-7 (buněčná linie adenokarcinomu prsu) a paklitaxelu 

na buňkách MCF-7, DLD-1 (buněčné linie kolorektálního karcinomu) a L-929. Výsledky 

naznačují, že CAR nezvyšuje intracelulární akumulaci paklitaxelu prostřednictvím 

inhibice lékových transportérů, tj. P-glykoproteinu či MRP (protein spojený 

s mnohočetnou lékovou rezistencí), ale ovlivněním permeability buněčné membrány, 

tedy usnadněním průchodu paklitaxelu skrz membránu. 

V článku Gheraldini et al. (2001) byla studována lokální anestetická aktitivta CAR 

a CAO v porovnání se známým lokálním anestetikem prokainem. Bylo zjištěno, že CAR 

má silný lokálně-anestetický účinek, který se jeví striktně závislý na chemické struktuře, 

neboť oxidovaný derivát tuto biologickou aktivitu nevykazoval.  

CAR byl identifikován jako přírodní selektivní agonista periferně exprimovaného 

kanabinoidního receptoru 2 (CB2). Řada studií ukázala, že aktivace CB2 je 

důležitou strategií v terapii bolesti, zánětu, atherosklerózy a osteoporózy (Gertsch et al., 

2008). Studie provedená Klauke et al. (2014) ukázala významnou úlohu CAR v modulaci 

zánětlivých reakcí a neuropatické bolesti. Provedené experimenty ukázaly, že orálně 

podávaný CAR, v závislosti na velikosti receptoru CB2, ovlivňuje pozdní fázi zánětu (bez 

ovlivnění časné fáze zánětu). V modelu neuropatické bolesti vedlo chronické perorální 

podávání CAR k oslabení tepelné hyperalgézie, mechanické alodynie a spinálního 

neurozánětu. Při studii nebyly objeveny žádné známky tolerance k antihyperalgesickým 

účinkům v dlouhodobé terapii.  

Fernandes et al. (2007) sledovali možný protizánětlivý účinek CAR a HUM, 

komponenty ze silice Kordie (Cordia verbenacea, Boraginacea). Obě testované 

substance vykazovaly po perorálním podání myším a potkanům 

významnou protizánětlivou aktivitu. Také účinně snižovaly akutní i pozdní fázi 

edematické odpovědi vyvolané karagenanem, ovoalbuminem, bradykininem a PAF 

(aktivačním faktorem krevních destiček) u obou experimentálních modelů.  

Protizánětlivý účinek zprostředkovaný snížením uvolňování prozánětlivého 

cytokinu TNF-α, produkcí prostaglandinu E2 (PGE2), inducibilní synthasy 

oxidu dusnatého (iNOS) a expresí cyklooxygenasy 2 (COX-2), byl srovnatelný s 

výsledky pozorovanými u zvířat medikovaných dexamethasonem. 

Žaludeční cytoprotektivní efekt CAR byl publikován Tambe et al. (1996). Výsledky 

provedených experimentů ukazují významné snížení poškození žaludeční sliznice 
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potkanů vyvolané nekrotizujícími činidly (absolutního ethanol a 0,6 M roztok HCl) 

po perorálním podávání testované substance. Kromě toho CAR významně ovlivňoval 

sekreci žaludeční kyseliny a pepsinu. Přestože vznik indomethacinem indukovaných 

žaludečních lézí nebyl ovlivněn, jeví se CAR jako klinicky bezpečné a potenciálně 

užitečné činidlo, neboť vyvolává protizánětlivé účinky bez poškození žaludeční sliznice 

typické pro nesteroidní protizánětlivá činidla.  

Experimenty Galdino et al. (2012) ukázaly, že CAR izolovaný ze silic Spiranthera 

odoratissima A. St. Hil. (Rutaceae) vykazuje významný anxiolytický účinek, který je 

pravděpodobně nezávislý na 5-HT1A a benzodiazepinových receptorech. Navíc CAR 

neovliňoval koordinaci motoriky. 

2. 3. 1. 2 Karyofylen-oxid 

 

Obrázek 9: Molekulární struktura karyofylen oxidu (převzato z webu 2). 

Karyofylen-oxid (CAO), systematicky (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimethyl-9- 

-methylen-5-oxatricyklo[8.2.0.04,6]dodekan (Obrázek 9), oxidovaný derivát  

β-karyofylenu, je komponentou silic mnoha rostlin, např. Psidium guajava, Syzygium 

aromaticum, Myrtaceae; Ocimum basilicum L., Lamiaceae; Artemisia absinthium, 

Asteraceae; Piper nigrum L, Piperaceae a dalších.  

Fermentace  CAO za použití Botrytis cinerea a izolace biotransformačních 

metabolitů byly provedeny Duran et al. (1999). Hlavní reakční cesty zahrnují 

stereoselektivní epoxidaci v poloze C8/C13 a hydroxylaci v poloze C7. 

CAO je tradičně využíván jako konzervační činidlo v potravinách, kosmetice 

a léčivech. V posledních letech bylo publikováno mnoho studií, zabývajících se 

biologickými aktivitami CAO, především pak jeho protirakovinnými účinky (Park et al., 

2011; Kim et al., 2014; Jun et al., 2011, Ambrož et al., 2016).  
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V roce 2011 byl CAO studován Park et al., pro zjištění mechanismu jeho 

antiproliferativního a protizánětlivého působení. Bylo zjištěno, že konstitutivně inhibuje 

aktivaci PI3K/AKT/mTOR/S6K1 a indukuje ROS zprostředkovanou aktivaci MAPKs 

(mitogenem-aktivovaná proteinkinasa) v lidských nádorových buňkách prsu a prostaty. 

Ovlivněním těchto signalizačních kaskád CAO způsobuje down-regulaci různých genů, 

zapojených do buněčné proliferace, inhbice apoptózy a tvorby metastáz.  

Další studie dokumentující protirakovinnou aktivitu CAO byly publikovány.  

Kim et al. (2014a) bylo zjištěno, že CAO nejenom navozuje významnou apoptózu, ale 

také podstatně zvyšuje apoptózu indukovanou tumor nekrotizujícím faktorem α (TNF-α) 

a klinicky používanými chemoterapeutiky, tj. doxorubicinem a paklitaxelem 

v nádorových liniích mnohočetného myelomu a prostaty. Kim et al. (2014b) byl také 

zaznamenán inhibiční účinek karyofylen oxidu na aktivaci STAT3 (signal transducer and 

activator of transcription 3) u mnohočetného myelomu, nádorových buněčných linií 

prsu a prostaty. STAT3 je konstitutivní a indukovatelný transkripční faktor, a také 

důležitý přenašeč signálů, jehož inhibice tlumí expresi několika STAT3 regulovaných 

genů podílejících se na přežívání buněk, invazi a angiogenezi (cyklin D1, E; Bcl-xL; 

Survivin; IAP-1, 2; MMP-9; COX-2; VEGF). Inhibice proliferace a zvýšené akumulace 

buněk v sub-G1 fázi vyvolaná inhibicí STAT3 tak významně potlačuje invazivní 

potenciál nádorových buněk. Výsledky experimentů poukazují na významný potenciál 

CAO, nového blokátoru STAT3 signalizační kaskády, v léčbě různých druhů rakoviny 

nesoucích konstitutivně aktivovaný STAT3. 

Cytotoxická aktivita CAO proti několika buněčným liniím (HepG2, HeLa, AGS, 

SNU-1 a SNU-16) byla sledována Jun et al. (2011). Výsledný, na dávce a čase závislý, 

cytotoxický účinek se jeví velice slibně při porovnání s přírodním standardem 

quercetinem.  

Antiproliferativní účinek CAO, jenž byl identifikován v silici listového 

extraktu Myrica rubra byla dokumentována Ambrož et al. (2016). Dále byl zjištěn 

synergistický efekt CAO na účinnost doxorubicinu v nádorových buňkách, bez ovlivnění 

jeho koncentrace v hepatocytech a potenciace prooxidačního 

efektu doxorubicinu v CaCo-2 nádorových buněčných liniích. 

Studie gastroprotektivního účinku CAO ukázala, že potkani jimž byly aplikovány  

gastrotoxicky působící substance (ethanol, L-NAME (70 mg/kg, i. p.), indomethacin  

(10 mg/kg, s. c.) a N-ethylmaleimid (10 mg/kg, s. c.) v kombinaci s CAO, vykazovaly 
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na dávce závislé snížené poškození žaludeční mukosy a snížený vznik žaludečních lézí. 

Mechanismus zjištěného gastroprotektivního účinku je přisuzován působení 

oxidu dusnatého (NO), prostaglandinů a thiolových skupin, neboť premedikace potkanů 

inhibitory snížila výsledný gastroprotektivní efekt CAO (Sánchez-Mendoza et al. 2014). 

Antifungální aktivita karyofylen oxidu testovaná na modelovém systému ovčího 

paznehtu, byla publikována Yang et al. (2000). Výsledky studie ukazují, že účinky CAO 

byly srovnatelné s účinkem známých antifungálních činidel– cyklopiroxolaminu 

a sulkonazolu.  

Chavan et al. (2010) testovali analgetické a protizánětlivé aktivity CAO 

identifikované v petrol-etherovém extraktu kůry anony šupinaté (Annona squamosa L. 

Annonaceae). Výrazná antinocicepční aktivita, dokumentována na laboratorních 

potkanech, byla zprostředkovaná ovlivněním vedení nocicepce na centrální i periferní 

úrovni nervového systému. Zatímco centrální analgetická aktivita je pravděpodobně 

zprostředkována inhibičním působením karyofylen oxidu na nociceptory (receptory 

bolesti), periferní analgetický účinek vychází z inhibičního vlivu testované látky 

na cyklooxygenasu a/nebo lipoxygenasu a další mediátory zánětu. 

Lupenon a karyofylen oxid ve směsi (1:4) vyvíjí synergistický trypanocidní účinek 

proti Trypanosoma cruzi způsobující Chagsovu nemoc. Bylo zaznamenáno výrazné 

snížení počtu hnízd amastigotů v srdeční tkáni a kosterním svalu v chronické fázi 

onemocnění (Polanco-Hernández et al., 2013). 

Obsah těkavého karyofylen oxidu v silicích konopí má povahu signální molekuly pro 

výcvik psů vyhledávající narkotika (Stahl & Kunde, 1973; Peč a Dušek 2009). 

2. 3. 1. 3 Farnesol 

 

Obrázek 10: Chemická struktura farnesolu (převzato z webu 3). 

Farnesol (FAR), systematicky (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol 

(Obrázek 10), je acyklický seskviterpenoidní alkohol vznikající oxidací farnesanu. FAR 

má v biosyntéze terpenoidů zásadní postavení, neboť je prekurzorem všech 

seskviterpenů. Je také důležitým prekurzorem steroidů u rostlin, zvířat a hub. Je přítomný 
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v silicích mnoha rostlin, například Cyclamen, Primulaceae; Cymbopogon, Poaceae; 

Citrus aurantium, Rutaceae; Rosa sp, Rosaceae. Zajímavostí je, že FAR je produkován 

také u lidí, kde působí na mnoha jaderných receptorech (Baser & Buchbauer, 2010). 

In vitro studie s rekombinantními enzymy metabolizující léčiva a lidskými jaterními 

mikrozomy prokázaly, že do biotransformace FAR je zapojen CYP za vzniku 12- 

-hydroxy-FAR. FAR a 12-hydroxyFAR jsou dále glukuronidovány na farnesyl 

glukuronid a 12-hydroxyfarnesyl glukuronid (Baser & Buchbauer, 2010). 

FAR je běžně používán v parfumerii pro zvýraznění vůně sladkých květinových vůní 

a pro své antibakteriální vlastnosti jako deodorant v kosmetických prostředcích. Jeho 

použití v parfumerii je však kvůli možnému vzniku alergické reakce omezeno. 

Značnou pozornost získal hlavně z důvodu nalezených protirakovinných (Rao et al., 

2002; Ong et al., 2006; Voziyan et al., 1995) a antibakteriálních aktivit (Ramage et al., 

2002; Brehm-Stecher & Johnson, 2003; Jabra-Rizk et al., 2006; Koo et al., 2003;  

Cugini et al., 2007; Shirtliff et al., 2009).  

Schopnost FAR posttranskripčně inhibovat aktivitu klíčového enzymu syntézy 

cholesterolu 3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A (HMG-CoA) reduktasy byla 

sledována in vitro v kultivovaných i v intaktních buňkách (Correll & Edwards, 1994; 

Meigs et al., 1996; Meigs & Simoni, 1997). HMG-CoA reduktasa je vysoce regulovaný 

mikrosomální enzym katalyzující vznik kyseliny mevalonové, klíčového prekurzoru pro 

syntézu steroidů, závislá na steroidních i nesteroidních derivátech kyseliny mevalonové. 

Aktivita enzymu je řízena zpětnovazebně zvýšenou hladinou cholesterolu a jeho 

premetabolitů v krvi. 

Navíc může inhibice HMG-CoA reduktasy specifickými inhibitory nebo některými 

fytochemikáliemi, jako je například FAR nebo skvalen, vést k modulaci růstu nádorových 

buněk, protože se některé metabolity HMG-CoA, například farnesyl-pyrofosfát 

a geranylgeranyl-pyrofosfát, se významně podílejí na aktivaci proto-onkogenů 

a vzniku nádorů. Testování chemopreventivního působení FAR a lanosterolu ukázalo, 

že obě látky významně potlačily tvorbu azoxymethanem indukovaných aberantních 

fokusů (ACF; aberrant crypt foci) i jejich multiplicitu u potkanů. Jsou tak potenciálními 

nositeli chemopreventivní aktivity proti rakovině tlustého střeva (Rao et al., 2002) 

Isoprenoidy FAR, perillylalkohol a geraniol významně inhibovaly růst lidských 

pankreatických nádorových buněk MIA PaCa2. Antitumorová aktivita vybraných 

isoprenoidů byla zaznamenána i při testování in vivo proti transplantovaným PC-1 
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buňkám pankreatického adenokarcinomu u křečků. Na dávce závislý účinek vyvolaly 

všechny substance, přičemž signifikantní, až kompletní inhibici růstu pankreatického 

tumoru vykazovaly geraniol a FAR. Navíc u křečků premedikovaných perillylalkoholem 

a FAR byl zaznamenán nižší výskyt pankreatického karcinomu při podávání známého 

karcinogenu 7 N-nitrosobis(2-oxopropyl)aminu a hyperplastické pankreatické duktální 

novotvary vykazovaly vyšší expresi proapoptotického proteinu Bak, vyšší 

míru apoptózy, sníženou expresi antiapoptotického proteinu BCL-XL a nižší 

míru syntézy DNA. Zaznamenané slibné antikarcinogenní účinky FAR, 

geraniolu a perillyl alkoholu jsou navíc podpořeny testováním jejich vlivu 

na hladinu cholesterolu v krvi, již ovlivňují pouze minimálně (Burke et al., 1997;  

Burke et al., 2001). 

