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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Martina Junková 

Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy  

u buněčné linie HT-29 

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás. Jeho 

onkologická léčba sebou přináší i časté nežádoucí účinky, kvůli kterým je mnohdy 

pacienty špatně přijímána. Rizikem se jeví i objevující se rezistence na klasická 

chemoterapeutika (5-fluorouracil). Při hledání nových alternativ se staly předmětem 

zkoumání i některé slibně se jevící přírodní látky. Subtropický strom Myrica rubra a 

extrakty z něj získané obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jsou studovány 

mimo jiné pro své protirakovinné a antiproliferační účinky. Mezi hlavní seskviterpeny 

v silici listů M. rubra patří β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen 

(HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL). V naší práci byl zkoumán účinek silice 

M. rubra, HUM a NER v koncentracích 25 a 50 μg/ml po 24 hodinové inkubaci 

u buněčné linie HT-29 na aktivitu antioxidačních enzymů, jejich transkripci a množství 

proteinů. Sledovanými enzymy byly glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa 

(GR), glutathion-S-transferasa (GST), katalasa (CAT), NAD(P)H chinonoxidoreduktasa 

1 (NQO1) a superoxiddismutasa (SOD). Ve dvou vzorcích byla pozorována zvýšená 

aktivita GR a zvýšená genová exprese. U ostatních enzymů nebyla naměřena žádná 

statisticky významná změna. U GPx nebyla pozorována genová exprese. NQO1 

nevykazoval žádnou aktivitu. Proto dál nebyla měřena změna genové exprese u tohoto 

enzymu ani provedena elektroforéza a Western blot. 
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ABSTRACT  

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Martina Junková 

Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. 

Title: Effect of selected sesquiterpenes on antioxidant enzymes in the HT-29 cell line 

 Colorectal cancer is one of the most common cancer type in Czech republic. The 

oncological treatment causes frequent side effects, what result in hard accepting by 

patients. There is also emerging resistance to classical chemotherapy (5-fluorouracil). 

During searching new alternatives, some promising natural substances became a subject 

of researches. The subtropical tree Myrica rubra and its extracts contain many 

biologically active substances, which are studied among others for their anti-cancer and 

antiproliferative effects. β-caryophyllene (BCP), β-caryophyllenoxid (CAO), α-

humulene (HUM), trans-nerolidol (NER) and valencen (Val) belong to main 

sesquiterpenes in this essential oil Myrica rubra. In our study, effect of essential oil 

Myrica rubra, HUM and NER, in concentrations of 25 and 50 μg/ml, were examined after 

a 24-hours incubation of the HT-29 cell line on the activity of antioxidant enzymes, their 

transcription and amount of proteins. Monitored enzymes were glutathione peroxidase 

(GPx), glutathione reductase (GR), glutathione-S-transferase (GST), catalase (CAT), 

NAD(P)H quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and superoxide dismutase (SOD). 

Increased GR activity was observed in two samples as well as increased gene expression. 

No other statistically significant changes were measured in other enzymes. Gene 

expression of GPx was not observed and enzyme of NQO1 was not showed any activity. 

For that reason, gene exspresion, electrophoresis and Western blot were not measured on 

this enzyme.  
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1 Úvod 

Druhou nejčastější příčinou smrti v České republice jsou onemocnění způsobena 

nádorovým bujením (1). Podstatou vzniku nádorů je změněná genetická informace a 

regulační mechanismy v buňce, následované nekontrolovatelným dělením buňky (2). 

Ročně na nádorová onemocnění umírá více než 27 000 lidí, dle dat získaných z Národního 

onkologického registru ČR. Celkový počet nově zjištěných případů nádorových 

novotvarů neustále roste. Růstový index mezi roky 2004 a 2014 dosáhl +22,6 % (3).  

Mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás patří kolorektální karcinom. Česká 

republika obsazuje dle výsledků International Agency for Research on Cancer z roku 

2012 jednu z předních pozic ve výskytu rakoviny tlustého střeva u mužů (1, 4).  

Každým rokem přibývá přibližně dalších 8 200 osob s prokázaným zhoubným 

nádorem tlustého střeva a konečníku. Ročně na toto onemocnění zemře až 3 400 pacientů 

(3,5). Výskyt kolorektálního karcinomu v České republice se za poslední tři desetiletí 

zdvojnásobil a v současné době je nejčastějším nádorovým onemocněním trávicího traktu 

u nás, přičemž muži jsou postiženi častěji než ženy (6).  

 

Obrázek 1: časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100 000 osob) pro 

zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace, populace mužů a populace žen (7) 

C18-C21 je označení zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku 

 

Kolorektální karcinom ve velké míře postihuje pacienty v produktivním věku. 

Typický věk českého pacienta s kolorektálním karcinomem sice leží v intervalu 60–79 

let, ale téměř 19 % všech nemocných je mladších než 60 let. Včasné odhalení nemoci 

výrazně zvyšuje šanci na přežití u většiny pacientů. Velmi důležité jsou tak pravidelné 
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kontroly u lékaře, a to zejména u lidí starších 50 let. V rámci prevence kolorektálního 

karcinomu existují v České republice v současné době dva různé typy vyšetření: test 

okultního krvácení do stolice (TOKS) a screeningová kolonoskopie (6, 8). 

 

Obrázek 2: věková struktura pacientů s kolorektálním karcinomem, obě pohlaví (9) 

 

Pro zlepšení těchto statistik jsou neustále zkoumány nové potenciálně účinné 

látky, které by mohly sloužit k léčbě rakoviny. K tomuto účelu jsou zkoušeny i látky 

přírodního původu, jako tomu bylo i v této práci.  
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2 Teoretická část 

2.1 Kolorektální karcinom (CRC) 
Adenokarcinomy tvoří až 95 % všech případů CRC. Tyto maligní nádory se 

vytvářejí z epiteliálních buněk sliznice tlustého střeva nebo konečníku. V tlustém střevě 

se mohou vzácně vyskytovat i jiné zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid. Tyto 

nádory se léčí jiným způsobem než adenokarcinomy a obvykle mívají také jiné příznaky. 

Adenokarcinomy tvoří nejčastěji sekundární nádory v játrech a plicích. Kolorektální 

nádorové buňky se rovněž mohou rozšířit do kostí, mozku nebo míchy. Mezi hlavní 

rizikové faktory pro vznik CRC jsou řazeny špatné stravovací návyky, věk, mužské 

pohlaví, diagnostikovaná ulcerózní kolitida a genetické predispozice (10, 11).  

Časné příznaky choroby bývají mnohdy nevýrazné a zaměnitelné za symptomy 

méně závažných gastrointestinálních onemocnění. Varovnými ukazateli bývá ztráta 

hmotnosti bez zjevné příčiny, dlouhodobé změny střevní činnosti a zejména krvácení 

z konečníku či nález krve ve stolici.  

Jak bylo zmíněno v úvodu, jedním z možných způsobů screeningu CRC je 

kolonoskopie. Během této vyšetřovací metody je možné kromě vizuální kontroly lumenu 

kolorekta odebrat pomocí endoskopu i vzorky střevní sliznice či odstranit potenciálně 

nebezpečné střevní výrůstky (polypy) (12, 13). Většina polypů zůstává benigní a nazývají 

se hyperplastické. Adenokarcinomy vznikají převážně z prekancerózních adenomových 

polypů. Ty se dále dělí podle histologické skladby na několik různých typů (tubulární, 

vilózní atd.). Vznik CRC je vícestupňový proces zasahující různé signální dráhy, který 

z molekulárně genetického hlediska zahrnuje: chromozomální přestavby (např. ztráty 

funkce tumor supresorových genů), mutace (např. aktivační mutace v onkogenech jako 

K-RAS) nebo epigenetické změny. Důsledkem je akumulace změn a deregulace 

signálních drah (14, 15). 

 

Obrázek 3: druhy benigních a maligních polypů (16) 
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2.1.1 Terapie CRC  

Pro léčbu CRC se nabízí tři možné terapeutické cesty (endoskopická, chirurgická, 

onkologická), případně jejich kombinace. Rozhodujícím faktorem pro vybrání vhodného 

léčebného postupu je stádium nádoru v době diagnózy. Pro správný postup léčby je 

nezbytné, jako u jiných nádorů, určit charakter nádoru tj. histologický typ, grading 

(vyzrálost nádorů) a staging (metastatické rozšíření v těle). Při záchytu v rané fázi nádoru 

je možno nádor odstranit endoskopicky. V pozdějších fázích nádoru strategii léčby volí 

multisdisciplinární tým složený z odborníků v oblasti diagnostiky a terapie CRC (17, 18).  

 

Obrázek 4: jednotlivá stádia CRC a jejich metastatické šíření (19) 

 

Primárním cílem je odstranění tumoru radikálním (kurativním) endoskopickým či 

chirurgickým výkonem, který je v případě operačního řešení zpravidla provázen 

onkologickou léčbou.  U 50 % pacientů s CRC dochází k tvorbě sekundárních nádorů. 

Díky postupnému zavádění účinných cytostatik a nových monoklonálních protilátek se 

výrazně zlepšila prognóza těchto pacientů. Přežití této skupiny nemocných se zvedlo z 6 

měsíců až na 24 a více měsíců. Nezbytnou součástí léčebné strategie je také vytipování 

skupiny pacientů, u nichž lze předpokládat úspěšné chirurgické odstranění metastáz (18, 

20, 21). 

V současnosti je u nás v léčbě standardním chemoterapeutikem 5- fluorouracil, 

který může být případně nahrazen kapecitabinem. U pacientů s 

pokročilým neoperovatelným či metastatickým nádorem jsou tyto chemoterapeutika 

kombinována s oxaliplatinou nebo irinotekanem popřípadě biologickou léčbou 

(cetuximab, bevacizumab), která může být použita i v monoterapii. Tyto možnosti terapie 

snižují progres nádoru a zvyšují medián přežití. V některých případech se dokonce 

původně neoperovatelný nádor stal operovatelným. Důležitou roli při výběru správné 
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biologické léčby hraje stav rodiny onkogenů RAS (původně objeven jako onkogen 

potkaního sarcoma viru neboli rat sarcoma), což je prediktivní faktor pro léčbu inhibitory 

epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximabu a panitumumabu.  Mutovaná verze 

RAS proteinu je v nádorech permanentně indukovaná a nepotřebuje tak ke své aktivaci 

EGFR. Běžně se proto provádí test na přítomnost mutace genu K-RAS, což umožňuje 

predikci špatné odpovědi na biologickou terapii cetuximabem a panitumumabem (18, 20, 

21). 