Antitumorová aktivita FAR a geraniolu byla dále pozorována na RH (resistant 

hepatocytes) modelu u potkanů. Výsledky experimentů ukazují, že FAR snížil incidienci 

i velikosti preneoplastických jaterních lézí. Farnesolem navozená inhibice iniciáční fáze 

chemické hepatokarcinogeneze je pravděpodobně založena na inhibici proliferace 

a potlačení poškozování DNA, které může být zprostředkováno i aktivací DNA 

reparačního systému, neboť snížený vznik zlomů DNA byl zaznamenán i při podávání 

isoprenoidů, které antioxidační aktivitu nemají (Ong et al., 2006).  

2. 3. 1. 4 α-humulen 

 

Obrázek 11: Chemická struktura α-humulenu (převzato z webu 4). 

α-humulen (HUM), systematicky (1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcykloundeka-1,4,8-

triene (Obrázek 11), je přírodní monocyklický seskviterpen obsahující 11-členný kruh, 

obsahující tři nekonjugované C═C dvojné vazby. Poprvé byl identifikován v silicích 

chmele Humulus lupulus, Cannabaceae, odkud plyne jeho triviální název. Často je také 

označován jako α-karyofylen, jelikož je trans izomerem CAR. Tyto dva seskviterpeny se 
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často vyskytují společně jako směs v mnoha aromatických rostlinách, např. Salvia 

officinalis, Lamiaceae; Lindera strychnifolia, Lauraceae; Panax sp., Araliaceae; Mentha 

Spicata, Mentheae; Zingiber sp., Zingiberaceae, Cannabis sativa, Cannabaceae. 

Z biologických aktivit HUM jsou studovány především protirakovinné (Legault et al. 

2003; El Hadri et al., 2011) a protizánětlivé (Fernandes et al., 2007; Rogerio et al. 2009; 

Passos et al., 2004). 

Antitumorová aktivita silice jedle balzámové Abies balsamea (Pinaceae) byla 

dokumentována u solidních nádorů různých buněčných linií (MCF-7, PC-3, A549,  

DLD-1, M4BEU, CT-26). Pravděpodobným nositelem protirakovinných účinků je  

HUM, neboť ostatní substance identifikované v této silici byly v testovaných 

koncentracích inaktivní. Bylo zjištěno, že silice jedle balzámové i HUM indukují depleci 

intracelulárního GSH a produkci ROS, což může být podstatou jejich cytotoxického 

působení (Legault et al., 2003).  

HUM a trans-karyofylen, hlavní sloučeniny testovaných frakcí ze silice šalvěje 

lékařské, Salvia officinalis (Lamiaceae), inhibovaly růst rakovinných buněk MCF-7, 

HCT-116, a RAW264.7, přičemž HUM vykazoval nejvyšší cytotoxickou aktivitu 

na buněčné linie myších makrofágů (RAW264.7) (El Hadri et al., 2011). 

Protizánětlivé účinky HUM a CAR byly testovány Fernandes et al. (2007). Výsledky 

experimentů společné oběma testovaným substancím jsou popsány výše (2. 4. 1. 1). HUM 

navíc vykazoval inhibiční účinek na tvorbu edému vyvolaný histaminem a v reakci 

na karagenan inhiboval jak uvolňování tumor nekrotizujícího faktoru α (TNFα),  

tak i interleukinu 1β (IL-1β). Odlišnosti v účinku CAR a HUM naznačují, že tyto 

sloučeniny pravděpodobně působí odlišnými mechanismy. HUM podávaný perorálně či 

ve formě aerosolu vykazoval výrazné protizánětlivé účinky dokumentované 

na experimentálním modelu alergického zánětu dýchacích cest. Bylo zaznamenáno, 

že v preventivním podání, HUM významně snížil počet nejen eosinofilů v plicích  

a v bronchoalveolární lavážní tekutině, ale i dalších zánětlivých mediátorů, jmenovitě 

interleukinu 5 (IL-5), eotaxinu (CCL11) a leukotrienu B4 (LTB4). Tyto zaznamenané 

účinky souvisí s inhibicí exprese adhezivních molekul (P-selektinu), transkripčního 

faktoru NF-kB a aktivačního proteinu AP-1. Výsledky experimentů tak naznačují 

potenciál HUM v prevenci a terapii astmatu a dalších alergických onemocnění  

(Rogerio et al., 2009).  
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2. 3. 1. 5 Nerolidol 

 

Obrázek 12: Chemická struktura trans-nerolidolu (převzato z webu 5). 

cis-Nerolidol (CNER) a trans-nerolidol (TNER), systematicky (6Z)-3,7,11- 

-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol respektive (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien- 

-3-ol (Obrázek 12) jsou dvě izomerní formy alifatického seskviterpenenického alkoholu, 

který se vyskytuje v silicích různých rostlin, například Citrus aurantium, Rutaceae; 

Zingiber officinale, Zingiberaceae; Jasminum officinale, Oleaceae; Levandula 

officinalis, Lamiaceae; Melaleuca, Myrtaceae; Cymbopogon, Poaceae; Brassavola 

nodosa, Orchidaceae. 

V biotransformační studii provedené s patogenní rostlinnou houbou Glomerella 

cingulata byla dokumetnována hydroxylace nejvzdálenější dvojné vazby jako hlavní 

metabolická dráha nerolidolu. U cis-nerolidolu za vzniku (Z)-3,7,11-trimethyl-1,6- 

-dodekadien-3,10,11-triolu (Obrázek 13) a u trans-nerolidolu za vzniku (E)-3,7,11- 

-trimethyl-1,6-dodekadien-3,11-diolu a malého množství (E)-3,7,11-trimethyl-1,6- 

-dodekadien-3,10,11-triolu (Obrázek 14) (Baser & Buchbauer, 2010; Miyazawa et al., 

1996). 

  

Obrázek 13: Biotransformace cis-nerolidolu G. cingulata (převzato z Baser & Buchbauer, 

2010). 
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Obrázek 14: Biotransformace trans-nerolidolu G. Cingulata (převzato z Baser & Buchbauer, 

2010). 

Pro svou dřevitou vůni je NER často používán jako aromatizující činidlo v kosmetice 

a také jako detergenční činidlo v čistících a mycích prostředcích. Z pohledu biologických 

aktivit je NER studován pro významné antioxidační, cytotoxické, antinociceptivní, 

antibakteriální, antifungální, antiparazitické a antiulcerózní účinky Silva et al. (2014). 

Antioxidační účinky NER byly testovány na experimentálním modelu myšího 

hipokampu. Mozek je výborný model pro antioxidační studie, protože účinek substancí 

na mozkovou bioenergetiku koreluje s antioxidačním účinkem pozorovaným 

na neuronech. Výsledky ukazují, že NER významně snižuje lipoperoxidaci a také 

hladinu dusitanů. Objevený antioxidační potenciál NER je důležitým krokem ve vývoji 

selektivní cílené antioxidační terapie, neboť se předpokládá, že je oxidační stres jedním 

z patofyziologických mechanismů vedoucích ke vzniku neurodegenerativních poruch 

jako je amyotrofická laterální skleróza (ALS), epilepsie, Parkinsonova a Alzheimerova 

choroba (Neto et al., 2013).  

TNER vykazoval významnou cytotoxickou aktivitu na nádorovou linii 

adenokarcinomu ledvin (ACHN), amelanotického melanomu (C32), hormon- 

-dependentní nádorovou linii prostaty (LNCaP) a prsu (MCF-7) (Sperotto et al., 2013). 

TNER působil cytotoxicky také na nádorové linie střevního adenokarcinomu (CaCo-2), 

přičemž neovlivňoval viabilitu hepatocytů. Navíc v kombinaci s doxorubicinem zvyšoval 

jeho akumulaci v nádorových buňkách (Ambrož et al., 2016). 

Také byla nalezena schopnost NER potencovat antimikrobní účinek zprostředkovaný 

zvýšením bakteriální propustnosti, pravděpodobně narušením cytoplazmatické 

membrány. Také byla zazamenána schopnost NER zvyšovat citlivost bakterií k řadě 

klinicky významným antimikrobiálním látkám. V článku Brehm-Stecher & Johnson 
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(2003) NER zvyšoval citlivost Staphylococcus aureus k ciprofloxacinu, klindamycinu, 

erythromycinu, gentamicinu, tetracyklinu a vankomycinu a také Escherichia coli 

k polymyxinu B. 

Kromě antibakteriálního účinku byl u NER dokumentován významný antiparazitární 

účinek. Antitrypanosomální aktivita listového extraktu Strychnos spinosa (Loganiaceae) 

a jeho aktivní složky TNER, který působil více selektivně a účinněji než silice, byla 

publikována Hoet et al. (2006) v in vitro testování. Význam provedené studie je umocněn 

naléhavostí v hledání nového antitrypanosomálního činidla. Neboť „Spavá nemoc“ 

(Africká trypanosomóza) je kvůli vysoké úmrtnosti a malému množství léčivých 

přípravků, které navíc vykazují závažné nežádoucí účinky, velkým zdravotním a také 

ekonomickým problémem Subsaharské Afriky. NER byl dále označen jako nositel 

antimalarického účinku silice Virola surinamensis (Myristicaceae) (Lopes et al., 1999). 

Silice i NER (100 mg/ml) vyvolaly 100% inhibiční účinek na vývoj schizontů z trofozoitů 

po 48hodinové expozici testovaným substancím. Antimalarický účinek je pravděpodobně 

vyvolán kompeticí v biosyntéze isoprenoidních derivátů s důsledkem v inhibici 

biosyntézy glykoproteinu. Dalším biologickým účinkem NER, který je zprostředkován 

zásahem do biosyntézy isoprenoidů, je leischmanocidní účinek zaznamenaný  

Arruda et al. (2005). NER inhiboval růst Leishmania amazonensis, L. braziliensis, a L. 

chagasi promastigotů a L. amazonensis amastigotů. Přestože bylo dlouhodobým 

sledováním zjištěno, že podávání NER nevede u myší k vyléčení, může tato studie ukázat 

užitečný nástroj pro vývoj nových léků pro léčbu leishmaniózy. Racemická směs  

TNER-CNER vykazovala in vitro aktivitu proti dospělcům Schistosoma mansoni. Účinek 

NER byl zprostředkován redukcí motorické aktivity a usmrcením „krevniček“. Navíc 

NER vyvolal morfologické změny v ochranném obalu (tegumentu) dospělých 

schistosom. Vzhledem k naléhavé potřebě vyvinout nové prostředky v terapii 

schistosomózy a obecné bezpečnosti se racemát NER jeví jako nadějný kandidát v léčbě 

schistosomózy, přestože jsou nezbytné další studie pro objasnění mechanismu jeho 

působení (Silva et al., 2014). Slibné výsledky inhibiční aktivity NER na růst babezií  

in vitro nebyly v in vivo testování potvrzeny, jelikož účinek testovaných terpenů 

dokumentovaný v in vivo experimentech byl i při vysokých koncentracích minimální 

(AbouLaila., 2010).  

Antifungální aktivita vybraných terpenoidů (eugenolu, citralu, α-terpineolu a NER) 

proti Trichofyton mentagrophytes byla testována Park et al. (2009). Nejvyšší aktivita 
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v inhibici růstu houbových vláken (hyf) byla pozorována u citralu. Eugenol a NER 

vykazovaly nižší aktivitu a α-terpineol aktivitu nejnižší.  

Nalezené antiulcerózní účinky silice Baccharis dracunculifolia vedly k testování 

stejných účinků u nejvíce zastoupené komponenty– NER. Studie Klopell et al. (2007) 

ukázala, že NER významně inhibuje tvorbu vředů vyvolanou fyzikálními a chemickými 

činidly (ethanol, indometacin, stres). 

Studiem vlivu vybraných seskviterpenů (1,8-cineolu, menthonu,  

(+)-limonenu a NER)  na zvýšení kožní penetrace se zabývali Cornwell & Barry (1994) 

a Yamane et al (1995). Bylo zjištěno, že úprava epidermálních membrán 

seskviterpenovými oleji nebo pevnými seskviterpeny nasycenými v dimethylisosorbidu, 

signifikantně zvyšuje rychlost absorpce modelového hydrofilního  

permeantu– 5-fluorouracilu (5-FU). Další zvýšení absorpce bylo dosaženo použitím 

propylenglykolu ve vodě jako kosolvens. Mechanismus účinku je pravděpodobně 

založen na zvýšení vodivosti stratum corneum rozrušením kožních lipidů, která koreluje 

s celkovým zvýšením propustnosti.   

Hepatoprotektivní účinek seskviterpenů, založený na jejich antioxidační aktivitě byl 

dokumentován Vinholes et al. (2014) u několika strukturně odlišných seskviterpenů 

(trans,trans-FAR, CNER, (-)-α-bisabololu, trans-β-farnesenu, germakrenu D, HUM, 

CAR, isokaryofylenu, VAL, guaiazulenu, (-)-α-cedrenu, (+)-aromadendrenu,  

(-)-α-neoklovenu, (-)-α-kopaenu, a (+)-cyklosativenu). V hodnocení redukční aktivity 

testovaných látek za použití hydrofobního oxidantu a kyseliny askorbové jako pozitivní 

antioxidační kontroly, vykazovaly testované seskviterpeny různě významné 

hepatoprotektivní účinky, kromě HUM ale obecně vyšší než kyselina askorbová. Nejvyšší 

redukční aktivita byla zaznamenána u CNER.  

2. 3. 1. 6 Valencen 

 

Obrázek 15: Chemická struktura valencenu (převzato z webu 6). 
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Valencen (VAL) (3R,4aS,5R)-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,5,6,7-

hexahydro-1H-naftalen (Obrázek 15) je 15uhlíkatý bicyklický seskviterpen obsažen 

v silicích mnoha rostlin. VAL je průmyslově používán v potravinářském a kosmetickém 

průmyslu. Pro tyto účely je získáván parní destilací z citrusových plodů. Nejvýznamnější 

výskyt VAL z hlediska průmyslového využití je v citrusových plodech (Citrus sp., 

Rutaceae), jimž dává charakteristickou chuť a vůni. Čistý VAL získaný 

biotechnologickými postupy genové modifikace pomocí bakterií, hub a kvasinek 

(například Chlorella sp., Mucor sp., Botryosphaeria dothidea a Botryodiplodia 

theobromae) je používán jako prekurzor pro syntézu nootkatonu. Tato dražší 

a významnější aromatizující substance je získána z VAL oxidační biotransformací  

(Baser & Buchbauer, 2010).  