Problémem chemoterapeutické léčby obecně je toxické působení i na zdravé 

buňky pacienta. Klasická cytostatika tak sice jsou selektivnější vůči nádorovým buňkám, 

přesto je nelze považovat za cílenou terapii.  Svým účinkem zasahují i do signálních drah 

zdravých buněk.  Nejčastěji postihnuté bývají rychle se množící buňky, jako jsou vlasové 

folikuly, leukocyty, erytrocyty nebo epiteliální buňky gastrointestinálního traktu. 

Nepřekvapí proto časté nežádoucí účinky u nejpoužívanějšího cytostatika na CRC 5-

flurouracilu, mezi něž patří např. nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů či 

agranulocytóza. Kombinace klasických cytostatik s cílenou biologickou léčbou zvyšuje 

efektivitu terapie a prognózu pacienta. Stinnou stránkou biologických léčiv je jejich 

vysoká cena a zvýšení nákladů na onkologickou péči. V České republice jsou k léčbě 

CRC zatím schváleny tři léčiva: bevacizumab, cetuximab a panitumumab. Jejich 

nežádoucí účinky jsou mírnější než u klasických cytostatik.  Mezi nežádoucí účinky 

EGFR inhibitoru patří zejména kožní reakce. Hypertenze a bolest je zase častým 

nežádoucím účinkem u bevacizumabu. U tohoto léčiva je třeba navíc dávat zvýšenou 

pozornost na tromboembolickou anamnézu pacienta, kterou by mohla léčba 

bevacizumabem zhoršovat (20, 21). 

Rizikem může být i možná rezistence nádorových buněk vůči podávaným 

cytostatikům. V několika studiích byla potvrzena rezistence nádorových buněk na 5-

fluorouracil včetně buněk HT-29 použitých i v naší práci (22). Zavedení biologických 

léčiv úspěšně snížilo možnost rezistence, ale přesto ji zcela neeliminovalo. Zvýšená 

rezistence lidských nádorových buněk na chemoterapii spolu se závažnými vedlejšími 

účinky konzervativních léků, posílila hledání nových alternativních protirakovinných 

látek z přírodních zdrojů (23). 
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2.1.2 Buněčná linie HT-29 

Buněčná linie HT-29 lidského adenokarcinomu tlustého střeva byla izolována 

z primárního nádoru 44-leté kavkazské ženy roku 1964. Tato modelová linie se 

nepoužívá pouze ke studiu CRC u člověka, ale pro svou schopnost vyjádřit vlastnosti 

buněk přirozeného střevního epitelu tenkého střeva (např. enterocytů) ve studiích 

zabývajících se mechanismy trávení potravy a biologickou dostupností. Dále se tato linie 

často používá v kombinaci s podobnou linií CaCo-2 pro studie transportu léků či ke studiu 

intestinální imunitní odpovědi na bakteriální infekce (24, 25). 

V diferencovaném fenotypu jsou schopny tvořit monovrstvu s těsnými spoji mezi 

buňkami a kartáčový lem charakteristický pro enterocyty. Kromě toho tyto diferencované 

buňky exprimují hydrolasy typické pro tenké střevo, i když je enzymatická aktivita nižší 

než in vivo.  Tyto nádorové buňky však mají i svá určitá omezení. Nejsou zde přítomny 

všechny hydrolasy (například chybí laktasa a maltasa-glukoamylasa) a vlastnosti 

transportu iontů jsou různé. Je předpokládáno, že tyto buňky jsou blízké lidským fetálním 

buňkám tlustého střeva kvůli typu přítomných hydrolas a nahromaděné intracelulární 

koncentraci glykogenu (24, 25).  

 

2.2 Myrica rubra (Voskovník červený, anglicky Chinese bayberry) 

Myrica rubra patří do čeledi Myricaceae a jedná se o subtropický strom, který je 

široce rozšířen ve východní Asii, např. v Číně, Japonsku a Koreji. Extrakty získané 

z tohoto stromu mají široké léčebné využití. V tradiční čínské a japonské medicíně se 

používají k léčbě popálenin, bolestí hlavy, zažívacích a kožních chorob už od starověku. 

Účinnost rostliny je potvrzena i současnými vědeckými rozbory farmakologicky 

aktivních sloučenin. V kůře a listech stromu jsou hojně obsaženy triterpenoidy, 

flavonoidy a proanthokyanidiny. Jádra plodu slouží jako dobrý zdroj hořčíku, draslíku, 

vápníku, taninů a mastných kyselin. V bobulích M. rubra najdeme velké zastoupení 

fenolických kyselin, vitamínů, proteinů, flavonolů a anthokyaninů. Barvu plodů 

voskovníku určuje množství přítomných anthokyaninů, což jsou jedny z nejrozšířenějších 

pigmentových skupin v rostlinném světě a největší skupina ve vodě rozpustných 

pigmentů vůbec. Škála barev bobulí je proto široká a přechází od lososově růžové přes 

červenou barvu až po téměř černé plody. Pro větší obsah anthokyaninů dostávají přednost 

ve výzkumu tmavší verze (26, 27, 28). 



15 
 

 

Obrázek 5: plody M. rubra (29) 

 

2.2.1 Biologické účinky vybraných obsahových látek 

Pro své rozsáhlé spektrum léčebných účinků je M. rubra po celém světě 

předmětem nejrůznějších rozborů a analýz. Byly u ní zjištěny značné antioxidační, 

protizánětlivé, protirakovinné a jiné biologicky aktivní látky. Pro vědecké výzkumy se 

zkoumá většina částí rostliny či extraktů z nich získaných.  

Výrazné antioxidační účinky byly zjištěny u anthokyanidinů a flavonoidů. Hlavní 

zastoupení mezi antokyanidiny má kyanidin-3-O-glucosid (C3G). Oproti jiným 

porovnatelným rostlinám zde můžeme najít jeho větší procentuální zastoupení. U extraktu 

z plodů bohatých na C3G byl prokázán antioxidační protektivní efekt na β-buňky 

pankreatu vůči peroxidu vodík (H2O2) vytvářeného u stresových zranění (30).  Dále byly 

u C3G naměřeny statisticky významné protirakovinné účinky na buňkách žaludečního 

adenokarcinomu. Léčba buněk pomocí C3G snížila buněčnou proliferaci a abnormální 

morfologické znaky apoptózy. Možný ochranný mechanizmus C3G může být spojen s 

buněčnou inhibicí matricové metaloproteinasy 2, která pomáhá nádorovým buňkám 

obecně k snazšímu přestupu z tkáně do krevního oběhu a zvyšuje tak schopnost migrace 

a invazivity nádoru (26).  

Velký antioxidační potenciál mají rovněž i další obsahové látky fenolické povahy 

(např. myricetin, kvercetin, gallová kyselina), u kterých C3G zvyšuje jejich 

scavengerovou aktivitu. U flavonoidů myrecetinu a myricetrinu izolovaných z extraktu 

listů byly prokázány protizánětlivé účinky proti TNF-α (tumor nekrotizující faktor) 

v makrofázích a mohly by sloužit pro vývoj nových protizánětlivých léčiv.  U extraktu 

kůry bohatého na myricitrin navíc bylo naměřeno i snížení triacylgliceridů na myším 
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modelu. Podle studií zabývajících se vlivem methanolového extraktu kůry na buňky 

melanomu mají fenolové látky (diarylheptanoidy, myricetin) znatelný inhibiční efekt (31, 

32). 

 

2.2.2 Silice Myrica rubra  

Silice jsou aromatické, olejovité, komplexní směsi nízkomolekulárních sloučenin 

získaných z rostlinného materiálu (květů, pupenů, semen atd.) fermentací, extrakcí, ale 

nejčastěji destilací. Je známo asi 3 000 silic, z nichž je asi 300 komerčně významných 

(33). Hlavními složkami většiny silic jsou terpenoidy a fenylpropanoidy, které dodávají 

specifické aroma a mají rozsáhle farmakologické vlastnosti. Bývají běžně používané také 

v potravinářském a kosmetologickém průmyslu. Silice z různých částí rostlin mohou 

vykazovat odlišné biologické a léčivé účinky (34). 

Seskviterpeny β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen (HUM), 

trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL) jsou podstatné složky silice z listů M. rubra, 

která vykazovala významné antiproliferační účinky u několika střevních rakovinných 

linií, přičemž buňky CaCo-2 byly nejcitlivější.  

Studie odhalily synergický účinek čtyř seskviterpenů z M. rubra a to HUM, CAO, 

NER a VAL s doxorubicinem v rakovinných buňkách CaCo-2. Zároveň nebyl pozorován 

zvýšený cytotoxický účinek doxorubicinu, protože ačkoli zvyšovaly kumulaci 

doxorubicinu v rakovinných buňkách, neovlivňovaly jeho koncentraci v hepatocytech 

(35, 36). 
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Tabulka 1 – výsledky analýzy plynové chromatografie (GC) hlavních složek silice M. 

rubra z extraktu listu (36) 

Obsahové látky Obsah v % 

β-karyofylen 43,2 

α-humulen 21,6 

Humulenepoxid 7,6 

Valencen 6,0 

epi-a-selin 5,9 

γ-muurolen 3,5 

β-karyofylenoxid 2,6 

 trans-nerolidol 1,9 

α-ionen 0,6 

Ledol 0,6 

Germakren 0,6 

Kopaen 0,6 

α-kadinol 0,5 

 

2.3 Seskviterpeny 
Seskviterpeny, 15-uhlíkové sloučeniny tvořené z 3 isoprenových jednotek, 

představují různorodou, heterogenní skupinu přírodních sloučenin. Jsou to sekundární 

metabolity tvořeny především u rostlin, hub, bakterií a mořských bezobratlých živočichů. 

Společně s monoterpeny se hojně vyskytují v rostlinných silicích, které pravděpodobně 

díky nim působí proti rakovinným liniím.  Seskviterpeny projevily také účinky v různých 

rakovinných liniích, kde způsobovaly intervence do buněčného cyklu, indukci apoptózy, 

inhibici angiogenezy a invazivních proliferativních faktorů a působily na buněčnou 

migraci a adhezi. Několik seskviterpenů také dokázalo zvýšit účinek protinádorového 

léčiva v in vitro testech. Např. kombinace oxaliplatiny a β-elemenu byla účinnější při 

inhibici proliferace jaterního karcinomu než samotná oxiplatina. Tento efekt byl 

způsoben zvýšenou akumulací platiny a tvorbou aduktů mezi DNA a platinou. 

Seskviterpeny jsou rovněž schopny zvýšit dostupnost léčiva do cílové tkáně 

prostřednictvím zvýšené propustnosti membrány. Krom toho mají některé seskviterpeny 

samy o sobě antiproliferační účinek v rakovinných buňkách, stejně jako jsou schopné 

působit synergicky s cytostatiky (35, 36). 
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2.3.1 α-Humulen 

α-Humulen (HUM) neboli α-karyofylen, systematicky (1Z,4Z,8E)-2,6,6,9-

tetramethylcykloundeca-1,4,8-trien, je monocyklický seskviterpen nacházející se 

v mnoha silicích např. chmelu (Humulus lupulus), nového koření (Pimenta dioica) nebo 

hřebíčku (Syzygium atomaticum) (37, 38). Je široce zkoumán pro své potencionální 

protizánětlivé a protirakovinné účinky. 

 

Obrázek 6: struktura α-humulenu  

 

Ve studii zjišťující protizánětlivé účinky HUM izolovaného ze silice Cordia 

Verbenacea byl prokázán jeho protizánětlivý účinek. HUM byl schopný snížit tvorbu 

edémů vyvolaných karagenem už po jediném podání. Dokázal mírnit i akutní (0-4 h) i 

pozdní fáze (24 h) otoku. Léčba HUM by mohla také ovlivňovat migraci buněk, z důvodu 

prokázané inhibice migrace buněk u několika modelů zánětu. Jeho protizánětlivé účinky 

pravděpodobně souvisejí se schopností inhibice aktivace nebo uvolňování zánětlivých 

mediátorů, jako je bradykinin, faktor aktivující krevní destičky (PAF), histamin, IL-1β 

(interleukin), TNFα (faktor nádorové nekrózy) a PGE2 (prostaglandin E2). Rovněž jsou 

protizánětlivé účinky této látky úzce spjaté s její schopností inhibovat up-regulaci 

enzymů COX-2 (cyklooxygenasa 2) a iNOS (indukovatelná NO-syntasa) a s regulací 

exprese zánětlivých proteinů inhibicí aktivace transkripčních faktorů, jako je jaderný 

faktor-κB (jaderní faktor kappa B) (39).  

V další studii bylo pozorováno cytotoxické působení HUM, získaného ze silice 

Salvia officinalis, na 3 buněčných liniích a to na makrofágových myších buňkách 

RAW264.7, lidské buněčné linii kolorektálního karcinomu HCT-116 a lidské linii 

z rakoviny prsu MCF-7. HUM přitom vykazoval ve všech liniích signifikantní inhibici 

růstu rakovinných buněk. Tyto výsledky byly v souladu s výsledky dalších studií 

dokazujících jeho vysokou cytotoxickou aktivitu na další linie rakovinných buněk jako 

lidský karcinom prostaty LNCaP, stejně jako na dalších buněčných liniích (PC-3 -

rakovinné buňky prostaty, A-549 - buňky lidského alveolárního bazálního 
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adenokarcinomu, DLD-1 - kolorektálního adenokarcinomu, M4BEU - melanomické linie 

buněk) (40). 

 

2.3.2 Trans-Nerolidol 

Trans-Nerolidol (NER), systematicky (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-

3-ol, patří mezi acyklické seskviterpeny. Je to čirá světle žlutá až žlutá kapalina. Je 

součástí mnoha silic (např. Myrica rubra, Piper gaudichaudianum) používá se jako 

ochucovadlo, jako vonná látka v kosmetických přípravcích a vykazuje antifungální, 

antiparazitární a antineoplastické účinky. Byl také studován jako enhancer pro kožní 

penetraci (41, 42, 43). Taktéž byla pozorována inhibiční aktivita u neoplázie indukované 

aroxymethanem u potkanů, antioxidační efekt, antimikrobní a antibiofilmový účinek proti 

Staphylococcus aureus a Candida albicans (44). 

 

Obrázek 7: struktura trans-nerolidolu  

 

Ve studii s Leishmanií (parazit navozující leishmaniózu, což je onemocnění 

vyskytující se hlavně v tropech, subtropech a jižní Evropě, způsobující vředy kůže a 

rovněž postižení vnitřních orgánů) inhiboval NER růst Leishmania amazonensis, L. 

braziliensis, L. chagasi promastigotes a L. amazonensis amastigotes (45). 

Ve studii se silicí Piper gaudichaudianum, kde byl NER určen jako hlavní složka 

silice, byl zkoumán i vliv této silice a NER na Saccharomyces cerevisiae. Obsah NER a 

HUM v použité silici byl 22.06 % a 21.32 %. Trans-nerolidol působil v této studii 

cytotoxicky u XV185-14c (buňky kvasinek Saccharomyces cerevisiae) a neprokázal 

žádnou mutagenní aktivitu. Při nejvyšší koncentraci (100 μg/ml) vykazoval trans-

nerolidol až 5-krát větší cytotoxicitu než silice P. graudichaudianum. 

Silice i NER indukují signifikantní cytotoxické účinky u Saccharomyces 

cerevisiae, které souvisí s tvorbou ROS (reaktivní formy kyslíku). V nepřítomnosti 

superoxiddismutasy (SOD) vzrostla citlivost vůči silici a NER, zřejmě kvůli tvorbě ROS 
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nerolidolem. Proto je cytotoxické působení NER spojováno s jeho oxidačním 

potenciálem a s následnými zlomy jednoho vlákna dvoušroubovice DNA vznikajícími 

v přítomnosti ROS.    

V předešlých studiích bylo rovněž prokázáno, že HUM i NER vykazují 

cytotoxické účinky na ACHN - adenokarcinom renálních buněk, LNCaP - hormonálně 

dependentní karcinom prostaty, C32 - amelanotický melanom a MCF-7 - buněčné linie 

rakoviny prsu (43). 

 

2.4 Antioxidační enzymy 
Aerobní organizmy vyžadují pro svůj život kyslík. Jeho využití v metabolizmu 

však způsobuje produkci ROS. Některé z nich jsou vysoce toxické a škodlivé pro buňky 

a tkáně. Nejrozšířenějším ROS vytvořených během buněčného metabolizmu je 

superoxidový radikál (O2•−), který je produkovaný v průběhu transportu elektronů 

v mitochondriích a v endoplazmatickém retikulu. V některých případech je také 

vedlejším produktem enzymatických reakcí (46). Po dismutaci O2•− vzniká peroxid 

vodíku (H2O2). Tato molekula není sama o sobě volným radikálem, ale v přítomnosti 

přechodných kovů prostřednictvím Fentonovy reakce se rychle konvertuje na 

hydroxylový radikál (OH•). OH• představuje nejvíce poškozující ROS produkovaný 

buňkami (47). Volné radikály reagují prakticky s každou molekulou v živých buňkách 

(cukry, aminokyseliny, lipidy, nukleotidy). Výsledné poškození může v konečném 

důsledku vést k onemocnění jako je neurodegenerace, rakovina a autoimunitní stavy.  

Organizmy mají vyvinutých několik obranných mechanizmů na ochranu buněk 

před poškozením vyvolaným volnými radikály. Tyto mechanizmy odstraňují ROS 

z nitrobuněčného prostředí (46). Jako oxidanty působí endogenní a exogenní látky měnící 

buněčnou oxidační rovnováhu, a tedy vyvolávající expresy genu antioxidačního enzymu. 

Antioxidanty jsou látky, které přímo anebo nepřímo chrání buňky před nepříznivými 

účinky cizorodých látek, karcinogenů, drog a toxických radikálových reakcí (48). Bylo 

zjištěno, že některé biologicky významné sloučeniny mají funkci antioxidantů. Jde např. 

o NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfostát), adenosin, koenzym Q-10, glutathion 

(GSH), glutathionperoxidasu (GPx), katalasu (CAT) anebo antioxidační látky přijímané 

potravou jako je vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E (tokoferol) anebo flavonoidy. 

Antioxidační enzymy představují pro organizmus první linii obrany proti volným 

radikálům tím, že je metabolizují na neškodné vedlejší produkty. Tyto enzymy jsou 

regulovány vícero faktory. Oxidační stav buňky je primární faktor, který reguluje 
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genovou expresi a aktivitu těchto enzymů. Jednotlivé antioxidanty buď zachytávají 

superoxid a volné radikály, anebo stimulují mechanizmy detoxikace volných radikálů 

v buňkách, což vede k prevenci mnohých patofyziologických procesů (46, 49, 50). 

 

2.4.1 Glutathionperoxidasa (GPx) 

Rodina GPx selenoproteinových enzymů katalyzuje redukci organických 

hyperperoxidů a peroxidů, a tím chrání buňky před oxidačním poškozením. Pokud je 

aktivita GPx snížena dochází ke kumulaci H2O2, což vede k přímému poškození tkání a 

aktivaci zánětlivých cest. H2O2 má tedy při vysokých koncentracích toxické účinky, 

zatímco při nízkých koncentracích se zdá, že moduluje některé fyziologické faktory 

(signalizaci buněčné proliferace, metabolizmus sacharidů, apoptózu nebo aktivaci 

krevních destiček). Ve svém aktivním centru většina izoforem GPx obsahuje 

selenocystein, který je nezbytný ke katalytické činnosti. Tvorba GPx úzce koreluje 

s množstvím glutathionu a selenu podílející se na tvorbě GPx (51, 52).  