Extrakt z oddenků šáchoru hlíznatého (Cyperus rotundus, Cyperaceae) a jeho 

seskviterpenická složka VAL vykazovaly v provedených studiích významné biologické 

aktivity. V článku Jin et al (2011) byla zaznamenána antialergická schopnost 

seskviterpenických složek extraktu, především VAL, Nootkatonu a CAO 

zprostředkovaná inhibicí 5-lipoxygenasy, β-hexosaminidasy a také snížením 

hypersenzitivní reakce pozdního typu. Potenciál VAL v systémové protizánětlivé terapii 

byl dokumentován Tsoyi et al. (2011). Bylo prokázáno, že zvyšuje expresi hem- 

-oxygenasy 1 (HO-1), enzymu spojeného s imunomodulačním a cytoprotektivním 

působením, která korelovala s významnou inhibicí indukovatelné NO-syntasy (iNOS). 

VAL rovněž zvyšoval přežívání myší, u kterých byla vyvolána sepse metodou cékální 

ligace a punkce (CLP) inhibicí skupinové mobility box-1 v LPS aktivovaných 

makrofázích. 

  VAL z extraktu Šáchoru hlíznatého u kterého byl zaznamenán významný potenciál 

k léčbě alergických a zánětlivých onemocnění, včetně dermatitidy, byl testován pro 

možný antagonistický účinek na iontové kanály TRPV1 (transient receptor potential 

vanilloid 1) a ORAI1 (calcium release-activated calcium channel protein 1), které 

jsou dávány do souvislosti s melanogenezí, UV-indukovaným stárnutím kůže (solární 

keratózou) a prozánětlivou reakcí. Výsledky experimentů ukazují potenciál VAL nejen 

pro kosmetické využití, ale také v prevenci a terapii nádorových onemocnění kůže 

vyvolaných UV zářením, neboť také snižoval UV- 

-indukovanou syntézu melaninu v myších melanomových buňkách (Nam et al., 2016).  
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Antiproliferativní účinek VAL izolovaného z listového 

extraktu Voskovníku červeného (Myrica rubra, Myricaceae) byl dokumentován  

Ambrož et al. (2016). Byl zjištěn také synergistický efekt VAL na účinnost 

doxorubicinu v nádorových buňkách, bez ovlivnění koncentrace v hepatocytech a také 

potenciace prooxidačního efektu doxorubicinu v CaCo-2 nádorových buněčných liniích. 

Suspektní repelentní a toxická aktivita VAL-13-olu izolovaného ze silice jádrového 

dřeva aljašského žlutého cedru (Chamaecyparis nootkatensis, Cupressaceae) proti 

dospělcům klíštěte obecného (Ixodes scapularis), bleše morové (Xenopsylla cheopis) 

a komáru tropickému (Aedes aegypti) byla testována Panella et al. (2005). 

Dokumentovaná schopnost VAL zabíjet a odpuzovat testované členovce při nižších 

koncentracích než DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamid), navíc bez toxického 

působení na člověka, poukazuje na jeho potenciál pro objevení alternativního činidla 

k používání syntetických pesticidů pro kontrolu těchto vektorů různých závažných 

onemocnění. 
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3 CÍL PRÁCE 

 

Cílem předkládané diplomové práce bylo  

 

1) Stanovit inhibiční vliv seskviterpenů β-karyofylenu, karyofylen oxidu, farnesolu,  

α-humulenu, valencenu, cis-nerolidolu a trans-nerolidolu na CYP1A a CYP3A  

v jaterních mikrosomálních frakcích laboratorního potkana a člověka.  

Dílčími úkoly k naplnění tohoto cíle bylo: 

 Testovat inhibiční vliv seskviterpenů a porovnat jejich účinek s účinkem 

známých inhibitorů  

 Stanovit IC50 uvedených seskviterpenů 

  Určit typ inhibice u vybraných seskviterpenů 

 

 

2) Stanovit vliv seskviterpenů β-karyofylenu, karyofylen oxidu, farnesolu, α-humulenu, 

cis-nerolidolu a trans-nerolidolu na  aktivitu CYP1A a CYP3A v primárních kulturách 

hepatocytů laboratorního potkana.  

Dílčími úkoly k naplnění tohoto cíle bylo:  

 Sledovat potenciální hepatotoxicitu uvedených seskviterpenů 

 Porovnat aktivitu CYP1A a CYP3A v  mikrosomech z kontrolních hepatocytů 

a z hepatocytů ovlivněných vybranými seskviterpeny 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4. 1 Biologický materiál 

4. 1. 1 Jaterní tkáň laboratorního potkana 

K experimentu byli použiti samci laboratorního potkana (Rattus norvegicus var. 

Alba) kmene Wistar. Potkani byli uchováváni ve fakultním viváriu s nastavením 

světelného režimu na 12hodinový cyklus tma/světlo. Krmná směs a nezávadná pitná voda 

byla potkanům podávána ad libitum dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/92. 

4. 1. 2 Jaterní tkáň člověka 

Vzorky lidské jaterní tkáně byly získány z jater dárců vyloučených z transplantace 

ze zdravotních důvodů (program kadaverózních dárců transplantačního centra Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika) a byly použity 

v souladu s národními etickými zákony. 

4. 2 Chemikálie 

Při následujících experimentech byly kromě běžných chemikálií čistoty p.a. (Penta, ČR; 

Lachema, ČR) použity tyto reagencie: 

albumin- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

α-humulen- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

α- naftoflavon- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

benzyloxyresorufin- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

β-karyofylen- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

cis-nerolidol- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

diazepam- dar 

(3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyltetrazolium bromidu (MTT) – Sigma-Aldrich 

(Praha, ČR) 

EGTA- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

ethoxyresorufin- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

farnesol- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

hovězí sérový albumin (BSA)- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 
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karyofylen oxid- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

ketokonazol- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

kolagenasa- Sevapharma a.s., (Praha, Česká republika) 

midazolam- Toronto Research Chemicals (Toronto, Kanada) 

NADPH- Merck (Praha, Česká republika) 

pneumoxid (tlaková láhev)- Linde gas a.s. (Česká republika) 

resorufin- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

Roztok A (NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH)- Sigma-Aldrich (Praha, Česká 

republika) 

Roztok B (4% roztok CuSO4.6H2O)- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

trans-nerolidol - Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

trypanová modř- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

valencen- Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) 

4. 2. 1 Zásobní roztoky 

4. 2. 1. 1 Seskviterpeny 

Seskviterpeny byly naředěny na potřebné koncentrace 0,1 % DMSO a uchovány 

v chladu (4 °C), chráněny před světlem. 

4. 2. 1. 2 na-fosfátový pufr 0,1 M, pH 7,4 a 7,8 

1000 ml 0,1 M Na2HPO4.12 H2O (35,8 g/1000 ml) 

250 ml 0,1 M NaH2PO4.2 H2O 

Jednotlivé složky byly připraveny do odměrných baněk a za stálého míchání a kontroly 

pH slévány na požadovanou hodnotu pH. 

4. 2. 1. 3 Tris-HCl pufr, 0,1 M, pH 7,4 

Navážka 1,21 g tris(hydroxymethyl)aminomethanu byla rozpuštěna v 75 ml 

redestilované vody. Za stálého míchání a kontroly pH bylo upraveno pH roztoku (7,4) 

pomocí 1 M HCl. Poté byl doplněn objem na 100 ml. 
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4. 3 Technické vybavení 

4. 3. 1 Přístroje 

Analytické váhy Scaltec SBC 22 

Centrifuga Eppendorf 5415D 

Centrifuga Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos 

CO2 inkubátor HeraCell 

Kapalinový chromatograf (Shimadzu)  

Laminární box BioAir AURA 2000 M.A.C. 

Míchačka Heidolph, MR Hei-Mix S 

Mikroskop Nikon Eclipse TS 100 

Mrazící box HeraFreeze 

pH metr ino Lab pH level 2 

Spektofotometr Tecan Infinite M 200 

Thermomixer Comfort Eppendorf 

Ultracentrifuga Beckman Coulter Avanti J-301 

Ultrazvuková lázeň VWR Ultrasonic cleaner 

Vakuový koncentrátor Eppendorf 50 301 (Eppendorf, Německo) 

Vodní lázeň Memmert 

4. 3. 2 Pomůcky 

Sterilní, automatické a mechanické (jednokanálové a multikanálové) pipety, 

pipetovací špičky, mikrozkumavky, falkonky, 96jamkové mikrotitrační destičky 

(Greiner, Gama), Petriho misky, škrabky, stojan na zkumavky, Bürkerova počítací 

komůrka, ledítka, centrifugační kyvety, nůžky, pinzeta, buničina, misky vaničky, 

kádinky, odměrné válce, Erlenmayerovy baňky, váženky, kopistky, skleněné tyčinky, 

parafinový film, latexové rukavice, skalpel, Büchnerova nálevka, sítko na filtrování 

hepatocytů, laboratorní stopky. 

4. 4 Výpočetní programy 

Počítačový program GraphPad Prism 

Počítačový program Magellan 
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4. 5 Příprava subcelulárních frakcí  

Subcelulární frakce byly získány z jaterní tkáně metodou založenou na frakční 

centrifugaci. Buňky byly nejdříve mechanicky rozrušeny homogenizací. K oddělení 

organel a dalších nerozpustných složek cytoplazmy byly postupně centrifugovány.  

Potkan byl usmrcen dekapitací v celkové anestezii a byla mu vyjmuta játra, která byla 

přenesena do kádinky umístěné v ledové lázni. Kousek lidské jaterní tkáně byl přenesen 

z Fakultní nemocnice v Hradci Králové v roztoku Eurocollins chlazeném ledem. Jaterní 

tkáň byla nastříhána a rozdělena po 5 g do misek. Obsah každé misky byl vložen 

do homogenizátoru o objemu 30 ml. Následně bylo přidáno 15 ml 0,1 M Na-fosfátového 

pufru o pH 7,4 a směs byla 3× zhomogenizována. Takto upravený biologický materiál 

byl převeden do centrifugační kyvety přichystané v nádobě s ledem společně s 15 ml 

pufru, který byl použit k oplachu homogenizátoru a pístu. Kyveta byla vložena do předem 

vychlazené centrifugy Heraeus s rotorem #3335 a stočena na 5 000 G po dobu 20 minut, 

při 4 °C.  

Takto bylo v peletě (sedimentu) odstraněno vazivo, cévy, jádra a potrhané buněčné 

membrány. Supernatant z prvního točení byl převeden do čistých kyvet a stočen 

ve stejném rotoru na 20 000 G po dobu 60 minut, při 4 °C v téže centrifuze.  

Po druhém stočení byly s peletou odstraněny mitochondrie. Supernatant z druhého 

točení byl slit do centrifugačních kyvet pro ultracentrifugu 27 Beckman. Kyvety byly 

naplněny maximálně do ¾ a uzavřeny víčkem. Dále byly umístěny do předem 

vychlazeného rotoru ultracentrifugy a stočeny na 105 000 G, po dobu 65 minut, při 4 °C.  

Po skončení ultracentrifugace byl supernatant obsahující cytosol slit a peleta 

obsahující mikrosomy byla pomocí skleněné tyčinky resuspendována v 30 ml 0,1 M Na-

fosfátového pufru o pH 7,4. Po doplnění kyvet byly umístěny do rotoru a znovu stočeny 

v ultracentrifuze Beckman na 105 000 g po dobu 65 minut, při 4 °C. Po stočení byl 

supernatant vylit a k peletě tvořené mikrosomy bylo přidáno tolik ml pufru s 20 % (v/v) 

glycerolu, kolik bylo gramů jater. Bylo tedy přidáno 5 ml pufru s glycerolem. Následně 

byl materiál rozmíchán skleněnou tyčinkou, slit do kádinky a zhomogenizován 

na ultrazvukové lázni. Na míchačce za stálého míchání byl poté biologický materiál 

rozpipetován po 1,1 ml do mikrozkumavek, které byly uloženy do hlubokomrazícího 

boxu na -80 °C. 
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4. 5. 1 Stanovení obsahu proteinu- metoda BCA 

Obsah proteinu v mikrosomálních frakcích potkana a člověka byl stanoven 

metodou BCA dle Smith et al. (1985).  

Princip: 

Měďnaté ionty po redukci proteinem přecházejí na Cu1+ (měďné), které v alkalickém 

prostředí vytváří stabilní modrofialový komplex s BCA (bicinchoninic acid)  

(Obrázek 16). Intenzita zabarvení je přímo úměrná množství bílkoviny v biologické 

frakci.  

 

Obrázek 16: Reakce proteinů s Cu2+ ionty v alkalickém prostředí za vzniku modrofialového 

komplexu Cu(BCA)2 při stanovení proteinu (převzato a upraveno z webu 7). 

Použité zásobní roztoky:  

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

Roztok B: 4% CuSO4.6 H2O 

Pracovní roztok C: připraven smísením roztoku A a B v poměru 50:1 v čas potřeby 

Postup: 

Nejdříve byly rozmražené mikrosomální frakce 20x naředěny destilovanou vodou. 

Byla provedena dvě ředění pro lidské mikrosomální frakce a tři ředění pro potkaní 

mikrosomální frakce. V dalším kroku byly podle Tabulky 2 připraveny kalibrační roztoky 

naředěním zásobního roztoku 0,1% hovězího sérového albuminu (0,1% BSA).  
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Tabulka 2: Ředění kalibračních roztoků 0,1% BSA pro stanovení kalibrační přímky. 