 

Obrázek 8: schéma redukce H2O2 za katalýzy GPx a současné oxidaci GSH (53) 

 

Existuje 8 izoforem tohoto enzymu. Důležitá izoforma GPx1 se nachází ve všech buňkách 

včetně červených krvinek. Na rozdíl od katalasy může GPx sama reagovat s lipidy jako 

např. mitochondriální izoforma GPx4, která interaguje s cholesterolem a lipoproteiny 

poškozenými volnými radikály (54). Některé studie u dospělých populací naznačují 

zpomalení stárnutí buněk související s aktivitou antioxidačních enzymů, což je v souladu 

s hypotézou, že zvýšené poškození volnými radikály přispívá ke stárnutí. Nedávná studie 

potvrzuje, že nižší hladiny selenu může přispívat ke vzniku zánětu a úmrtnosti u starších 

žen. V naší studii jsme pracovali s GPx7 neselenocysteinovou izoformou, která 

usnadňuje transdukci stresové signalizace. Podle nových výzkumů snížené množství 

GPx7 může vést k většímu riziku vzniku různých druhů rakoviny (51, 55). 
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2.4.2 Glutathionreduktasa (GR) 

GR je zodpovědná za NADPH-dependentní redukci glutathiondisulfidu (GSSG) 

na glutathion (GSH).  

 

Obrázek 9: schéma redukce GSSG na GSH za katalýzy GR (56) 

 

Ve své redukované formě hraje GSH klíčovou roli jako redukční činidlo 

v buněčné regulaci ROS, v bioremediaci xenobiotik a při ochraně disulfidických vazeb 

buněčných proteinů (57, 58). GSH je také kofaktorem v izomerizačních reakcích a 

skladovací a transportní forma cysteinu (58). GSH se snadno oxiduje na oxidovaný dimer 

spojený disulfidovým můstkem (GSSG). Tvorba dimeru nastává díky přechodu elektronu 

z ROS na molekulu GSH, který se stává náchylnější k vazbě, zejména vůči thiolům. 

Nejhojnější thiol v buňce je GSH, a tak vzniká jeho dimer. Organizmy, které využívají 

GSH pro redoxní homeostázu, jsou schopné vytvářet redukovaný GSH. 

GR obsahuje dvě molekuly cysteinu, tvořící disulfidovou vazbu. Tento enzym má 

sklon k akumulaci v oblastech s vyšším tokem elektronů, kde vznikají ROS. U 

prokaryotických buněk je to v periplazmatickém prostoru a u eukaryot v cytoplasmě a 

uvnitř organel, včetně jádra a mitochondrií. Také se může vyskytovat 

v endoplasmatickém retikulu a lysozomech.  

V rakovinných buňkách byla pozorována vysoká hladina GSH i aktivita GR. To 

znamená, že jsou více odolné vůči oxidativnímu prostředí. Redoxní regulace a regulace 

apoptózy zahrnují řadu signalizačních mechanizmů, přičemž se zdá, že největší roli hrají 

buněčné thioly a ROS (57). Snížené hladiny GSH byly pozorovány u některých 

onemocnění jako je AIDS, Parkinsonova choroba nebo Diabetes mellitus (59). 

 

2.4.3 Glutathion-S-transferasa (GST)   

 Je to skupina enzymů katalyzujících konjugaci xenobiotik a produktů oxidačního 

stresu s redukovaným GSH, což usnadňuje jejich metabolizmus a exkreci. GST 

katalyzuje konjugace redukovaného GSH s endogenními i exogenními, elektrofilními, 
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často hydrofobními, toxickými sloučeninami za vzniku derivátů, které jsou hydrofilnější 

a mohou být vyloučeny z buňky. Funkce GST je podmíněna stálé zásobě GSH (60, 61, 

62).  

 

Obrázek 10: konjugace GSH s xenobiotikem za katalýzy GST (63) 

 

Krom toho je GST schopna vázat buněčné signalizační procesy s nesubstrátovými 

ligandy, a tak regulovat buněčnou smrt a proliferaci buněk. V některých případech však 

konjugace s GSH může vést k tvorbě meziproduktů, které mohou být víc reaktivní než 

původní sloučenina. Je přítomná v prokaryotách i eukaryotách. Enzymy GST se dělí do 

dvou skupin, a to membránově vázané mikrosomální a cytosolové. Mikrosomální hrají 

roli v metabolizmu leukotrienů a prostaglandinů. Lidské cytosolové GST jsou vysoce 

polymorfní a dělí se do 6 tříd: ζ, π, α, ω, μ a θ. Třídy π a μ hrají regulační úlohu u MAP 

(mitogenem aktivované proteinkinasy), které se podílejí na signálech buněčného přežití 

a smrti (60, 61, 62). GST se ale zároveň účastní i metabolizmu chemoterapeutik, a tak se 

nádory, ve kterých je GST exprimováno v nadměrném množství, mohou stát odolné vůči 

léčbě (64). 

 

2.4.4. Katalasa (CAT) 

Enzym katalasa se podílí spolu s GPx na metabolizmu H2O2 a snižuje tak jeho 

toxické účinky. CAT je přítomna v peroxizomech téměř všech aerobních buněk. CAT 

řadíme mezi hemové enzymy. Strukturně se jedná o tetramer obsahující v každé své 

jednotce železité ionty vázané na protoporfyrin, který pevně váže NADPH. To zajišťuje 

ochranu CAT před inaktivací peroxidem (65, 66).  
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2 H2O2 → 2 H2O + O2 

CAT(Por‐Fe3+) + H2O2 → CI(Por•+‐Fe4+=O) + H2O 

CI(Por•+‐Fe4+=O) + H2O2 → CAT(Por‐Fe3+) + H2O + O2 

Obrázek 11: dvoustupňový proces redukce H2O2 pomocí katalasy (67) 

 

Přeměna H2O2 na vodu a kyslík pomocí CAT je dobře známý dvoustupňový proces. V 

prvním kroku CAT redukuje jednu molekulu H2O2 na vodu a oxiduje se na oxoferrylovou 

sloučeninu a porfyrinový kation-radikál. Tento reakční meziprodukt dále oxiduje druhou 

molekulu H2O2, za vzniku molekulárního kyslíku a další molekuly vody (65, 66). Nízká 

aktivita CAT by mohla být rizikovým faktorem pro vznik Diabetu mellitu (68). 

 

2.4.5 NAD(P)H Chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1) 

 Je obligátní dvouelektronová reduktasa, která katalyzuje redukci široké škály 

substrátů, včetně chinonů, chinon-iminů a nitro-sloučenin. NQO1 je FAD-obsahující 

protein (flavinadenindinukleotid), který existuje jako homodimer a je biochemicky 

charakterizovaný svou jedinečnou schopností využívat jako redukující faktory buď 

NADH nebo NADPH. Je pro něj také typická inhibice pomocí antiagregans dikumarolu. 

Schopnost NQO1 deaktivovat mnoho reaktivních druhů sloučenin demonstruje jeho 

význam jako chemoprotektivního enzymu. Dalším hlavním ochranným účinkem NQO1 

je jeho protirakovinný účinek známý více než 30 let. U lidí byla ve většině tkání s 

výjimkou jater zjištěna jeho vysoká hladina (69). 

 

2.4.6 Superoxiddismutasa (SOD) 

SOD je enzym, který katalyzuje dismutaci superoxidových aniontů na H2O2 a 

molekulární kyslík viz obr. 11 (70).  

 

Obrázek 12: schéma reakce katalyzující SOD (71) 

 

Superoxidový aniont je nebezpečný kvůli následné tvorbě dalších, škodlivějších forem 

kyslíku – mimo H2O2 i peroxynitritu, kyseliny chlorné a hydroxylového radikálu (OH•), 

který je nejnebezpečnější kvůli svému krátkému poločasu. SOD eliminuje tyto rizika. Pro 
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odstranění H2O2 se pak následně zapojují navazující reakce zprostředkované katalasou a 

peroxidasami (72). 

V buňkách existují dvě hlavní formy SOD. Jedna z forem, která se nachází 

v cytoplazmě, obsahuje Cu a Zn (Cu/ZnSOD). Druhá forma, která se nachází především 

v mitochondriích, obsahuje Mn (MnSOD) (61). Jsou to dvě zcela odlišné molekuly se 

stejnou katalytickou funkcí, z nichž každá působí v jiném buněčném kompartmentu. 

Syntéza SOD je zahájena oxidačním stresem doprovázeným tvorbou superoxidu. Různé 

typy SOD přitom vznikají v závislosti na lokalizaci produkce superoxidu (72). 

U různých onemocnění pozorujeme změny aktivity SOD např. zvýšení specifické 

aktivity Cu/ZnSOD lze detekovat u pacientů s urémií, renálním selháním nebo 

onemocněním jater, zatímco její snížení lze pozorovat u srpkovité anémie nebo 

Duchenové muskulární dystrofie. Zvýšená MnSOD a zároveň snížená Cu/ZnSOD se 

vyskytuje u pacientů s poruchami jater a snížená MnSOD i celková SOD u pacientů 

s revmatoidní artritidou (73). 
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3 Cíl 

Cílem této práce bylo: 

• Stanovit aktivity vybraných antioxidačních enzymů u rakovinných buněk HT-29 

ovlivněných po dobu 24 h silicí Myrica rubra nebo seksviterpeny α-humulenem 

a trans-nerolidolem ve dvou koncentracích (25 a 50 μg/ml) proti kontrole.  

• Stanovit ovlivnění genové exprese vybraných antioxidačních enzymů proti 

kontrole ve stejných buňkách, ovlivněných stejným způsobem jako při stanovení 

aktivity enzymů.  