 Koncentrace 

bílkoviny [μg/ml] 

0,1% roztok BSA 

[μl] 

Destilovaná voda 

[μl] 

1 0 μg/ml 0 μl 100 μl 

2 200 μg/ml 20 μl 80 μl 

3 400 μg/ml 40 μl 60 μl 

4 600 μg/ml 60 μl 40 μl 

5 800 μg/ml 80 μl 20 μl 

6 1000 μg/ml 100 μl 0 μl 

Naředěné kalibrační roztoky a mikrosomální frakce byly napipetovány 

na mikrotitrační destičku s kulatým dnem. Do sloupců 1–6 byly dle vzestupné 

koncentrace BSA (0–1000 μg/ml) naneseny příslušné kalibrační roztoky. Do zbývajících 

sloupců 7–12 byly naneseny naředěné biologické frakce – vždy do každého sloupce 

mikrosomy jednoho ředění. Kalibrační roztoky i biologické frakce byly pipetovány  

po 10 μl na jamku vždy s 8 paralelními vzorky. Vzorky s obsahem 10 µl destilované vody 

namísto bílkoviny byly použity jako slepé vzorky. Na závěr bylo pomocí multikanálové 

pipety přidáno 200 μl pracovního roztoku C do každé jamky. Obsah destiček byl 

promíchán a poté inkubován při 37 °C po dobu 30 min. Po ukončení inkubace byla 

na spektrofotometru Tecan Infinite M 200 změřena absorbance při 562 nm proti 

destilované vodě. 

Vyhodnocení: 

Naměřené hodnoty absorbance byly upraveny odečtením absorbance slepých vzorků. 

Hodnoty absorbance kalibračních roztoků byly zprůměrovány a metodou lineární regrese 

byla vytvořena kalibrační přímka, udávající závislost absorbance na koncentraci (µg/ml). 

Z rovnice kalibrační přímky (Rovnice 1) byla vyjádřena směrnice přímky (k).  

 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞             (1) 

y….. hodnota absorbance 

k….. směrnice přímky 

x….. koncentrace jednotlivých roztoků kalibrační křivky 

q….. posun po ose y  



52 

 

Z průměrů hodnot absorbancí biologických frakcí (Avz) a směrnice přímky (k) byla 

podle rovnice (Rovnice 2) vyjádřena koncentrace proteinu [µg/ml] v jednotlivých 

vzorcích mikrosomálních frakcí.   

 [𝑥] = (𝐴𝑣𝑧)/k (µg/ml)             (2) 

 

Do výpočtu výsledné koncentrace proteinu v [mg/ml] bylo potřeba zohlednit ředění (D) 

biologických frakcí (Rovnice 3). 

 [𝑐𝑝𝑟𝑜𝑡] = 𝑥 ∗
𝐷

1000
   (mg/ml)             (3) 

4. 6 Izolace potkaních hepatocytů 

Hepatocyty byly získány dvoustupňovou kolagenasovou perfúzí z jater potkana.  

Potkan byl usmrcen dekapitací v celkové anestezii a byla mu vyjmuta játra. Celá 

nepoškozená játra byla neprodleně po jejich získání přenesena do Büchnerovy nálevky, 

která byla umístěna nad odpadní nádobou. Následně byla provedena postupná perfúze 

všech cév vstupujících do jater. Nejprve byla játra promývána perfúzním roztokem bez 

vápníku a s chelatačním činidlem. Fyziologické pH roztoku bylo udržováno 

probubláváním pneumoxidem. Teplota byla temperována na 37 °C a promývání bylo 

prováděno bez recirkulace až do odkrvení jater. Následně byla játra promývána roztokem 

s kolagenasou a vápníkem. Promývání bylo ukončeno, když byla jaterní tkáň dostatečně 

natrávena vlivem kolagenasy. Poté byla játra přenesena do skleněné misky, umístěné 

v ledové lázni, a byl k nim přidán roztok s obsahem vápníku a albuminu, již bez 

obsahu kolagenasy. Pomocí pinzety byly z jater do média vyklepány hepatocyty.  

Hepatocyty a zbytky jaterní tkáně byly zfiltrovány přes nylonové sítko a vzniklá 

suspenze byla rozdělena do předem vychlazených centrifugačních kyvet. Kyvety byly 

umístěny do centrifugy Eppendorf a centrifugovány na 40 g po dobu 5 minut, při 4 °C. 

Vzniklý supernatant byl slitím odstraněn a peleta byla resuspendována pomocí zpětného 

pipetování ve vychlazeném sterilním médiu s vápníkem (C). Vzniklá suspenze byla opět 

centrifugována na 40 g po dobu 5 minut. Tento postup byl dvakrát zopakován. Kyvety 

byly poté přeneseny do laminárního boxu, kde byl vzniklý supernatant slitím odstraněn 

a peleta byla resuspendována pomocí zpětného pipetování ve vychlazeném živném 

médiu ISOM (médium HAM F12 a Williams, 1:1). Takto připravený biologický materiál 

byl naposledy centrifugován na 40 g po dobu 5 minut ve sterilních vychlazených 
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kyvetách. Supernatant byl v laminárním boxu slitím odstraněn a peleta resuspendována 

pomocí zpětného pipetování ve vychlazeném živném médiu s FCS (fetální hovězí sérum) 

a přenesena do kádinky.  

4. 6. 1 Stanovení viability a density izolovaných hepatocytů 

Viabilita a densita izolovaných hepatocytů v suspenzi byla stanovena 

kolorimetrickým testem s trypanovou modří.  

Princip: 

P-glykoprotein živých buněk brání pronikání trypanové modře do buňky a živé buňky 

tak zůstanou neobarveny. Počet živých a mrtvých buněk je zjištěn výpočtem pomocí 

Bürkerovy komůrky. 

Postup: 

Do mikrozkumavky bylo odebráno 30 µl suspenze. K odebranému vzorku bylo 

přidáno 30 µl 0,4% roztoku trypanové modři. Směs byla zhomogenizována repipetací, 

nanesena do Bürkerovy komůrky a vložena pod světelný mikroskop. Dále pak byly 

počítány částice v 10 malých čtvercích. Pro výpočet byly použity pouze ty buňky, které 

se nacházely uvnitř čtverce a buňky, které se z vnitřní nebo vnější strany dotýkaly 

stanovených stran (horní a levý okraj). 

Vyhodnocení: 

Dle výše uvedeného postupu bylo spočítáno množství buněk v suspenzi a dosazením 

do rovnice (Rovnice 4) byla vypočítána koncentrace buněk v 1 ml neředěné suspenze. 

 𝑐 = 𝑥 ×  16  ×   2 × 104             (4) 

c – počet buněk v 1 ml neředěné suspenze   

x – průměrný počet buněk v1 čtverci Bürkerovy komůrky 

104 – přepočet na 1 ml   

2 – ředění 

Dále bylo spočítáno celkové množství buněk a počet živých buněk. Dosazením těchto 

hodnot do rovnice (Rovnice 5) byla vypočítána životnost buněk v procentech. 

 % = (počet živých buněk/ celkový počet buněk) × 100 

 

            (5) 
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4. 7 Příprava primárních kultur potkaních hepatocytů 

Suspenze hepatocytů, izolovaných dvoustupňovou kolagenasovou perfúzí z jater 

potkana, byla kultivována na Petriho miskách potažených kolagenem a mikrotitračních 

destičkách. 

Po stanovení viability a density izolovaných buněk byla suspenze hepatocytů 

upravena na koncentraci 1 milionu živých (75 %–80 %) buněk na 1 ml živného média 

ISOM s FCS (5 %). Pro stanovení hepatotoxicity (4. 7. 1) byla tato suspenze nanesena 

pomocí multikanálové pipety na mikrotitrační destičku s plochým dnem po 50 μl na 

jamku. Pro přípravu ovlivněných hepatocytů (4. 7. 2) byla suspenze buněk nanesena na 

Petriho misky po 3 ml na misku. Takto připravené mikrotitrační destičky a  Petriho misky 

byly umístěny na 4 hodiny do CO2 inkubátoru, při 37 °C. 

4. 7. 1 Stanovení vlivu seskviterpenů na viabilitu hepatocytů- MTT test 

Viabilita izolovaných hepatocytů po 24hodinové inkubaci se seskviterpeny byla 

stanovena MTT testem. 

Princip:  

Mitochondriální dehydrogenasy živých buněk redukují žlutý ve vodě rozpustný 

substrát 3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromid (MTT)  

na fialově-modrý ve vodě nerozpustný formazan. Formazan je rozpustný pouze v tucích, 

může být proto extrahován organickými rozpouštědly a následně spektrofotometricky 

vyhodnocen.  

Použité roztoky 

Roztok MTT: navážka 3 mg MTT byla rozpuštěna za použití ultrazvuku v 1 ml 

fosfátového pufru 0,1 M, pH 7,4. 

Lyzační roztok: 2 ml 4 M HCl v 98 ml isopropanolu 

Postup: 

Z mikrotitračních destiček připravených výše uvedeným postupem (4. 7) bylo po 

ukončení inkubace odpipetováno živné medium a k 50 µl primárních kultur hepatocytů 

uchycených ke dnu jamek bylo napipetováno 50 µl živného média ISOM s inzulinem 

a testovanými látkami v různých koncentracích (2–100 μM). Pro kontrolní vzorky bylo  

k 50 µl primárních kultur hepatocytů napipetováno 50 µl živného média ISOM 
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s inzulinem a DMSO. Všechny vzorky byly napipetovány s 6 paralelními vzorky 

v jednom sloupci. Příprava média s testovanými látkami je schématicky znázorněna 

v Tabulce 3. 

Tabulka 3: Výpočet výsledné koncentrace seskviterpenů 

[c] zásobního 

roztoku ST 
2 mM 10 mM 20 mM 50 mM 100 mM 

[c] ST v médiu 2 μM 10 μM 20 μM 50 μM 100 μM 

[c] ST v jamce 1 μM 5 μM 10 μM 25 μM 50 μM 

Hepatocyty kultivované v médiu pouze s DMSO byly použity jako kontrola.  

0,1% DMSO představoval negativní kontrolu pro eliminaci vlivu rozpouštědla, neboť 

toto množství odpovídalo koncentraci DMSO ve všech vzorcích seskviterpenů. Negativní 

kontrola tedy prezentovala 100% životaschopnost buněk. Jako pozitivní kontrola byl 

použit 10% DMSO. V případě pozitivní kontroly došlo k úhynu veškerých buněk.  

Poté se dala mikrotitrační destička do CO2 inkubátoru. Inkubace byla po 24 hodinách 

ukončena a do každé jamky bylo pomocí multikanálové pipety napipetováno 25 μl 

roztoku MTT předehřátého na vodní lázni. Destička byla dále po 2 hodiny inkubována 

(5% CO2, 37 °C). Po skončení inkubace bylo médium odstraněno a do každé jamky 

(včetně slepých vzorků) bylo napipetováno 50 μl lyzačního roztoku (0,08 M HCl 

v isopropanolu). Destička byla vložena do termomixeru (700 RPM, 37 °C) a po 

dobu 30 minut docházelo k lyzování buněk a rozpouštění vzniklého formazanu. Detekce 

a kvantifikace formazanu byla odečtena na spektrofotometrickém přístroji Tecan 

v programu Magellan při 570 nm a 690 nm.   

Vyhodnocení: 

Naměřená absorbance vzniklého roztoku je přímo úměrná počtu živých buněk. 

Výsledné hodnoty absorbancí byly zprůměrovány a od hodnot průměru byla odečtena 

hodnota pozitivní kontroly. Výsledné hodnoty byly pro vyhodnocení životnosti buněk 

vyjádřeny jako procenta negativní kontroly (= 100 %)  

se směrodatnou odchylkou v procentech. 

4. 7. 2 Příprava ovlivněných hepatocytů  

Z Petriho misek, připravených podle výše uvedeného postupu (4. 7), bylo odsáto 

živné médium a k buněčným kulturám byly napipetovány 3 ml čerstvého média ISOM 

s insulinem bez FCS s obsahem testovaných látek. V případě kontrolního vzorku byl 
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k buňkám namísto seskviterpenů přidán pouze 0,1% DMSO (viz Tabulka 4).  

Pro každou testovanou látku byly připraveny 3 misky, které byly dále inkubovány po 

dobu 48 hodin v CO2 inkubátoru (5% CO2), při 37 °C.  

Tabulka 4: Schématické znázornění přípravy roztoků média ISOM s obsahem 

testovaných látek na 10 misek. Koncentrace seskviterpenů v zásobním roztoku byla 10 

mM. Přidáním 32 μl zásobního roztoku seskviterpenů k 32 ml média ISOM byla získána 

výsledná 10 μM koncentrace testovaných látek v médiu. 

Kontrola Vzorky 

32 μl DMSO 32 μl zásobního roztoku ST v [c 10 mM] 

32 ml ISOM 32 ml ISOM 

  

32,032 ml média s DMSO 32,032 ml média se ST v [c 10μM] 

Po skončení inkubace byly z inkubátoru vyndány vždy 3 misky s příslušným 

seskviterpenem. Z misek bylo odsáto živné médium a poté byly misky ihned pokládány 

na ledový blok. Na každou misku byl napipetován 1 ml chlazeného 0,1 M Na-fosfátového 

pufru, pH 7,4 a hepatocyty byly z Petriho misky seškrábány špachtličkou. Vzniklá 

suspenze byla přenesena špičkou do plastových nádobek. Vždy všechny 3 misky jedné 

testovací skupiny do stejné plastové nádobky. Takto byly postupně zpracovány všechny 

misky s ovlivněnými i kontrolními hepatocyty a seškrabané vzorky byly ponechány 

v hlubokomrazícím boxu na -80 °C. 

4. 7. 3 Příprava subcelulárních frakcí z ovlivněných hepatocytů  

Rozmražené hepatocyty, připraveny výše uvedeným postupem (4. 7. 2), byly 

přeneseny do centrifugačních kyvet a byly zhomogenizovány sonikací 

ultrazvukovou jehlou. Kyvety byly poté vloženy do předem vychlazené centrifugy 

Heraeus s rotorem #3335 a stočeny na 20 000 g po dobu 65 minut, při 4 °C. Supernatant 

z prvního stočení byl v chladícím boxu přenesen do kyvet pro centrifugu Thermo 

Scientific WX ULTRA 80 a byl stočen na 105 000 g po dobu 60 minut, při 4°C.  

Po skončení centrifugace obsahoval vzniklý supernatant cytosol a peleta mikrosomy. 

Vzniklý supernatant s obsahem cytosolu byl odebrán z kyvet, rozpipetován 

do mikrozkumavek a uchován v hlubokomrazícím boxu při -80 °C pro další výzkumné 

účely. Peleta byla  resuspendována sonikací v 0,5 ml 0,1 M Na-fosfátovém pufru, pH 7,4  

s 20 % glycerolu a rozpipetována po 300 µl do mikrozkumavek. Takto připravené vzorky 

mikrosomů byly uloženy v hlubokomrazícím boxu na -80 °C. 
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4. 8 Stanovení katalytických aktivit CYP 

Možné ovlivnění vlastností CYP seskviterpeny na úrovni enzymu (inhibice  

či aktivace enzymu) i na úrovni genu (snížená či zvýšená exprese enzymu) bylo 

stanovováno prostřednictvím změn katalytických aktivit CYP.  