• Stanovit množství proteinu vybraných antioxidačních enzymů proti kontrole ve 

stejných buňkách, ovlivněných stejným způsobem jako při stanovení aktivity 

enzymů.   
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4 Experimentální část 

4.1 Chemikálie a přístroje 
4.1.1 Materiál a Chemikálie  

• Bovinní sérový albumin – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• Bicinchoninová kyselina – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• Deoxyribonukleasa I – New England Biolabs (Hitchin, UK)  

• Deoxyribonukleosidtrifosfáty – Eurogentec (Seraing, Belgie)  

• Detekční substrát Amersham ECL Prime Western Blotting detection reagent – GE 

Health Care (Buckinghamshire, UK)  

• Diethylpyrokarbonát (DEPC) – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• DNA polymerasa (Hotgoldstar enzym) – Eurogentec (Seraing, Belgie)  

• F, R primery – Generi Biotech (Hradec Králové, ČR)  

• Glutathion – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• Inhibitory proteas – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• NADPH – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• Oligo(dT)18 – Generi Biotech (Hradec Králové, ČR)  

• Primární protilátky: β-aktin a katalasa – Abcam (Cambridge, UK); 

glutathionperoxidasa 7 a glutathionreduktasa – Novus Biologicals (Cambridge, 

UK)  

• Proteinový standard pro elektroforézu - BioRad (Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, USA)  

• qPCR kit (FastStart SYBR Green Master) - Roche (Basel, Švýcarsko)  

• Reversní transkriptasa (RT) – Invitrogen (Carlsbad, CA, USA)  

• Sekundární protilátky s navázanou křenovou peroxidasou – Santa Cruz (Dallas, 

TX, USA)  

• Seskviterpeny -humulen a trans-nerolidol – Sigma-Aldrich (Praha, ČR)  

• Silice z Myrica rubra (SMR) – China Jiliang University (prof. Ji-Dong Lou) 32  

• TRIzol  – Sigma-Aldrich (Praha, ČR) 

• Ostatní běžné chemikálie byly dodány firmou Sigma-Aldrich (Praha, ČR) v 

analytické či HPLC čistotě 
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4.1.2 Přístroje  

• Agilent 2100 Bioanalyzer  

• Analytické digitální váhy – Scaltec SBC 22  

• BioRad Trans Blot Turbo  

• C-DiGit™ Blot Scanner (Li-Cor)  

• Centrifuga Heraeus biofuge stratos 

• Centrifuga Thermo Scientific WX ULTRA 80  

• Homogenizátor Potter - Elvehjem  

• Hlubokomrazící box – Jouan, Thermo Scientific  

• Laboratorní magnetická míchačka – IKA Minishaker 

• NanoDrop ND-1000 spectrophotometer, Thermo Scientific  

• pH – metr Boeco Germany BT-675  

• Stolní centrifuga 5415 D  

• Tecan Infinite M200  

• Termocyklér, Life Technologies, Quant Studio 6 Flex 
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4.2 Metodika 
4.2.1 Stanovení aktivity enzymů  

4.2.1.1 Ovlivnění buněk seskviterpeny a příprava cytosolické frakce  

Buňky byly nasazeny i ovlivněny na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vždy 

3 Petriho misky na 1 skupinu. Buňky byly  

- ovlivněny 0,1% DMSO (kontrola)  

nebo  

- MR25 – ovlivněny silicí z Myrica rubra o koncentraci 25 µg/ml 

- MR50 – ovlivněny silicí z Myrica rubra o koncentraci 50 µg/ml 

- -HUM25 – ovlivněny -humulenem o koncentraci 25 µg/ml 

- -HUM50 – ovlivněny -humulenem o koncentraci 50 µg/ml 

- t-NER25 – ovlivněny trans-nerolidolem o koncentraci 25 µg/ml 

- t-NER50 – ovlivněny trans-nerolidolem o koncentraci 50 µg/ml. 

Poté byly inkubovány po dobu 24 h v inkubátoru při 37 °C (5% CO2). Po inkubaci 

bylo odsáto médium. Buňky byly opláchnuty ledovým PBS (ledovým fosfátovým 

pufrem), který byl následně odstraněn. K buňkám byl přidán 1 ml 0,1 M Na-fosfátového 

pufru pH 7,4 a obsah všech tří Petriho misek ze stejné skupiny byl převeden do 15 ml 

zkumavky. Poté byly vzorky zmraženy v hlubokomrazícím boxu při -80 °C. Celkově byl 

proces proveden v triplikátu. 

Vzorky byly po rozmražení přelity do 15 ml kyvet a 3-krát zhomogenizovány 

sonikací ultrazvukovou jehlou (sonikace v pulzech) po dobu 25 s. Kyvety byly stočeny v 

centrifuze Heraeus (20 000 g, 65 min, 4 °C). Supernatant byl převeden do centrifugačních 

kyvet a stočen v centrifuze (105 000 g, 60 min, 4 °C). Supernatant (cytosol) byl poté 

rozpipetován do eppendorfek (200-300 µl). Pelety obsahující mikrosomy nebyly využity.  

 

4.2.1.2 Stanovení bílkoviny  

Pro zjištění specifické aktivity vztažené na množství bílkoviny, bylo nutné nejdřív 

určit množství bílkoviny v jednotlivých vzorcích. K tomuto účelu byla použita metoda za 

použití BCA (bicinchoninová kyselina). Principem tohoto procesu jsou Cu2+ ionty 

reagující v alkalickém prostředí s proteiny za vzniku Cu+. Ty pak vytvářejí při pH 10 

modrofialový komplex s BCA. Intenzita zbarvení je přímo úměrná množství bílkoviny. 

Lze ji změřit při absorbanci 562 nm (74). 
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Obrázek 13: reakce stanovení bílkoviny metodou s BCA (75) 

Prvním krokem bylo stanovení kalibrační křivky, která vzápětí sloužila ke 

stanovení množství bílkoviny v jednotlivých vzorcích. K jejímu sestrojení sloužil 0,1% 

roztok BSA (bovinní sérový albumin) o koncentracích 0, 200, 400, 600, 800 a 1000 

μg/ml.  

V druhém kroku následovalo ředění vzorku 5x destilovanou vodou. Ředění bylo 

provedeno 2-krát, vždy ve čtyřech paralelkách. Do 10 μl vzorku bylo přidáno 200 μl 

pracovního roztoku C, který byl vytvořen smísením roztoku A (NaHCO3, Na2CO3 a BCA 

v 0,1 M NaOH) a roztoku B (4% CuSO4 . 6H2O) v poměru 50:1. Následovalo promíchání 

a inkubace 30 min při 37 °C. Stejným způsobem byl připraven slepý vzorek za použití 

destilované vody místo cytosolické frakce. Absorbance byla změřena při 562 nm proti 

destilované vodě.  

 

4.2.1.3 Glutathionperoxidasa (GPx) 

 Při reakci katalyzované GPx je GSH oxidován na GSSG. Ten je poté průběžně 

redukován GR, čímž je zajištěna konstantní hladina GSH. Tuto reakci doprovází oxidace 

NADPH, kterou lze sledovat fotometricky poklesem absorbance při 340 nm (76, 77).  
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Obrázek 14: reakce stanovení GPx a GR (78) 

 

 Do GAMA destičky bylo napipetováno 50 µl vzorku (cytosol) nebo 50 µl 0,1 M 

Na-fosfátového pufru pH 7,4 (slepý vzorek). Multikanálovou pipetou bylo přidáno 130 

µl mastermixu (10,8 ml 0,1 M K-fosfátového pufru (pH 7,0); 1,2 ml 

ethylendiamintetraoctové kyseliny (20 mM); 1,2 ml GR (10 U/ml pufru) a 2,4 ml GSH 

(3,07 mg/ml)). Následovala inkubace 10 min při 37 °C. Poté bylo přidáno 10 µl NADPH 

a po dobu 5 min byla sledována jeho spotřeba nezávislá na hydroperoxidu. Reakce byla 

zahájena přídavkem 10 µl t-butyl hydroperoxidu a pokles absorbance byl znovu měřen 

po dobu 5 min při 340 nm.  

 Rozdíl absorbance za čas (ΔA/min) zjištěn z oblasti lineárního poklesu byl využit 

pro výpočet aktivity. Díky molárnímu extinkčnímu koeficientu (6,22 mM-1.cm-1) byla 

vypočítána koncentrace spotřebovaného NADPH/min. Aktivita GPx byla vyjádřena 

v jednotkách U, kde 1 U katalyzuje oxidaci 1 µmolu GSH na GSSG za 1 min při pH 7,0. 

V posledním kroku byla vyjádřena specifická aktivita na mg proteinu ve vzorku.  

 

4.2.1.4 Glutathionreduktasa (GR) 

 Metoda funguje na principu přeměny oxidovaného glutathionu (GSSG) na 

redukovaný GSH za současné oxidace NADPH (viz obr. 13), která je zaznamenána jako 

úbytek absorbance při 340 nm po dobu 6 min (79, 80). 
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 Do GAMA destičky bylo napipetováno 50 µl frakce cytosolu nebo 50µl 0,1 M 

Na-fosfátového pufru pH 7,4 (slepý vzorek). Multikanálovou pipetou bylo přidáno 150 

µl mastermixu (6 ml 0,1 M K-fosfátového pufru (pH 7,0); 4,8 ml 

ethylendiamintetraoctové kyseliny (5 mM); 6 ml GSSG (4 mM) a 1,2 ml NADPH (2,5 

mM)). Ihned poté byl sledován pokles absorbance po dobu 6 min při 340 nm.  

 Pro vyhodnocení byla opět použita hodnota ΔA/min z oblasti lineárního poklesu. 

Pomocí molárního extinkčního koeficientu (6,22 mM-1.cm-1) byla vypočtena koncentrace 

spotřebovaného NADPH/min. Aktivita GR byla vyjádřena v jednotkách U, kdy 1 U 

katalyzuje redukci 1 μmolu GSSG na GSH za 1 min při pH 7,0. Nakonec byla aktivita 

vydělena hodnotami koncentrace proteinů v jednotlivých vzorcích, čímž byly získány 

hodnoty specifické aktivity. 

 

4.2.1.5 Glutathion-S-transferasa (GST) 

 Principem stanovení GST je vznik konjugátu GSH s CDNB (1-chloro-2,4-

dinitrobenzenem), který vykazuje absorpční maximum při 340 nm (81).  

 

Obrázek 15: reakce stanovení GST (82) 

 

 Do destičky Greiner s plochým dnem bylo napipetováno 6 µl cytosolu a 6 µl 0,1 

M Na-fostátového pufru pH 7,4 (slepý vzorek). Dále bylo do všech jamek přidáno 196 µl 

mastermixu (4 ml roztoku GSH (5,15 mM GSH v 0,1 M Na-fosfátovém pufru (pH 6,5)); 

0,4 ml roztoku CDNB (51,5 mM CDNB v ethanolu 96%) a 15,6 ml 0,1 M Na-fosfátového 

pufru (pH 6,5)). Po lehkém protřepání byla měřena absorbance v minutových intervalech 

po dobu 6 min při 340 nm.  

 Z odečtené absorbance při 340 nm po 1 min za použití extinkčního koeficientu 9,6 

mM-1.cm-1 bylo zjištěno množství konjugovaného substrátu. Jednotka enzymové aktivity 

U je definována jako množství enzymu katalyzujícího za 1 min přeměnu 1 μmol 
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konjugátu S-2,4-dinitrofenyl-glutathionu. Nakonec byla vyjádřena specifická aktivita 

vztažena na mg proteinu.  