Enzymové aktivity vybraných forem CYP byly v mikrosomálních frakcích měřeny 

za použití specifických substrátů. Aktivita CYP1A byla stanovena za použití  

7-ethoxyresorufinu (EROD aktivita). Aktivita CYP3A za použití benzyloxyresorufinu 

(BROD aktivita) a midazolamu (MDZ aktivita). 

4. 8. 1 Stanovení aktivity CYP1A a CYP3A – měření tvorby resorufinu  

Princip: 

Principem metody je přidání relativně specifického substrátu pro určitou formu CYP, 

který je metabolizován na fluoreskující resorufin (Obrázek 17). Pro CYP1A je 

charakteristická ethoxyresorufin-O-deethylasová (EROD) aktivita a jako substrát je tedy 

přidáván 7-ethoxyresorufin. Pro CYP3A a částečně CYP2B je charakteristická 

benzyloxyresorufin-O-dealkylasová (BROD) aktivita a jako substrát je přidáván 

benzyloxyresorufin. Přírůstek fluorescence vznikajícího resorufinu je měřen na 

spektrofluorimetru. 

 

Obrázek 17: O-deethylace 7-ethoxyresorufinu na resorufin (převzato a upraveno z Petrulis et al., 

2001). 
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Použité zásobní roztoky: 

0,1 M  Tris-HCl pufr, pH 7,4  

0,1 M MgCl2  

0,5 mM ethoxyresorufin v DMSO/ 0,5 mM benzyloxyresorufin v DMSO 

50 mM NADPH v Tris-HCl pufru 

0,5 mM resorufin v DMSO, před použitím naředěn redestilovanou vodou na 0,5 μM 

Master mix (viz Tabulka 5) 

Tabulka 5: Příprava Master mixu v množství na 96jamkovou destičku Greiner. 

Master mix (190 μl) pro EROD Master mix (180 μl) pro BROD 

17,7 ml pufru 16,7 ml pufru 

1 ml MgCl2 1 ml MgCl2 

100 μl ethoxyresorufinu 100 μl benzyloxyresorufinu 

200 μl NADPH 200 μl NADPH 

Na destičku Greiner bylo do prvního sloupce destičky do každé jamky napipetováno 

10 μl 0,5 μM resorufinu a 195 μl Tris-HCl pufru. Pro stanovení inhibičního účinku bylo 

do zbývajících jamek napipetováno vždy do každé jamky 5 μl (EROD) nebo 15 μl 

(BROD) mikrosomů, 5 μl seskviterpenu a roztokem Master mixu byla reakční směs 

doplněna na 200 μl (Tabulka 6 a 7). Pro stanovení vlivu seskviterpenů na 

enzymovou aktivitu CYP v potkaních hepatocytech bylo do zbývajících jamek 

napipetováno 20 μl mikrosomálních frakcí z ovlivněných hepatocytů a 180 μl Master 

mixu (Tabulka 8).  

Tabulka 6: Schématické znázornění reakční směsi pro stanovení CYP1A (EROD 

aktivity). Pro screening inhibičního vlivu a měření IC50 byla koncentrace seskviterpenů 

v reakční směsi 0–100 μM. Pro kinetické měření byla použita různá koncentrace 

substrátu (0,5–5 μM) v reakční směsi. 

1. sloupec 2.–12. sloupec 

10 μl 0,5 μM resorufinu 5 μl mikrosomů 

195 μl Tris-HCl pufru 5 μl seskviterpenu 

 190 μl Master Mixu 
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Tabulka 7: Schématické znázornění reakční směsi pro stanovení CYP3A (BROD 

aktivity). Pro screening inhibičního vlivu a měření IC50 byla koncentrace seskviterpenů 

v reakční směsi 0–100 μM. Pro kinetické měření byla použita různá koncentrace 

substrátu (0,5–5 μM) v reakční směsi. 

1. sloupec 2.–12. sloupec 

10 μl 0,5 μM resorufinu 15 μl mikrosomů 

195 μl Tris-HCl pufru 5 μl seskviterpenu 

 180 μl Master Mixu 

Tabulka 8: Schématické znázornění reakční směsi pro stanovení vlivu seskviterpenů 

na CYP1A (EROD aktivity) a CYP3A (BROD aktivity) v potkaních hepatocytech. 

Koncentrace seskviterpenů v ovlivněných hepatocytech byla 10 μM. 

1. sloupec 2.–12. sloupec 

10 μl 0,5 μM resorufinu 20 μl mikrosomů ovlivněných ST 

195 μl Tris-HCl pufru 180 μl Master Mixu 

Takto připravená destička byla umístěna do přístroje Tecan Infinite M200 

a vyhodnocena programem Megellan metodou Resorufin, kdy je měřena spodní 

fluorescence.  

Vyhodnocení: 

Z naměřených absorbancí byla odečtena hodnota odpovídající absorbanci vzorků za  

1 minutu (A/min.) (Rovnice 6). 

 𝐴

𝑚𝑖𝑛
=

𝐴(1. min. ) − 𝐴(𝑥. 𝑚𝑖𝑛. )

𝑥
 

(6) 

 

Výsledné hodnoty paralelních měření (A/min) byly zprůměrovány a podle rovnice 

(Rovnice 7) byly jednotky intenzity jednotlivých biologických vzorků vztaženy na 

průměr hodnot absorbance vzorku obsahujícího 5 pmol resorufinu (produkt) pro získání 

enzymové aktivity (Ux). 

 Ux = 
A/min×5

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡
  pmol/min/μl  (7) 

 

Hodnoty enzymových aktivit (Ux) byly převedeny na pmol/min/ml (Rovnice 8). 
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  U = 
𝑈𝑥×1000

počet μl mikrosomů v RM
 (8)  

 

Pro vyjádření specifické enzymové aktivity (Usp) byly hodnoty enzymových aktivit 

(U) vyděleny koncentrací proteinu v biologické frakci (cprot) podle rovnice (Rovnice 9). 

 Usp = 
𝑈

[𝑐𝑝𝑟𝑜𝑡]
 (9) 

 

Výsledné hodnoty (Usp) byly pro vyhodnocení inhibičního účinku vyjádřeny jako 

procenta kontroly (=100 %) se směrodatnou odchylkou v procentech. 

 

Vyhodnocení kinetických měření bylo provedeno podle rovnice 6 a 7. Z hodnot 

enzymových aktivit (Ux) vyprodukovaných 200 μl reakční směsi byla vyjádřena rychlost 

enzymové reakce v pmol/min/ml RM podle rovnice (Rovnice 10). 

 V = (Ux) pmol/min/ml           (10) 

 

4. 8. 2 Stanovení aktivity CYP3A– měření hydroxylace midazolamu 

Princip:  

Principem metody je přidání midazolamu (MDZ), relativně specifického 

substrátu pro CYP3A, který je paralelní hydroxylací na dvou místech molekuly 

metabolizován za vzniku α-hydroxy-MDZ (1´-hydroxy-MDZ) a 4-hydroxy-MDZ 

(Obrázek 18). Tyto metabolity jsou kvantitativně vyhodnoceny na HPLC 

s ultrafialovou detekcí, za použití diazepamu jako vnitřního standardu  

(Moltke et al., 1996; Elbarbry et al, 2009).  
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Obrázek 18: Hydroxylace midazolamu (Moltke et al., 1996). 

Použité zásobní roztoky: 

Zásobní roztok midazolamu 10 mM (3,26 mg/ml MetOH) 

Roztok NADPH 3,3 mM (2,77 mg/ml vody) 

Roztok MgCl2 20 mM (40,66 mg/10 ml vody) 

Na-fosfátový pufr 0,1 M, pH 7,8 

Roztok inertního standardu (diazepam 20 μg/ml MetOH) 

Roztok NaOH 2,5 M (1 g/10 ml vody) 
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Postup: 

Do 2 ml mikrozkumavek umístěných v ledové lázni byly napipetovány všechny látky 

tak, jak je uvedeno v Tabulce 9 a 10.  

Tabulka 9: Schéma reakční směsi pro měření inhibičního vlivu seskviterpenů na 

CYP3A (BROD aktivitu). Pro screening inhibičního vlivu a měření IC50 byla koncentrace 

seskviterpenů v reakční směsi 0–100 μM. Pro kinetické měření byla použita různá 

koncentrace substrátu (0–100 μM) v reakční směsi. Hodnoty jsou uvedeny v μl. 

 MDZ MetOH NADPH MgCl2 Na-P 

pufr 
ST DMSO MIK 

SLB - 5 - 50 400 - 5 40 
SLB+ST - 5 - 50 400 5 - 40 
SLCH 5  - 150 50 290 - 5 - 

SLCH+ST 5 - 150 50 290 5 - - 
KON 5 - 150 50 250 - 5 40 
VZ 5 - 150 50 250 5 - 40 

Tabulka 10: Schéma reakční směsi pro stanovení vlivu seskviterpenů na CYP3A 

v potkaních hepatocytech. Koncentrace seskviterpenů v ovlivněných mikrosomech je 

10μM. Hodnoty jsou uvedeny v μl. 

 MDZ MetOH NADPH MgCl2 Na-P pufr MIK 

SLB - 5 - 50 345 100 
SLCH 5 - 150 50 290 - 
KON 5 - 150 50 195 100 
VZ 5 - 150 50 195 100 

 

Reakční směs se nechala po 30 minut inkubovat v termomixeru (400 rpm, 37 °C). 

Reakce byla ukončena přídavkem 50 μl roztoku NaOH. Dále bylo přidáno 50 μl 

roztoku inertního standardu a 1 ml octanu ethylnatého. Poté byla provedena extrakce 

kapalina-kapalina (L/L) do organického rozpouštědla třepáním na třepačce po 2 minuty. 

Vzorky byly poté přesunuty do centrifugy a při rychlosti 10 000 g se po 15 minutách 

oddělila organická vrstva. Po stočení se pomocí pipety odebralo 0,8 ml organické fáze do 

čistých mikrozkumavek, které byly umístěny do koncentrátoru, kde byly ponechány do 

odpaření octanu ethylnatého (45 minut, 30 °C). Suché vzorky byly uchovány v chladu  

a temnu a dále vyhodnoceny na HPLC (před analýzou byly vzorky rozpuštěny v 70μl 

mobilní fáze, nástřik byl 20 μl). 
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Vyhodnocení: 

Od hodnot vyhodnocených na HPLC pro 20 μl nástřiku (An) byly odečteny slepé 

vzorky (Asl) a výsledné hodnoty byly přepočítány na množství mobilní fáze (Amf) podle 

rovnice (Rovnice 11). 

 𝐴𝑚𝑓 = (𝐴𝑛 − 𝐴𝑠𝑙) × 3,5 (11) 

Hodnoty aktivity v mobilní fázi (Amf) byly vztaženy na množství odebrané 

organické fáze (Rovnice 12). Výsledná hodnota Ux odpovídá enzymové aktivitě (nmol) 

za 30 minut ve 40 μl mikrosomů. 

 
𝑈𝑥 =

𝐴𝑚𝑓

8
× 10 

(12) 

Enzymová aktivita (Ux) byla přepočítána na aktivitu v nmol/min/ml (mik)  

(Rovnice 13). 

 

𝑈 =
(

𝐴𝑥
30) × 1000

40
 

(13) 

Specifická aktivita enzymu CYP3A (Usp) byla vypočtena vydělením hodnoty 

vytvořených metabolitů mikrosomálním obsahem proteinu (cprot) podle rovnice  

(Rovnice 14). 

 𝑈𝑠𝑝 = 𝑈/𝑐𝑝𝑟𝑜𝑡 nmol/min/mg (14) 

 

Výsledné hodnoty Usp byly pro vyhodnocení inhibičního účinku vyjádřeny jako 

procenta kontroly (=100 %) se směrodatnou odchylkou v procentech. 

 

Vyhodnocení kinetických měření bylo provedeno podle výše uvedených rovnic 

(Rovnice 11 a 12). Z hodnot enzymových aktivit (Ux) vyprodukovaných 0,5 ml reakční 

směsi byla vyjádřena rychlost enzymové reakce v pmol/min/ml RM podle rovnice 

(Rovnice 15). 

 𝑣 =
𝑈𝑥

30
× 2 nmol/min/ml RM (15) 
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4. 9 Statistické zpracování dat 

Všechny výpočty byly prováděny v programu Microsoft Excel a  

GraphPad Prism 6.07. Statistická významnost byla testována pomocí one-way ANOVA 

testu, přičemž  výsledky byly považovány za statisticky významné při p< 0,05. Údaje 

jsou uvedeny jako průměr ± standardní odchylka.  
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5 VÝSLEDKY 

V předkládané práci byl testován vliv vybraných seskviterpenů  

β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO), farnesolu (FAR), α-humulenu (HUM), 

valencenu (VAL), cis-nerolidolu (CNER) a trans-nerolidolu (TNER)  

na katalytickou aktivitu mikrosomálních biotransformačních enzymů CYP1A a CYP3A 

u potkana a člověka v jaterních subcelulárních frakcích a u potkana také v primárních 

kulturách hepatocytů.  

5. 1 BCA stanovení bílkoviny 

Obsah bílkoviny v jaterních mikrosomálních frakcích laboratorního potkana 

a člověka byl stanoven pomocí metody BCA (viz 4. 5. 1). Nejdříve byla metodou lineární 

regrese sestrojena kalibrační křivka vyjadřující závislost absorbance kalibračních roztoků 

na koncentraci proteinu (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Závislost absorbance na koncentraci bílkoviny, získaná změřením kalibračních 

roztoků připravených z 0,1 % BSA. Rovnice kalibrační přímky y=0,000641x, korelační koeficient 

R2= 0,991489.  

Naměřené hodnoty absorbance jednotlivých frakcí byly dosazeny do rovnice 

kalibrační přímky (y=0,000641x) s korelačním koeficientem R2= 0,991489, vynásobeny 

zředěním a převedeny na jednotky mg/ml (viz Rovnice 1–3). Výsledně byly získány 

hodnoty koncentrace bílkoviny v mikrosomálních frakcích potkana a člověka (viz 

Tabulka 11), které byly dále využity k vypočtení specifické enzymové aktivity. 

0

0,103152679

0,217203571

0,393260714

0,533375

0,6397875

y = 0,000641x

R² = 0,991489

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 200 400 600 800 1000 1200

A
b

so
rb

a
n

ce

Koncentrace bílkoviny [μg/ml]

Kalibrační křivka



66 

 

Tabulka 11: Koncentrace bílkoviny [mg/ml] v jaterních mikrosomálních frakcích 

potkana a člověka 

 Koncentrace bílkoviny [mg/ml] 

potkan 8,072±0,33 

člověk 4,690±0,03 

±SD, n=3 (potkan), n=2 (člověk) 

5. 2 Screening enzymové inhibice  

Nejdříve byl možný inhibiční účinek seskviterpenů na aktivitu CYP stanoven 

v jednotné, relativně vysoké koncentraci. Konkrétně byly zvoleny 5 a 50 μM koncentrace 

pro EROD a BROD stanovení u člověka a 100 μM koncentrace pro všechna ostatní 

stanovení CYP1A a CYP3A katalytických aktivit u potkana a člověka pomocí 

specifických substrátů. 

EROD a BROD aktivity s a bez ovlivnění seskviterpeny u potkana a člověka 

jsou uvedeny v tabulkách (Tabulka 12–17) a znázorněny v grafech (Obrázek 20–25). 

Inhibiční účinek vybraných seskviterpenů byl vyjádřen v procentech neinhibované 

kontrolní reakce se směrodatnou odchylkou (SD) v procentech. Ketokonazol (KET)  

a α-naftoflavon (αNF), známé inhibitory CYP3A, respektive CYP1A byly v těchto 

stanoveních použity jako modelové inhibitory. 

Tabulka 12: CYP1A (EROD aktivita) v potkaních jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) a frakcích inkubovaných se seskviterpeny ve 100μM koncentraci, vyjádřené 

v procentech neinhibované (kontrolní) reakce. 

 K CAR CAO HUM FAR cNER tNER αNF 

Koncentrace 

[μM] 
0 100 100 100 100 100 100 50 

Specifická 

aktivita [%] 
100 29±0,4* 20±3* 26±2* 6±1** 8±2** 7±3** 33±4* 

 ±SD, n=3, * signifikantně nižší (p < 0.05) než kontrola, ** signifikantně nižší  

(p < 0.005) než kontrola 
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Obrázek 20: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO),  

α-humulenu (HUM), farnesolu (FAR), cis-nerolidolu (cNER), trans-nerolidolu (tNER) ve 100µM 

koncentraci a α-naftoflavonu (αNF50) v 50µM koncentraci na potkaní CYP1A stanovený 

metodou EROD. Snížení enzymové aktivity CYP1A  je vyjádřeno v procentech neinhibované 

(kontrolní) reakce. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 12) a grafu (Obrázek 20), screening inhibičního vlivu 

seskviterpenů na EROD aktivitu u potkana ukázal, že všechny testované látky 

jsou signifikantními inhibitory CYP1A. Nejvýznamnější inhibice byla zaznamenána 

u acyklických seskviterpenů – FAR (94 %), CNER (92 %) a TNER (93 %). Naopak 

nejnižší, přesto statisticky významný inhibiční účinek byl zaznamenán u CAR (71%). 

Modelový inhibitor CYP1A αNF v 50μM koncentraci snižoval EROD aktivitu na 33 %. 

Poloviční, 50μM koncentrace byla experimentálně zvolena, jelikož při použití vyšší 

(100 μM) koncentrace byl inhibiční účinek αNF na hranici detekce metodou EROD. 
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Tabulka 13: CYP1A (EROD aktivita) v lidských jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) a frakcích inkubovaných se seskviterpeny v 5 a 50μM koncentraci, vyjádřené 

v procentech neinhibované (kontrolní) reakce. 

±𝑆𝐷, n=3, * signifikantně nižší (p < 0.05) než kontrola, ** signifikantně nižší 

 (p < 0.005) než kontrola 

 

Obrázek 21: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO),  

α-humulenu (HUM), farnesolu (FAR), cis-nerolidolu (cNER), trans-nerolidolu (tNER)  

a α-naftoflavonu (ANF) v 5 a 50µM koncentraci na lidský CYP1A stanovený metodou EROD. 

Snížení enzymové aktivity CYP1A  je vyjádřeno v procentech neinhibované (kontrolní) reakce. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 13) a grafu (Obrázek 21), screening inhibičního 

vlivu seskviterpenů na EROD aktivitu u člověka ukázal, že s vyjímkou 5μM HUM 

testované látky snižovaly enzymovou aktivitu CYP1A. Nejvýznamnější inhibice byla 

zaznamenána u acyklických seskviterpenů. V 50μM koncentraci vykazoval FAR 81 %, 

 K CAR CAO HUM FAR cNER tNER ANF 

Koncentrace 

[μM] 

0 5 5 5 5 5 5 5 

0 50 50 50 50 50 50 50 

Specifická 

aktivita [%] 

100 90±7 82±6 104±9 54±6* 72±6 63±4* 8±8** 

100 78±4* 41±2* 95±4 19±1* 20±2* 28±8* 7±12** 
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CNER 80 % a TNER 72 % snížení EROD aktivity. Naopak nejnižší inhibiční účinek 

v 50μM koncentraci byl zaznamenán u HUM (5%) a CAR (22%). V porovnání s 

modelovým inhibitorem CYP1A– αNF, který v 5 a 50μM koncentraci snižoval 

enzymovou aktivitu na 8 respektive 7 % oproti kontrole, byl inhibiční účinek 

seskviterpenů méně významný. 

Tabulka 14: CYP3A (BROD aktivita) v potkaních jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) a frakcích inkubovaných se seskviterpeny ve 100μM koncentraci, vyjádřené 

v procentech neinhibované (kontrolní) reakce.  

±𝑆𝐷, n=3, * signifikantně nižší (p < 0.05) než kontrola 

 

Obrázek 22: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO),  

α-humulenu (HUM), farnesolu (FAR), cis-nerolidolu (cNER), trans-nerolidolu (tNER) ve 100µM 

koncentraci na potkaní CYP3A stanovený metodou BROD. Snížení enzymové aktivity je vyjádřeno 

v procentech neinhibované (kontrolní) reakce s SD v procentech. 

 K CAR CAO HUM FAR cNER tNER 

Koncentrace 

[μM] 
0 100 100 100 100 100 100 

Specifická 

aktivita [%] 
100 26±4* 10±1* 15±8* 9±2* 19±4* 9±4* 
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Z tabulky (Tabulka 14) a grafu (Obrázek 22) je zřejmé, že všechny seskviterpeny ve 

100μM koncentraci  signifikantně inhibovaly BROD aktivitu u potkana. Nejvýznamnější 

inhibice byla zaznamenána u CAO, FAR a TNER, které snížily BROD aktivitu na 10 %, 

resp. 9 %. Naopak nejnižší inhibiční účinek byl zaznamenán u CAR (26% aktivita oproti 

kontrole). Modelový inhibitor CYP3A– KET ve 100μM vykazoval inhibiční účinek 

na hranici detekce metodou BROD. 

 Tabulka 15: CYP3A (BROD aktivita) v lidských jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) a frakcích inkubovaných se seskviterpeny v 5 a 50μM koncentraci. Inhibiční 

účinek je vyjádřen v procentech neinhibované (kontrolní) reakce s SD v procentech. 

±SD, n=3, * signifikantně nižší (p < 0.05) než kontrola, ** signifikantně nižší  

(p < 0.005) než kontrola 

 K CAR CAO HUM FAR cNER tNER KET 

Koncentrace 

[μM] 

  0 5 5 5 5 5 5 5 

0 50 50 50 50 50 50  

Specifická 

aktivita [%] 

100 44±2** 35±1** 41±1** 28±0,2** 78±2* 67±4* 34±1** 

100 24±2** 19±1** 23±2** 6±1** 22±4** 17±1**  
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Obrázek 23: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO), α-

humulenu (HUM), farnesolu (FAR), cis-nerolidolu (cNER), trans-nerolidolu (tNER) v 5 a 50µM 

koncentraci a ketokonazolu (KET) v 5μM koncentraci na lidský CYP3A stanovený 

metodou BROD. Snížení enzymové aktivity je vyjádřeno v procentech neinhibované (kontrolní) 

reakce s SD v procentech. 

Z tabulky (Tabulka 15) a grafu (Obrázek 23) je patrné, že všechny seskviterpeny 

působily inhibičně na  BROD aktivitu u člověka. Nejvýznamnější inhibice byla 

zaznamenána u FAR, který v 5μM koncentraci snížil enzymovou aktivitu na 28 % 

a v 50μM koncentraci na 6 % oproti kontrole. Naopak nejnižší inhibiční účinek byl 

zaznamenán u CNER (22 %) a TNER (33 %) v 5μM koncentraci. Avšak v 50μM 

koncentraci vykazovaly inhibiční účinek srovnatelný s ostatními seskviterpeny. 

Modelový inhibitor CYP3A (KET) v 5μM koncentraci snižoval BROD aktivitu na 34 %. 

Tato koncentrace byla experimentálně zvolena, neboť při použití vyšší (50 μM) 

koncentrace byl inhibiční účinek KET na hranici detekce metodou BROD. 
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Tabulka 16: CYP3A (MDZ aktivity) v potkaních jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) inkubovaných s testovanými látkami ve 100μM koncentraci. Inhibiční účinek 

je vyjádřen v procentech neinhibované (kontrolní) reakce s SD v procentech. 

  CAR CAO HUM FAR VAL CNER TNER KET 

Koncentrace 

[μM] 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Specifická 

aktivita 

[%] 

4-

OH 
73±6* 43±2* 59±3* 71±7* 57±6* 87±11 66±3* 10±1** 

1-

OH 
72±3* 48±4* 63±6* 72±5* 67±2* 93±10 72±4* 22±2** 

±𝑆𝐷, n=3, * signifikantně nižší (p < 0.05) než kontrola, **  signifikantně nižší  

(p < 0.005) než kontrola 

 

Obrázek 24: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO),  

α-humulenu (HUM), farnesolu (FAR), valencenu (VAL), cis-nerolidolu (CNER),  

trans-nerolidolu (TNER) a ketokonazolu (KET) ve 100μM koncentraci na potkaní CYP3A 

stanovený metodou MDZ. Snížení enzymové aktivity je vyjádřeno v procentech neinhibované 

(kontrolní) reakce s SD v procentech. 
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Z tabulky (Tabulka 16) a grafu (Obrázek 24) je patrné, že všechny seskviterpeny 

působily inhibičně na MDZ aktivitu u potkana. Nejvýznamnější inhibice byla 

zaznamenána u CAO, který snížil enzymovou aktivitu na 43 % pro 4-OH metabolit, 

respektive na 48 % pro 1-OH metabolit oproti kontrole. Nejnižší inhibiční účinek byl 

zaznamenán u CNER (87 %, resp. 93 %), který jediný nezpůsobil signifikantní inhibici 

oproti kontrole. Modelový inhibitor CYP3A (KET) snižoval enzymovou aktivitu  

na 10 %, resp. 22 % oproti kontrole.  

Tabulka 17: CYP3A (MDZ aktivity) v lidských jaterních subcelulárních frakcích 

(kontrola) inkubovaných s testovanými látkami ve 100μM koncentraci. Inhibiční účinek 

je vyjádřen v procentech neinhibované (kontrolní) reakce s SD v procentech. 

  CAR CAO HUM VAL TNER 

Koncentrace [μM] 100 100 100 100 100 

Specifická 

aktivita [%] 

4-OH 89±3 89±3 94±6 73±8 93±14 

1-OH 88±2 82±1 95±7 74±8 88±18 

±SD, n=3 

 

Obrázek 25: Inhibiční účinek seskviterpenů β-karyofylenu (CAR), karyofylen oxidu (CAO),  

α-humulenu (HUM), valencenu (VAL) a trans-nerolidolu (TNER) ve 100μM koncentraci na lidský 

CYP3A stanovený metodou MDZ. Snížení enzymové aktivity je vyjádřeno v procentech 

neinhibované (kontrolní) reakce s SD v procentech. 
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Z tabulky (Tabulka 17) a grafu (Obrázek 25) je patrné, že všechny seskviterpeny 

působily na enzymovou aktivitu lidského CYP3A (MDZ aktivitu) inhibičně, avšak žádná 

z testovaných látek nezpůsobila signifikantní snížení enzymové aktivity CYP3A.  

5. 3 Stanovení IC50 vybraných seskviterpenů 

Na základě významných inhibičních účinků seskviterpenů na obě formy testovaných 

CYP byla u testovaných látek stanovena hodnota 50 % inhibiční koncentrace (IC50). 

Naměřené hodnoty enzymové aktivity (viz Tabulka 18, 20, 22, 24, 26) v závislosti 

na koncentraci testované látky byly zaneseny do grafu a těmito body byla proložena 

křivka (viz Obrázek 26–29). Hodnoty IC50 s 95% konfidenčními intervaly 

vypočítané v programu GraphPad Prism za použití logaritmických hodnot koncentrací 

testovaných látek jsou udány v tabulkách (viz Tabulka 19, 21, 23, 25, 27). 

Tabulka 18: CYP1A (EROD aktivita) v procentech kontroly s SD pro stanovení IC50 

u potkana. Koncentrace testovaných látek c je uvedena v [μM] v reakční směsi. 

c [μM]  CAR CAO HUM FAR tNER cNER 

5 94±3 64±13 117±16 93±4 44±6 55±0,1 

10 80±11 48±9 101±2 65±3 28±4 29±0,2 

25 67±3 30±4 82±8 40±14 15±0,2 12±2 

50 60±0,4 19±0,4 66±7 26±13 9±0,4 6±1 

100 43±2 11±0,2 54±5 17±10 5±1 4±0,1 

± SD, n=3 
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Obrázek 26: Stanovení IC50 metodou EROD u potkana.  

Tabulka 19: IC50 pro jednotlivé seskviterpeny v μM pro EROD stanovení s 95% 

konfidenčními intervaly u potkana.  

Inhibitor IC50 Konfidenční interval 
CAR 72 56-93 
CAO 9 8-12 
HUM 104 77-139 
FAR 20 16-26 
tNER 4 3-5 
cNER 5,5 5-6 

Konfidenční interval= 95% interval spolehlivosti. 