 

4.2.1.6 Katalasa (CAT) 

 Pro stanovení aktivity katalasy byla použita metoda s molybdenanem amonným 

((NH4)6 Mo7O24 . 4 H2O), který tvoří s H2O2 žlutý komplex. Jeho absorbance je měřena 

při 405 nm (83). 

 Do GAMA destičky byly napipetovány vzorky cytosolu a 3 slepé vzorky dle 

následující tabulky.   

 

Tabulka 2 – příprava vzorků a slepých vzorků pro stanovení aktivity CAT 

Vzorek Blank 1 Blank 2 Blank 3 

100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl H2O2 

100 µl Na-K 

fosfátového pufru 

(60 mM, pH 7,4) 

 

20 µl frakce 

100 µl 

molybdenanu 

amonného 

20 µl Na-K 

fosfátového pufru 

(60 mM, pH 7,4) 

 

20 µl Na-K 

fosfátového pufru 

(60 mM, pH 7,4) 

 

Inkubace 1 min při 37 °C v průběhu třepání 

100 µl 

molybdenanu 

amonného 

- 

100 µl 

molybdenanu 

amonného 

100 µl 

molybdenanu 

amonného 

1 min nechat stát 

- 20 µl frakce - - 

Změřit absorbanci při 405 nm 

  

Pokud se v průběhu vytvořili bubliny unikajícího O2, které by rušily měření, byly 

sklepány nebo odstraněny drátkem.  

 Aktivita byla počítána dle vzorce: 

Aktivita CAT (U/ml) = [ (Abl1-Avz) /(Abl2-Abl3) ] . 32,5 . zředění 

Jednotka U je definována jako μmol/min, kdy 1 U rozloží 1 μmol H2O2 za 1 minutu.  
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Obrázek 16: rozklad H2O2 působením CAT (84) 

 

Na základě množství celkové bílkoviny ve vzorcích byla spočítána specifická aktivita. 

 

4.2.1.7 NAD(P)H Chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1) 

 Spektrofotometrické měření je založeno na stanovení redukce cytochromu c při 

550 nm v přítomnosti NADH anebo NADPH a menadionu, který funguje jako 

elektronový akceptor. Měří se nárůst redukovaného cytochromu c. Aktivita NQO1 

odpovídá aktivitě inhibované dikumarolem (inhibitor NQO1) (85, 86, 87).  

 

Obrázek 17: redukční působení NQO1 (88) 

 

 Na měření byla použita destička GAMA, do jejíchž jamek bylo aplikováno 10 µl 

frakce cytosolu nebo 10 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4 (slepý vzorek). Byl 

připraven mastermix s inhibitorem a mastermix bez inhibitoru (s DMSO) podle 

následující tabulky. 

 

Tabulka 3 – příprava mastermixu pro stanovení NQO1 

Složka mastermixu Bez inhibitoru S inhibitorem 

TRIS/HCl pufr⁏ 50 mM⁏ pH 7,5 + 

BSA (0,2%) 
7,68 ml 7,68 ml 

Cytochrom c (308 μM) 3 ml 3 ml 

NADH (4 mM) 600 µl 600 µl 

Menadion (2 mM) 60 µl 60 µl 

Dikumarol (2 mM) - 60 µl 

DMSO 60 µl - 

 

Multikanálovou pipetou bylo přidáno 190 µl mastermixu a ihned měřena absorbance při 

550 nm, 37 °C. Poté byl vyhodnocen rozdíl absorbance za minutu a pomocí molárního 

extinkčního koeficientu redukovaného cytochromu c (ε =28 mM-1.cm-1) byla spočítána 
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aktivita, a následně vztažena na mg bílkoviny ve vzorcích. Aktivita NQO1 byla stanovena 

jako rozdíl mezi aktivitou vzorků bez inhibitoru (DMSO) a s inhibitorem (dikumarolem).  

 

4.2.1.8 Superoxiddismutasa (SOD) 

 Stanovení SOD funguje na principu redukce sodné soli 2-(4-jodofenyl)-3-(4-

nitrofenyl)-5-(2,4-disulfofenyl)-2H-tetrazolium (WST-1) ve vodě rozpustné WST-1 

formazanové barvivo za současné oxidace superoxidového aniontu (O2
•-). Poměr této 

redukce je přímo úměrný aktivitě xanthinoxidasy. Tato reakce je inhibována SOD, jejichž 

aktivitu lze stanovit kolorimetricky (89).  

Obrázek 18: reakce stanovení SOD (90) 

 

Před stanovením byly připraveny vzorky cytosolu a tři slepé vzorky podle tabulky 4. 

 

Tabulka 4 - příprava vzorků a slepých vzorků pro stanovení aktivity SOD 

Složky Vzorek Blank 1 Blank 2 Blank 3 

Vzorek cytosolu 20 µl - 20 µl - 

Redestilovaná H2O - 20 µl - 20 µl 

WST pracovní roztok 200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 

Pufr - - 20 µl 20 µl 

Enzymatický prac. 

roztok 
20 µl 20 µl - - 
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 WST pracovní roztok vznikl smícháním 1 ml WST s 19 ml pufrovacího roztoku 

a enzymatický pracovní roztok vznikl smícháním 15 µl enzymatického roztoku s 2,5 ml 

ředícího pufru. Pro stanovení byla použita GAMA destička, kde byly roztoky přidávány 

v pořadí uvedeném v tabulce 4. Po přidání všech složek byla destička inkubována při 37 

°C 20 min a následně změřena absorbance při 450 nm.  

 Pro vyhodnocení byl stanoven rozdíl absorbancí (Abl1 – Abl3) – (Avz – Abl2), 

který odpovídal množství formazanu, jehož vzniku bránila SOD. Tento rozdíl byl 

vynásoben molárním extinkčním koeficientem formazanu (ε =37 000 M-1.cm-1). Nakonec 

byla vyjádřena specifická aktivita vztažena na množství bílkoviny ve vzorku.  

 

4.2.2 Genová exprese  

 Zjištění změny genové exprese proběhlo metodami Real-Time PCR (4.2.2.6), po 

izolaci RNA (4.2.2.2), kontrole kvality RNA (4.2.2.3), DNase treatment (4.2.2.4) a 

reverzní transkripci (4.2.2.5) do cDNA.  

 

4.2.2.1 Příprava vzorků  

Buňky byly nasazeny i ovlivněny na Lékářské fakultě UK v Hradci Králové vždy 

3 Petriho misky na 1 skupinu. Po dosažení minimálně 50% konfluence byly buňky 

ovlivněny seskviterpeny (viz. 4.2.1.1). 

Poté byly inkubovány po dobu 24 h v inkubátoru při 37 °C (5% CO2). Po inkubaci 

bylo odsáto médium. Buňky byly opláchnuty ledovým PBS (ledovým fosfátovým 

pufrem), který byl následně odsát. Obsah všech misek byl zvlášť seškrabán do 200 μl 

TRIzolu.  

 

4.2.2.2 Izolace RNA  

 Byla použita metoda s TRIzolem, která umožňuje selektivní izolaci RNA i 

z malého množství vzorku při zachování její integrity během homogenizace. Po přidání 

chloroformu a následném stočení byla směs rozdělena na vodní a organickou fázi, 

přičemž RNA se vyskytuje v horní vodní fázi. Ta byla vysrážena pomocí isopropanolu. 

Pro lýzu a homogenizaci bylo použito 400 µl TRIzolu. Po 5min inkubaci při pokojové 

teplotě bylo přidáno 80 µl chloroformu a směs byla 15 sekund protřepávána v ruce. 

Následovala centrifugace (15 min, 12 000 g, 4 °C). Po stočení byla horní vrstva 

odpipetována do nové zkumavky, do které bylo přidáno i 500 µl isopropanolu. Po 
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promíchání se nechala zkumavka stát při pokojové teplotě 10 min. Následně byly vzorky 

stočeny 10 min při 12 000 g a 4 °C. Supernatant byl opatrně odstraněn a na peletu byl 

přidán 75% ethanol, který byl po zamíchání a stočení (5 min, 7 500 g, 4 °C) také odsán. 

Po usušení pelety na vzduchu byla rozpuštěna v 30 µl DEPC (diethylpyrokarbonát) vody 

a důkladně promíchána. Vzorky s už rozpuštěnými peletami byly uloženy na led.  

 Pro další porovnávání vzorků mezi sebou, bylo nutné stanovit koncentrace RNA 

v jednotlivých vzorcích. Toto stanovení bylo provedeno přístrojem Nanodrop. Vzorky 

byly před měřením 10-krát zředěny DEPC vodou. Nanodrop je schopen rozeznat jak 

koncentraci, tak i kontaminaci proteiny a fenolem. Pro jednodušší manipulaci s RNA byly 

vzorky naředěny na koncentraci RNA 1 µl/ml. 

 

4.2.2.3 Kontrola RNA 

 Kvalita RNA byla pozorována na přístroji Agilent 2100 Bioanalyzer. Principem 

metody bylo využití elektroforézy v čipovém provedení. Tento formát snižuje čas 

potřebný k provedení separace, množství vzorku i činidel. Čip tvoří propojenou síť jamek, 

kterou mezi nimi vytváří mikrokanálky. Jakmile jsou jamky a kanálky naplněny, čip se 

stává propojeným elektrickým obvodem. Nastává separace podle velikosti, kde menší 

fragmenty migrují rychleji než vetší. Detekce probíhá díky navázanému barvivu laserově 

indukovanou fluorescencí. Data jsou převáděna do gelům podobných pásů a 

elektroferogramů (píků) určujících závislost doby migrace na velikosti fragmentů. 

Kvantifikace se provádí pomocí standardu, jehož plocha píku je porovnávána se součtem 

ploch píků ve vzorku (91).  

 

4.2.2.4 DNase treatament 

 Metoda spočívá v přidání DNasy, která selektivně štěpí DNA. Tím odstraní 

kontaminaci DNA, ale RNA zůstává beze změny. Tento krok je potřebný před 

provedením reverzní transkripce.  