 

Jak je patrné tabulky (Tabulka 19) a grafu (Obrázek 26) znázorňující CYP1A (EROD 

aktivity) v potkaních mikrosomálních frakcích ovlivněných seskviterpeny, nejnižší 

hodnoty IC50 byly nalezeny u CNER (4) a TNER (5,5). Naopak nejvyšší hodnota IC50 

byla zaznamenána u HUM (104). 
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Tabulka 20: CYP1A (EROD aktivita) v procentech kontroly s SD pro stanovení IC50 

u člověka. Koncentrace testovaných látek c je uvedena v [μM] v reakční směsi. 

C [μM] CAR CAO HUM FAR tNER cNER αNF 

1 106±16 93±7 85±9 66±10 68±5 49±8 - 

5 99±35 76±9 91±6 23±7 63±4 51±5 8±1 

20 92±6 61±7 87±11 20±9 48±10 28±5 - 

50 77±7 41±5 84±8 8±7 28±8 14±5 - 

100 71±7 39±5 82±8 - 15±5 9±3 - 

±𝑆𝐷, n=3

 

Obrázek 27: Stanovení IC50 metodou EROD u člověka. 

Tabulka 21: IC50 pro jednotlivé seskviterpeny v μM pro EROD stanovení s 95% 

konfidenčními intervaly u člověka.  

Inhibitor IC50 Konfidenční interval 
CAR 225 62-816 
CAO 38 26-54 
HUM - - 
FAR 1,8 1-3,5 
tNER 9 5-17 
cNER 2 1-5 

Konfidenční interval= 95% interval spolehlivosti. 
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Jak je patrné z tabulky (Tabulka 21) a grafu (Obrázek 27), znázorňující CYP1A 

(EROD aktivitu) v lidských mikrosomálních frakcích ovlivněných seskviterpeny nejnižší 

hodnoty IC50 byly nalezeny u CNER (2) a TNER (9). Naopak nejvyšší hodnota IC50 byla 

zaznamenána u CAR (225). U HUM nebyla hodnota IC50 nalezena. 

Tabulka 22: CYP3A (BROD aktivita) v procentech kontroly s SD pro stanovení IC50 

u potkana. Koncentrace testovaných látek c je uvedena v [μM] v reakční směsi. 

c [μM]  CAR CAO HUM FAR tNER cNER 

0 100 100 100 100 100 100 

1 81±2 73±3 77±2 77±4 84±4 91±2 

5 49±1 25±2 37±2 41±4 42±9 57±1 

10 36±3 16±4 27±3 29±5 33±3 32±1 

25 26±4 14±1 17±2 20±1 23±1 19±0,2 

±𝑺𝑫, n=3 

 

Obrázek 28: Stanovení IC50 metodou BROD u potkana. 
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Tabulka 23: IC50 pro jednotlivé seskviterpeny v μM pro BROD stanovení s 95% 

konfidenčními intervaly u potkana. 

Inhibitor IC50 Konfidenční interval  
CAR 5,3 4,6-6,1 
CAO 2,2 1,7-2,8 
HUM 3,4 2,9-3,9 
FAR 3,7 3,1-4,4 
tNER 4,6 3,6-5,9 
cNER 6,1 5,7-6,7 

Konfidenční interval= 95% interval spolehlivosti. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 23) a grafu (Obrázek 28), znázorňující CYP3A 

(BROD aktivitu) v potkaních mikrosomálních frakcích ovlivněných seskviterpeny 

nejnižší hodnoty IC50 byly nalezeny u CAO (2,2), HUM (3,4) a FAR (3,7). Naopak 

nejvyšší hodnota IC50 byla zaznamenána u cNER (6,1).  

Tabulka 24: CYP3A (BROD aktivita) v procentech kontroly s SD pro stanovení IC50 

u člověka. Koncentrace testovaných látek c je uvedena v [μM] v reakční směsi. 

c [μM]  CAR CAO HUM FAR tNER cNER KET 

0 100 100 100 100 100 100 - 

1 72±6 62±6 72±6 41±5 70±5 55±6 - 

5 46±3 30±4 38±5 15±3 32±2 29±4 34±1 

10 33±3 21±2 29±2 5±2 21±3 16±1 - 

25 19±2 15±1 18±2 2±1 15±1 14±1 - 

±𝑺𝑫, n=3 
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Obrázek 29: Stanovení IC50 metodou BROD u člověka. 

Tabulka 25: IC50 pro jednotlivé seskviterpeny v μM koncentraci pro BROD stanovení 

s 95% konfidenčními intervaly u člověka. 

Inhibitor IC50 Konfidenční interval  
CAR 3,8 3,1-4,6 
CAO 1,8 1,4-2,4 
HUM 3,1 2,4-3,9 
FAR 0,7 0,5-0,9 
tNER 2,4 1,9-3 
cNER 1,3 0,9-1,8 

Konfidenční interval= 95% interval spolehlivosti. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 25) a grafu (Obrázek 29), znázorňující CYP3A 

(BROD aktivitu) v lidských mikrosomálních frakcích ovlivněných seskviterpeny nejnižší 

hodnoty IC50 byly nalezeny u FAR (0,7), CAO (1,8) a cNER (1,3). Naopak nejvyšší 

hodnota IC50 byla zaznamenána u CAR (3,8).  
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Tabulka 26: CYP3A (MDZ aktivita) v procentech kontroly s SD pro stanovení IC50 

u potkana. Koncentrace seskviterpenů c je uvedena v [μM] v reakční směsi. 

c [μM] 10 50 100 250 500 

CAO (4-OH) 88±6 56±4 62±5 37±4 39±8 

CAO (1-OH) 85±3 64±4 66±2 52±2 53±7 

±𝑺𝑫, n=3 

 

Obrázek 30: Stanovení IC50 metodou MDZ u potkana. 

Tabulka 27: IC50 CAO v μM koncentraci pro MDZ stanovení s 95% konfidenčními 

intervaly u potkana. 

Inhibitor IC50 Konfidenční interval  
CAO (1-OH) 413 221-1459 
CAO (4-OH) 159 88-340 

Konfidenční interval= 95% interval spolehlivosti. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 27) a grafu (Obrázek 30), znázorňující CYP3A 

(MDZ aktivitu) v potkaních mikrosomálních frakcích ovlivněných CAO, tato 

koncentrace inhibuje MDZ aktivitu CYP3A s hodnotou IC50 413 pro 1-OH metabolit  

a 159 pro 4-OH metabolit. 
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5. 4 Stanovení typu inhibice 

U vybraných seskviterpenů (CAO, TNER) byl zkoumán typ inhibice. Kinetické 

měření bylo stanovováno s různou koncentrací substrátu (0,5–5 μM ER/BR a 0–100 μM 

MDZ v RM) bez přítomnosti seskviterpenů pro kontrolní neinhibovanou reakci 

a s přídavkem 5μM TNER nebo 50μM CAO pro inhibovanou reakci. Pomocí 

programu GraphPad Prism byla linearizací rovnice Michaelis-Mentenové podle rovnice 

Lineweavera a Burka získána závislost 1/v na 1/s a kinetické parametry KM a VMAX pro 

kontrolní neinhibovanou reakci a K´M a V´MAX pro inhibovanou reakci (viz Tabulka  

28–30). Graficky je kinetické stanovení EROD a BROD aktivity znázorněno na Obrázku  

31–33. 

Tabulka 28: Kinetické parametry získané pro CYP1A (EROD aktivita) po inkubaci 

potkaních a lidských mikrosomů s ethoxyresorufinem (0,5–5,0 μM) za přítomnosti (K'M, 

V'MAX) nebo nepřítomnosti (KM, VMAX) TNER (5 μM) a pro CYP3A (BROD aktivita) 

po inkubaci potkaních a lidských mikrosomů s benzyloxyresorufinem (0,5–5,0 μM) 

v přítomnosti (K'M, V'MAX) nebo nepřítomnosti (KM, VMAX) TNER (5 μM). 

Enzym/aktivita Inhibitor KM [μM] K´M [μM] VMAX 

[ρM/min/ml] 
V´MAX 

[ρM/min/ml] 

CYP1A/ EROD TNER (potkan) 2,86 1,71 5,37 0,48 

 

 

TNER (člověk) 0,21 0,83 1,43 1,34 

CYP3A/ BROD TNER (potkan) 0,67 0,69 1,71 0,15 

 TNER (člověk) 0,72 0,69 2,08 0,66 
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Obrázek 31: Michaelis-Mentenův diagram EROD a BROD aktivit v kontrolním vzorku 

a vzorku inkubovaným s 5 μM TNER. Lineweaver-Burkův diagram znázorňuje typ inhibice. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 28) a grafů (Obrázek 31), lidský CYP1A (EROD 

člověk) byl inhibován kompetitivně a potkaní CYP1A (EROD potkan) nekompetitivně. 

Aktivita BROD byla TNER inhibována nekompetitivně jak u lidí, tak u potkana. Potkaní 

i lidské jaterní mikrosomy byly inkubovány s 0,5 až 5,0 μM ethoxyresorufinem (ER) 

nebo benzyloxyresorufin (BR) v nepřítomnosti (kontrola) nebo přítomnosti TNER.  
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Tabulka 29: Kinetické parametry získané pro CYP1A (EROD aktivita) po inkubaci 

potkaních a lidských mikrosomů s ethoxyresorufinem (0,5–5,0 μM) za přítomnosti (K'M, 

V'MAX) nebo nepřítomnosti (KM, VMAX) CAO (50 μM) a pro CYP3A (BROD aktivita) 

po inkubaci potkaních a lidských mikrosomů s benzyloxyresorufinem (0,5–5,0 μM) 

v přítomnosti (K'M, V'MAX) nebo nepřítomnosti (KM, VMAX) CAO (5 μM). 

Enzym/aktivita Inhibitor KM [μM] K´M [μM] VMAX 

[ρM/min/ml] 
V´MAX 

[ρM/min/ml] 

CYP1A/ EROD CAO (potkan) 1,14 0,55 7,82 1,03 

 

 

CAO (člověk) 0,19 0,46 1,51 1,34 

CYP3A/ BROD CAO (potkan) 0,69 0,56 4,69 0,50 

 CAO (člověk) 1,58 0,65 1,61 0,43 

 

 

 

Obrázek 32: Michaelis-Mentenův diagram EROD a BROD aktivit v kontrolním vzorku a 

vzorku inkubovaném s 50 μM CAO. Lineweaver-Burkův diagram znázorňuje typ inhibice. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 29) a grafů (Obrázek 32), lidský CYP1A (EROD 

člověk) byl kompetitivně inhibován a potkaní CYP1A (EROD potkan) nekompetitivně. 

Aktivita BROD byla CAO inhibována nekompetitivně u potkana. CAO působí jako 

smíšený inhibitor BROD aktivity u člověka.  Potkaní i lidské jaterní mikrosomy byly 
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inkubovány s 0,5 až 5,0 μM ethoxyresorufinem (ER) nebo benzyloxyresorufin (BR) v 

nepřítomnosti (kontrola) nebo přítomnosti TNER.  

Tabulka 30: Kinetické parametry získané pro CYP3A (MDZ aktivitu) po inkubaci 

potkaních mikrosomů s midazolamem (5–100 μM) za přítomnosti (K'M, V'MAX) nebo 

nepřítomnosti (KM, VMAX) CAO (50 μM). 

Enzym/aktivita Inhibitor KM [μM] K´M [μM] VMAX 

[ρM/min/ml] 
V´MAX 

[ρM/min/ml] 

CYP3A/ MDZ CAO (1-OH) 1,35 0,20 2,75 2,41 

 CAO (4-OH) 1,34 0,4 5,28 3,48 

 

Obrázek 33: Michaelis-Mentenův diagram MDZ aktivity v kontrolním vzorku a vzorku 

inkubovaném s 50 μM CAO. Lineweaver-Burkův diagram znázorňuje typ inhibice. 

Jak je patrné z tabulky (Tabulka 30) a grafů (Obrázek 33), potkaní CYP3A 

(MDZ-potkan) byl kompetitivně inhibován jak v případě vzniku 1-OH metabolitu, tak 

v případě 4-OH metabolitu. Potkaní jaterní mikrosomy byly inkubovány s 5 až 100 μM 

midazolamu (MDZ) v nepřítomnosti (kontrola) nebo přítomnosti 50 μM CAO.  

5. 5 Stanovení cytotoxicity seskviterpenů 

Prvním krokem při práci s primárními kulturami potkaních hepatocytů bylo stanovení 

cytotoxicity použitých seskviterpenů MTT testem. Životnost buněk byla měřena po 

24hodinové expozici buněk různým koncentracím seskviterpenů (1–50 μM) nebo DMSO 

(10 % jako pozitivní kontrola, 0,1 % jako negativní kontrola). Z výsledků 

testu vyplynulo, že seskviterpeny ve zvolených koncentracích nejsou toxické, a proto 

mohly být použity pro naše experimenty.  
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5. 6 Stanovení aktivity ovlivněných hepatocytů  

Specifická aktivita CYP1A (EROD) a CYP3A (BROD) byla stanovena dle výše 

uvedeného postupu. Výsledky měření CYP1A (EROD aktivity) u potkana jsou uvedeny 

v tabulce (Tabulka 31) a grafu (Obrázek 34).  

Tabulka 31: CYP1A (EROD aktivita) v hepatocytech potkana, které byly inkubovány 

s vybranými seskviterpeny v 10 μM koncentraci v reakční směsi. 

 K CAR CAO HUM CNER TNER 

c [μM] 0 10 10 10 10 10 

Specifická 

aktivita 

[ρmol/min/mg] 

1,737 0,401 1,122 0,598 0,401 0,392 

SD 0,711 0,183 0,486 0,404 0,331 0,309 

 

 

Obrázek 34: Specifická aktivita CYP1A v kontrolních (KON) a seskviterpeny ovlivněných 

(CAR, CAO, HUM, TNER, CNER) hepatocytech potkana. 

Z tabulky (Tabulka 31) a grafu (Obrázek 34) je zřejmé, že všechny testované látky 

snižovaly specifickou enzymovou aktivitu, avšak kvůli velkým směrodatným odchylkám 

nejsou zaznamenané výsledky statisticky významné. Nejvíce EROD aktivitu snižovaly 

CAR, TNER a CNER. CAO naopak nejméně. BROD aktivita byla na hranici detekce a 

nemohla být proto vyhodnocena. 
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6 DISKUSE 

Změny ve stravovacích návycích, které upřednostňují dietu bohatou na ovoce 

a zeleninu, a především markantní vzestup spotřeby doplňků stravy a rostlinných 

produktů, podstatně zvýšily expozici člověka fytochemikáliím (Ioannides, 2003). 