 Nejdřív byl připraven mastermix, který pro jeden vzorek obsahoval 3 µl DNase 

pufru, 1 µl DNasy a DEPC H2O do 30 µl, tak aby reakční směs obsahovala 30 µl už i se 

vzorkem. Následně byl promíchán, stočen a rozpipetován do zkumavek, kde k němu bylo 

přidáno 10 µg RNA. Při současném třepání 500 g byly vzorky inkubovány po dobu 25 

min při 37 °C. Poté bylo přidáno 1,5 µl 0,1 M EDTA a směs byla inkubována 10 min při 

75 °C, což způsobilo inaktivaci DNasy. Do vzorků bylo poté přidáno 18,5 µl DEPC H2O 
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a byla získána ošetřená RNA v koncentraci 0,2 µg/µl, která je vhodná pro následnou 

reverzní transkripci.  

 

4.2.2.5 Reverzní transkripce  

 Působením reverzní transkriptasy (RT) je RNA převedena na jednořetězcovou 

cDNA (complementary DNA). Schopnost reverzní transkriptázy mají retroviry, které 

jsou schopny přepisovat svůj genetický kód do DNA hostitelské buňky. Proces byl 

uskutečněn díky oligo(dT)18 primeru (92). 

 

Obrázek 19: schéma průběhu reverzní transkripce (93) 

 

 Byla připravena směs 5 µl RNA zředěné na 0,2 µg/µl s 1 µl oligo(dT)18 ve dvou 

paralelních sadách vzorků. Jedna potřebná na reverzní transkripci a druhá na kontrolu, 

bez přidané RT. Směs byla zahřátá v PCR cykléru 5 min při 65 °C. Následně byly vzorky 

ochlazeny na ledu a stočeny. Do jedné sady bylo přidáno 14 µl mastermixu s RT 

obsahujícího krom RT také reakční pufr, deoxynukleosidtrifosfáty (5 mM dNTP), 

dithiothreitol (DTT) a DEPC vodu, a do druhé sady 14 µl mastermixu stejného složení 

bez RT s přídavkem vody místo ní. Reakční směs byla zahřáta v PCR cykléru po dobu 50 

min při 42 °C, přičemž proběhla syntéza cDNA, a poté 5 min při 80 °C, kdy se RT 

denaturovala. Po této reakci bylo do směsi přidáno 80 µl redestilované vody. Tím byla 

dosažena koncentrace 10 ng/µl.  

 

4.2.2.6 Real-Time PCR 

 Metoda slouží pro kontrolu kvality RNA a je založena na principu kvantitativní 

polymerasové řetězové reakci (qPCR) s možností kvantifikace vznikajícího produktu 

v průběhu. Získává se při ní velké množství úseků DNA. Reakce probíhá v PCR cykléru, 
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který je schopen měnit teplotu v průběhu procesu. Principem je opakovaná řízená 

denaturace DNA a následná renaturace řetězců s oligonukleotidy, které jsou v nadbytku 

a fungují jako primery pro syntézu nového řetězce DNA.  

Reakce probíhá ve třech krocích. První nastává denaturace zahřátím na teplotu 95 

°C, při které se rozpojí vodíkové můstky mezi řetězci. Druhým krokem je annealing 

(hybridizace), který probíhá při 45-60 °C. Při něm se řetězce DNA renaturují 

s oligonukleotidy (primery). Používají se dvě sady specifických primerů 

komplementárních k množenému úseku, jeden poblíž 5´konci a druhý 3´konci. Na toto 

spojení je DNA polymerasa schopna se připojit. Posledním krokem je elongace, syntéza 

nových řetězců, která probíhá při 65-75 °C díky aktivaci DNA polymerasy. Při první 

reakci se počet řetězců zdvojnásobí. V druhém cyklu už slouží jako templáty i nově 

vytvořené řetězce (94).  

 

Obrázek 20: schéma průběhu RT PCR (95) 
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Detekce množství DNA probíhá jako detekce vazby fluorescenčního substrátu 

SYBR Green, který se váže na vniklou DNA. Fluorescence je vyzařována až po jeho 

navázání na DNA nikoli volným substrátem (96). 

 

Obrázek 21: schéma detekce vzniklé DNA (97) 

 

Jako referenční gen byl použit GAPDH (glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa) a 

B2M (beta-2-microglobulin).  

 Byl připraven mastermix dle tabulky 5 o koncentraci primerů 250 nM. Složky 

byly postupně napipetovány do stripů Bio-Rad. Pro netemplátovou kontrolu (NTC) bylo 

pipetováno 5 μl vody místo cDNA. Rovněž byl měřen i noRT kontrolní vzorek. 

 

Tabulka 5 - příprava reakční směsi pro Real-Time PCR 

Složky Množství pro 1 vzorek 

H2O 8,1 µl 

10x reakční pufr  2,0 µl 

50 mM MgCl2 1,4 µl 

5 mM Dntp 0,8 µl 

SYBR ředěný 0,6 µl 

Forward primer (5 μM)  1,0 µl 

Reverse primer (5 μM)  1,0 µl 

Hotgoldstar enzym (DNA polymerasa)  0,1 µl 

cDNA (ředěná 1:4)  5,0 µl 

 

Stripy byly vloženy do PCR cykléru a byl spuštěn program. Byl zkontrolován 

průběh fluorescenčních křivek a křivky tání a vypočten poměr ovlivněných vzorků vůči 

kontrole podle comparative Ct metody: 2-∆Cq, přičemž 

∆Cq = [ Cq (zkoumaný gen) – Cq (referenční gen) ]ovlivněné - [ Cq (zkoumaný gen) – Cq (referenční gen) ]kontrola 
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4.2.3 Detekce proteinů  

4.2.3.1 Příprava vzorků  

 Nasazení a ovlivnění buněk proběhlo na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové 

viz. 4.2.1.1. Po rozmražení byly vzorky homogenizovány injekční stříkačkou s jehlou 10-

násobným nasátím a opětovným vysátím. Vzorky byly ponechány na ledu 20 min. 

Následovala centrifugace 10 min při 13 000 g a 4 °C. Poté byl supernatant odebrán, 

stanoveno množství bílkoviny (viz. 4.2.1.2) a podle jejího obsahu bylo vypočteno nutné 

naředění jednotlivých vzorků na koncentraci 1 µg/µl lyzačním pufrem (tab. 6) a 4xSDS 

(tab. 7), tak že SDS tvořilo ¼ celkového objemu. Do 13 ml lyzačního pufru roztátého na 

ledu bylo předem přidáno 130 µl PMSF (100 mM fenylmethansulfonyl-fluoridu) a 130 

µl inhibitorů proteas.  

 

Tabulka 6 - složení lyzačního pufru 

 

 

 

 

 

 

 

Složka (konečná koncentrace) Množství 

50 mM TRIS/HCl pH 7,4 50 ml 

150 mM NaCl 8,766 g 

10% glycerol 117,65 ml 

1% Triton X-100 10 ml 

2 mM EDTA 0,58 g 

2 mM EGTA 0,76 g 

40 mM β -glycerolfosfát 8,52 g 

50 mM fluorid sodný 2,09 g 

10 mM pyrofosfát sodný 4,46 g 

2 mM dithiotreitol 0,3085 g 

200 μM vanadičnan sodný 0,03678 g 

H2O Doplnit objem na 1 l 
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Tabulka 7 - složení 4xSDS vzorkového pufru 

Složky (konečná koncentrace) Množství 

200 mM TRIS/HCl pH 6,8 4 ml 

40% glycerol 9,41 ml 

6% SDS (dodecylsíran sodný) 1,2 g 

0,2 M DTT (dithiotreitol) 0,617 g 

0,1 g bromfenolová modř Špetka 

redestilovaná H2O 20 ml 

 

Naředěné vzorky byly denaturovány při 95 °C po dobu 5 min. Takto připravené vzorky 

byly uchovávány při -20 °C a před použitím byly zahřáty na 95 °C 5 min.  

 

4.2.3.2 Elektroforéza proteinů 

 Principem je migrace nabitých částic v elektrickém poli podle jejich velikosti, a 

tím jejich separace. V této metodě molekuly bílkovin migrovaly polyakrylamidovým 

gelem.  

 Byl použit systém SDS-PAGE, kombinace dvou gelů, a to separačního (spodního) 

a zaostřovacího (horního), jejichž složení je v tabulkách 8 a 9.  

 

Tabulka 8 - složení separačního gelu 

Složky 10%-2 gely; 1,5 mm 12,5% -2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 9,8 ml 8,55 ml 

pufr 1,5 M TRIS-HCl pH 

8,8 

5 ml 5 ml 

40% roztok AA + bis AA 5 ml 6,25 ml 

10% SDS 0,2 ml 0,2 ml 

10% roztok APS 200 μl 200 μl 

TEMED 16 μl 16 μl 

 

Dle stanovovaného proteinu byl zvolen buď 10%, anebo 12,5 % separační gel. Po 

promíchání byl gel ihned pipetován mezi skla na stojánku do výšky cca 4,5 cm od 

spodního okraje. Gel byl převrstven 200 μl isobutanolu nasyceného vodou. Následně byl 

ponechán 30 – 60 min polymeraci. Po odlití isobutanolu byl namíchán horní gel dle 

tabulky 9. Po přípravě byl ihned převeden mezi skla na spodní gel po horní okraj. Do gelu 

byl zasunut hřeben a gel polymeroval 30 min.  
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Tabulka 9 - složení zaostřovacího gelu  

Složky 2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,42 ml 

pufr 0,5 M TRIS-HCl pH 6,8 2,5 ml 

40% roztok AA + bis AA 0,98 ml 

10% SDS 0,1 ml 

10% roztok APS 200 μl 

TEMED 16 μl 

 

Gely byly vyndány ze stojánku, opláchnuty vodou a byl z nich vysunut hřeben. Gel byl 

umístěn do stojánku na elektroforézu a dobře uzavřen. Stojánek byl umístěn do vaničky. 

Do vnitřního elektrodového prostoru byl nalit elektrodový pufr (72 g glycinu, 15 g TRIS 

a 5 g SDS rozpuštěného v 900 ml redestilované vody, pomocí 4M HCl upraveno na pH 

8,3) tak aby nepodtékal. Do vaničky byl přidán rovněž hned potom. Do každé jamky bylo 

naneseno pipetou 25 μl vzorku a do jedné jamky 5 μl molekulárního standardu. Po 

připojení ke zdroji proběhla elektroforéza při napětí 90 V až do doběhnutí čela na spodní 

okraj gelu. Gel byl vyndán a byly z něj odstraněny spacery a zaostřovací gel. Separační 

část byla použita u stanovení Western Blot. 