Seskviterpeny jsou navíc, díky nalezeným biologickým aktivitám, hlavně 

protizánětlivým, protiparazitárním a protirakovinným, a schopnosti potencovat účinnost 

klinicky používaných léčiv, považovány za bohatý rezervoár kandidátních sloučenin, 

které by mohly být v budoucnu využity jako léčiva (Bártíková et al., 2014). Jelikož jsou 

seskviterpeny velmi lipofilní látky a jsou významně metabolizovány enzymy  

I. a II. fáze, je velmi důležité zjistit jejich vliv na tyto enzymy, neboť je vysoká 

pravděpodobnost, že by mohly modulovat aktivitu těchto enzymů, čímž může dojít ke 

změně farmakokinetického profilu souběžně podávaných léčiv (Taneja et al., 2016).  

Enzymová inhibice, vedoucí ke snížené aktivitě enzymů katalyzující deaktivaci léčiv 

a jiných xenobiotik způsobuje zvýšenou plazmatickou koncentraci biologicky aktivní 

a/nebo toxické látky. Takto prodloužená účinnost léčiv a jiných xenobiotik může být 

spojena s rizikem nežádoucích, příp. toxických, účinků. Na druhou stranu, inhibice 

enzymů, které aktivují xenobiotika na více reaktivní metabolity může snížit 

buněčnou toxicitu těchto xenobiotik a mohla by přispět k chemoprevenci. V každém 

případě je třeba vědět, zda složky lidské výživy, stejně jako všechna potenciální léčiva, 

jsou schopné inhibovat hlavní léčiva metabolizující enzymy (Moon et al., 2006;  

Taneja et al., 2016; Boušová & Skálová, 2012). 

Přestože jsou seskviterpeny vysoce lipofilní látky s potenciálem inhibovat enzymy 

metabolizující léčiva, informace o jejich potenciálních inhibičních účincích jsou jen 

omezené. Se zaměřením na CYP byly provedeny například tyto studie. Bamba et al. 

(2011) zaznamenali, že (4S, 5S)-(+)-germakron-4,5-epoxid, jeden z deseti seskviterpenů 

izolovaných z oddenku kurkumovníku (Curcuma aromatica, Zingiberaceae), které byly 

testovány na schopnost inhibovat CYP, inhiboval některé formy CYP velmi silně  

(IC50 = 1,0 μM). Další studie (Qin et al., 2015) uvádí, že seskviterpen alantolakton 

vykazoval v mikrosomech lidských jater silný inhibiční účinek na aktivitu CYP3A4 

s hodnotou IC50 3,6 μM. Cedrol, β-cedren a thujopsen, bioaktivní seskviterpeny nalezené 

v cedrové silici, vykazovaly v mikrosomech lidských jater kompetitivní inhibici CYP2B6  

a další významné inhibiční účinky na několik forem CYP (Jeong et al., 2014). 



87 

 

Seskviterpeny zederon a germakron mírně inhibovaly CYP2B6 a CYP3A4 aktivity 

v lidských jaterních mikrosomech (Pimkaew et al., 2013).  

V předkládané práci byl studován potenciální inhibiční účinek vybraných 

seskviterpenů CAR, CAO, HUM, FAR, VAL, CNER a TNER na aktivitu hlavních 

enzymů metabolizujících léčiva – CYP1A a CYP3A v potkaních a lidských hepatálních 

mikrosomech. V druhé části práce byl účinek seskviterpenů na CYP testován 

v primárních kulturách hepatocytů, jelikož tento in vitro modelový systém zachovává 

celistvé buňky a lze v něm sledovat i CYP indukci, neboť testování enzymové indukce 

vyžaduje celulární systém plně schopný exprimovat CYP geny (Gomez-Lechon et al., 

2004).  

Prvním cílem této práce bylo zjistit, zda vybrané seskviterpeny mají inhibiční účinek 

na CYP v potkaních a lidských mikrosomech. Experimenty s potkaními vzorky byly 

provedeny především s ohledem na nutnost dalšího ověření výsledků získaných in vitro 

v in vivo experimentech. V předkládané studii byly CYP1A aktivity testovány za použití 

ethoxyresorufinu jako specifického substrátu. Benzyloxyresorufin a midazolam byly 

použity jako specifické substráty pro měření CYP3A aktivity.  

Nejprve byl testován inhibiční účinek seskviterpenů na CYP1A a CYP3A 

v potkaních mikrosomálních frakcích při fixní koncentraci (100 μM) a v lidských 

mikrosomálních frakcích při fixní koncentraci (5 a 50 μM pro EROD a BROD aktivitu 

a 100 μM pro MDZ aktivitu) pro zjištění, zda nějaký inhibiční vliv u testovaných látek 

existuje. Screening inhibičního účinku ukázal, že všechny testované látky v daných 

koncentracích inhibují EROD i BROD aktivitu u potkana i člověka, přičemž 

nejvýznamnější inhibitor u obou species byl FAR. EROD aktivita u potkana i člověka 

byla významně inhibována acyklickými seskviterpeny, tj. FAR, CNER a TNER. Potence 

k inhibici EROD aktivity je tedy pravděpodobně závislá na lineární struktuře 

seskviterpenu. BROD aktivita byla u potkana i člověka signifikantně snížena všemi 

seskviterpeny. Seskviterpeny inhibovaly také MDZ aktivitu u obou species, výrazněji 

však pouze u potkana. Překvapivě, MDZ aktivita byla jen mírně inhibována, i když 

aktivita BROD (také připsaná pro CYP3A4) byla inhibována silně. Nesrovnalost těchto 

výsledků lze vysvětlit různými koncentracemi substrátu použitými v experimentech  

(5 μM benzyloxyresorufinu, 100 μM midazolamu) a různými vazebnými místy těchto 

substrátů (Krasulova et al., 2016). Navíc na BROD aktivitě se  kromě CYP3A podílí 

i CYP2B. 
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Na základě výsledků screeningového testování byly inhibiční účinky seskviterpenů 

na EROD, BROD a MDZ aktivitu testovány detailněji s cílem zjištění hodnot IC50 a typu 

inhibice. Ohledně BROD aktivity, hodnoty IC50 testovaných seskviterpenů byly podobné 

a byly mírně nižší u lidí (0,7–3,8 μM) než u potkanů  

(2,2–6,1 μM). Je zajímavé, že v porovnání s modelovým inhibitorem CYP3A4 – KET, 

byl inhibiční účinek seskviterpenů, kromě CAR a HUM v 5 μM koncentraci silnější než 

účinek KET. V případě EROD aktivity se inhibiční účinek seskviterpenů lišil v závislosti 

na struktuře i mezi druhy. U potkana byla nejnižší hodnota IC50 nalezena u nerolidolu, 

tedy 4 a 5,5 μM  pro trans, resp. cis izomer. Naopak hodnota IC50 pro HUM byla nejvyšší 

nalezená u potkana – 104 μM. U člověka byla nejnižší hodnota nalezena u FAR – 1,8 μM 

a nejvyšší u CAR – 225 μM. V porovnání s modelovým inhibitorem αNF v 5μM 

koncentraci byl inhibiční účinek seskviterpenů výrazně slabší.  

Kinetické testování TNER a CAO ukázalo, že TNER působil na EROD aktivitu 

u potkana a BROD aktivitu u obou species jako nekompetitivní inhibitor, jelikož hodnota 

Michaelisovy konstanty (KM) byla pro inhibovanou i kontrolní reakci stejná, zatímco 

hodnota maximální rychlost (VMAX) byla v přítomnosti TNER nižší. EROD aktivita 

u člověka byla TNER inhibována  kompetitivně (hodnota KM byla zvýšena a hodnota 

VMAX zůstala pro inhibovanou reakci nezměněna). CAO kompetitivně inhiboval EROD 

aktivitu u člověka, zatímco u potkana spíše nekompetitivně. BROD aktivita byla CAO 

inhibována nekompetitivně u potkana. U člověka působil CAO jako smíšený inhibitor 

BROD aktivity. CAO inhiboval MDZ aktivitu u potkana spíše kompetitivně, a to jak 

v případě 1-OH, tak také u 4-OH metabolitu.  

Dalším cílem diplomové práce bylo studovat vliv seskviterpenů na aktivitu CYP1A 

a CYP3A v izolovaných hepatocytech. Pro experimenty s primárními kulturami 

potkaních hepatocytů bylo nutné nejdříve stanovit vliv testovaných látek na viabilitu 

jaterních buněk. Výsledky testování ukázaly, že žádný z testovaných seskviterpenů 

nepůsobil na hepatocyty toxicky, dokonce byly u některých seskviterpenů pozorovány 

vyšší hodnoty viability oproti kontrole, což by korelovalo s jejich antioxidační aktivitou. 

Sledování vlivu seskviterpenů na specifickou enzymovou aktivitu v primárních 

kulturách hepatocytů u potkana ukázalo, že testované látky snižovaly specifickou 

enzymovou aktivitu, avšak kvůli velkým směrodatným odchylkám nebyly zaznamenané 

výsledky statisticky významné. Nejvíce EROD aktivitu snižovaly CAR, TNER a CNER. 

CAO naopak nejméně. BROD aktivita byla na hranici detekce a nemohla být proto 
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vyhodnocena. Tyto experimenty bude nutné zopakovat s využitím většího množství 

hepatocytů, aby bylo možné naměřit vyšší aktivity CYP. Dále bude třeba zjistit vliv 

seskviterpenů na expresi CYP mRNA a proteinů například metodami qPCR a Western 

blottingem. 

Nalezené inhibiční účinky seskviterpenů na CYP1A by mohly představovat 

chemoprotektivní účinek seskviterpenů, neboť tento enzym katalyzuje přeměnu až 90 % 

všech prekarcinogenů. Na druhé straně CYP3A4 katalyzuje přeměnu okolo 50 % léčiv 

a inhibice seskviterpeny by mohla vést ke klinicky závažným lékovým interakcím s jejich 

farmakologickými a/nebo toxikologickými důsledky. Nicméně, výsledky získané in vitro, 

musí být ověřeny in vivo. Potkan se zdá být vhodným modelovým organismem pro studie 

in vivo, neboť byla pozorována srovnatelná citlivost enzymů k testovaným 

seskviterpenům v potkaních a lidských vzorcích. 
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7 ZÁVĚR 

Zhodnocení vlivu vybraných seskviterpenů na CYP1A a CYP3A v jaterních 

mikrosomech potkana a člověka a potkanních hepatocytech je shrnuto v následujících 

bodech:  

 

 Screening inhibičního vlivu ukázal, že všechny testované látky inhibují EROD 

i BROD aktivitu v mikrosomech potkana i člověka, přičemž nejvýznamnější 

inhibitor u obou species byl FAR. Všechny seskviterpeny inhibovaly také MDZ 

aktivitu u obou species, Seskviterpeny inhibovaly také MDZ aktivitu u obou 

species, výrazněji však pouze u potkana.  

 Seskviterpeny v porovnání s modelovými inhibitory αNF a KET působily jako 

slabší inhibitory CYP1A a naopak jako silné inhibitory BROD aktivit u obou 

species. Podle výsledných hodnot IC50 byl vybrán CAO a TNER pro testování 

typu inhibice. 

 TNER kompetitivně inhiboval EROD aktivitu u člověka, zatímco u potkana 

působil jako nekompetitivní inhibitor. BROD aktivita byla TNER inhibována 

nekompetitivně u potkana i člověka.   

 CAO kompetitivně inhiboval EROD aktivitu u člověka, zatímco u potkana 

nekompetitivně. BROD aktivita byla CAO inhibována nekompetitivně 

u potkana. U člověka působil CAO jako smíšený inhibitor BROD aktivity. CAO 

inhiboval MDZ aktivitu u potkana spíše kompetitivně, a to jak v případě 1-OH, 

tak také u 4-OH metabolitu.  

 Žádný z testovaných seskviterpenů v použité 10 μM koncentraci nepůsobil 

na hepatocyty izolované z jaterní tkáně potkana cytotoxicky. 

 CYP1A aktivita (EROD aktivita) v mikrosomech z potkaních hepatocytů 

ovlivněných vybranými seskviterpeny byla oproti kontrole snížená, nikoliv 

však signifikantně. BROD aktivita byla na hranici detekce a nemohlo tedy dojít 

ke vzájemnému srovnání hodnot aktivity mezi skupinami kontrolních 

a ovlivněných hepatocytů. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

AhR (aryl hydrocarbon receptor)- receptor pro aromatické uhlovodíky 

BCA  (bicinchoninic acid)- 2,2´-bicincholin-4,4´-dikarboxylová kyselina 

BR benzyloxyresorufin 

BROD benzyloxyresorufin-o-dealkylasa 

BSA (bovine serum albumin)- hovězí sérový albumin 

CAO karyofylen oxid 

CAR (constitutive androstane receptor)- konstitutivní androstanový 

receptor 

CAR β-karyofylen 

CAT  (cationic amino acid transporter)- membránový transportér 

CNER cis-nerolidol 

CYP cytochrom P450 

DMAPP dimethylallyldifosfátu  

DMSO dimethylsulfoxid 

EGTA (ethylene glycol tetraacetic acid)- ethylenglykol-bis-(2-

aminoethylether)tetraoctová kyselina  

EH epoxidhydrolasy 

EO esenciální olej 

ER 7-ethoxyresorufin 

EROD 7-ethoxyresorufin-o-deethylasa 

FMO  flavinové monooxygenasy 

GSH redukovaný glutathion  

GST glutathion-S-transferasy  

HAA heterocyklické aromatické aminy/amidy 

HUM α-humulen 

IPP isopentyldifosfátu  

Ki inhibiční konstanta 

MDZ midazolam 
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MetOH methanol 

MIK mikrosomy 

MRP (multidrug resistance associated protein) – lékový transportér  

MTT  3-(4,5-dimethylthiazo-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromid 

NADPH redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

OAT  (organic anionic transporter)- membránový transportér 

PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)- polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

PAPS 3′-fosfoadenosin-5′-fosfosulfátu   

PPAR (peroxisome proliferator activated receptor)- 

receptoru peroxisomových proliferátorů  

PXR (pregnan X receptor)- pregnanový X receptor 

RM reactionary mixture, reakční směs 

ROS (reactive oxygen species)- reaktivní formy kyslíku 

SD (standard deviation)- směrodatná odchylka 

ST seskviterpen 

SULT sulfotransferasy  

TNER trans-nerolidol 

TRIS trishydroxymethylaminomethan 

UDPG uridindifosfát-glukuronová kyselina  

UGT UDP-glukuronosyltransferasy  

VAL valencen 
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