 

4.2.3.3 Western Blot (WB) 

  WB je metoda používaná k detekci specifických molekul proteinů. Gel, 

nitrocelulózová membrána a silné filtrační papíry byly ponořeny do blotovacího pufru (k 

6,06 g TRIS a 28,8 g glycinu přidáno 400 ml methanolu a doplněno redestilovanou vodou 

na objem 2000 ml) na 20 min. Do přístroje Bio Rad Trans Blot byly na sebe kladeny 1 

silný filtrační papír, membrána, gel a druhý silný filtrační papír. Působením elektrického 

proudu v Bio Rad Trans Blot Turbo proběhlo blotování, přesun proteinů z gelu na 

nitrocelulózovou membránu. Získaná membrána byla třikrát promyta redestilovanou 

vodou a následně blokován vznik nespecifických reakcí v 5% mléku v TBST pufru (k 

8,77 g NaCl rozpuštěného v cca 300 ml redestilované vody bylo přidáno 3 ml Tweenu 20 

a 100 ml 0,1 M TRIS pufru pH 8,0; doplněno vodou do 1000 ml) 2 hodiny. Následovala 

inkubace s primární protilátkou přes noc, která se specificky navázala na požadovaný 

protein. Membrána byla poté proplachována TBST pufrem 4-krát po dobu 15 min. 

Následně byla membrána inkubována se sekundární protilátkou, konjugovanou s 

křenovou peroxidasou, která specificky rozpoznává primární protilátku a váže se na ní. 

Opět byl proveden oplach TBST pufrem 4-krát po 15 min.  
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 Následovala chemiluminiscenční detekce. Na membránu byl nanesen substrát 

vzniklý smísením roztoku luminolu a peroxidu vodíku v poměru 1:1 a takto ošetřená 

membrána byla inkubována 5 min v temnu. K detekci byl použit přístroj C-DiGit™ Blot 

Scanner. Referenční bílkovinou byl β aktin (98, 99). 

 

4.2.4 Statistická analýza 

 Výsledky jdou uvedeny jako aritmetické průměry ± směrodatná odchylka. 

Statistická významnost byla vyhodnocena metodou t-test v programu GraphPad Prism 

verze 6. Rozdíly byly signifikantní, pokud vykazovaly p < 0,05.  
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5 Výsledky 

V této kapitole jsou použity zkratky označující konkrétní vzorky: 

K   kontrola (buňky ovlivněné 0,1% DMSO)  

MR25   buňky ovlivněné silicí z Myrica rubra o koncentraci 25 μg/ml  

MR50   buňky ovlivněné silicí z Myrica rubra o koncentraci 50 μg/ml  

-HUM25  buňky ovlivněné α-humulenem o koncentraci 25 μg/ml  

-HUM50 buňky ovlivněné α-humulenem o koncentraci 50 μg/ml  

t-NER25  buňky ovlivněné trans-nerolidolem o koncentraci 25 μg/ml  

t-NER50  buňky ovlivněné trans-nerolidolem o koncentraci 50 μg/ml 

 

5.1 Stanovení bílkoviny 
 Koncentrace bílkoviny byla stanovena metodou s BCA viz. 4.2.1.2. Stanovení 

bylo provedeno třikrát z každého experimentu. U každého měření byla sestavena 

kalibrační křivka lineární regresí z naměřených absorbancí BSA v koncentracích 0, 200, 

400, 600, 800 a 1000 μg/ml.  

 

Obrázek 21: jedno ze tří stanovení kalibrační křivky vyjádřeno graficky, y = 0,000727x 

je rovnice křivky a R je hodnota spolehlivosti 

 

Hodnoty ze tří měření pro jeden experiment byly zprůměrovány a bylo s nimi dál 

pracováno u stanovování aktivit enzymů (tab. 10).  
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Tabulka 10 - průměrné koncentrace celkové bílkoviny pro stanovení aktivit enzymů 

Vzorek 

1. Experiment 2. Experiment 

Koncentrace 

bílkoviny [mg/ml] 

Směrodatná 

odchylka 

Koncentrace 

bílkoviny [mg/ml] 

Směrodatná 

odchylka 

K 1,372 0,278 1,472 0,243 

MR25 1,383 0,228 1,557 0,205 

MR50 1,255 0,160 1,370 0,176 

-HUM25 1,538 0,233 1,515 0,205 

-HUM50 1,347 0,181 1,446 0,209 

t-NER25 1,333 0,197 1,630 0,221 

t-NER50 1,219 0,232 1,227 0,420 

 

Stanovení celkové bílkoviny bylo provedeno také pro vzorky na Western blot. Měření 

bylo provedeno 2-krát. V tabulce 11 jsou zprůměrované hodnoty z obou měření a 

směrodatné odchylky.  

 

Tabulka 11 - průměrné koncentrace celkové bílkoviny ve vzorcích pro elektroforézu a 

Western blot 

Vzorky 
Koncentrace bílkoviny 

[mg/ml] 
 Směrodatná odchylka 

K 3,711 0,033 

MR25 3,519 0,003 

MR50 3,221 0,260 

-HUM25 3,430 0,067 

-HUM50 3,207 0,102 

t-NER25 3,113 0,098 

t-NER50 2,850 0,085 

 

5.2. Glutathionperoxidasa (GPx) 
5.2.1 Aktivita enzymu 

Aktivita GPx byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.3. V tabulce 12 

jsou průměry všech naměřených hodnot u jednotlivých vzorků se směrodatnými 

odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění aktivity (obr. 22). 
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Tabulka 12 - specifická aktivita GPx 

Vzorky 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg]  
Směrodatná odchylka  

K 9,421 1,680 

MR25 7,816 1,017 

MR50 7,033 1,963 

-HUM25 8,633 1,856 

-HUM50 9,303 1,733 

t-NER25 8,677 2,160 

t-NER50 8,480 2,495 

 

 

Obrázek 22: specfická aktivita GPx 

 

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl specifické aktivity GPx 

u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině. 

 

5.2.2 Ovlivnění genové exprese 

Stanovení míry exprese genů GPx 7 u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny,  

bylo provedeno metodou Real-Time PCR podle metody popsané v kapitole 4.2.2. 

U buněk HT-29 nebyla pozorována genová exprese GPx 7. 
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5.3 Glutathionreduktasa (GR) 
5.3.1 Aktivita enzymu 

 Aktivita GR byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.4. V tabulce 13 

jsou průměry všech naměřených hodnot u jednotlivých vzorků se směrodatnými 

odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění aktivity (obr. 23). 

 

Tabulka 13 - specifická aktivita GR 

Vzorky Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 
Směrodatná odchylka 

K 2,443 0,420 

MR25 2,988 0,902 

MR50 3,936 0,513 

-HUM25 2,463 0,256 

-HUM50 2,786 0,299 

t-NER25 2,980 0,278 

t-NER50 4,028 0,305 

 

 

Obrázek 23: specifická aktivita GR; * označuje statisticky signifikantní změnu proti 

kontrole (p < 0,05) 
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 Statisticky signifikantní změna byla naměřena ve dvou vzorcích. U buněk HT-29 

ovlivněných MR50 a t-NER50 bylo pozorováno zvýšení aktivity GR.  

 

5.3.2 Ovlivnění genové exprese 

Stanovení míry exprese genů GR u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny, bylo 

provedeno metodou Real-Time PCR podle metody popsané v kapitole 4.2.2. 

 V tabulce 14 jsou průměry všech naměřených hodnot genové exprese GR 

u jednotlivých vzorků se směrodatnými odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění 

(obr. 24). 

 

Tabulka 14 - relativní genová exprese GR 

Vzorky Relativní exprese mRNA Směrodatná odchylka 

K 1,000 0,124 

MR25 1,166 0,204 

MR50 1,611 0,327 

-HUM25 1,185 0,226 

-HUM50 1,359 0,151 

t-NER25 1,057 0,563 

t-NER50 0,763 0,237 
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Obrázek 24: relativní genová exprese GR; * označuje statisticky signifikantní změnu 

proti kontrole (p < 0,05) 

Statisticky signifikantní změna byla naměřena ve dvou vzorcích. U buněk HT-29 

ovlivněných MR50 a -HUM50 byla pozorována zvýšená genové exprese GR proti 

kontrolní skupině. 

 

5.3.3 Detekce proteinů 

 Míra ovlivnění množství proteinů seskviterpeny byla stanovena elektroforézou a 

WB jak je popsáno v kapitole 4.2.3. Kvůli časové a finanční náročnosti metod byl 

stanoven pouze enzym GR, u kterého byly pozorovány signifikantní změny v aktivitě či 

genové expresi. Množství proteinu bylo vztaženo na β aktin a porovnáno s kontrolním 

vzorkem. 

 V tabulce 15 jsou průměry všech naměřených hodnot bílkoviny GR 

u jednotlivých vzorků se směrodatnými odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění 

(obr. 25). 
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Tabulka 15 - relativní množství bílkoviny GR 

Vzorky Relativní množství 

proteinu 
Směrodatná odchylka 

K 1,000 0,000 

MR25 1,153 0,022 

MR50 4,951 1,616 

-HUM25 4,736 1,467 

-HUM50 2,601 1,121 

t-NER25 2,170 0,829 

t-NER50 9,132 5,909 

 

 

Obrázek 25: relativní množství bílkoviny  

  

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl množství proteinu u 

buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině. 
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5.4 Glutathion-S-transferasa (GST) 
5.4.1 Aktivita enzymu 

 Aktivita GST byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.5. V tabulce 16 

jsou průměry všech naměřených hodnot u jednotlivých vzorků se směrodatnými 

odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění aktivity (obr. 26). 

 

Tabulka 16 - specifická aktivita GST 

Vzorky 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 
Směrodatná odchylka 

K 60,118 2,269 

MR25 60,719 4,975 

MR50 58,543 2,460 

-HUM25 55,493 4,084 

-HUM50 58,376 6,954 

t-NER25 60,612 8,646 

t-NER50 65,345 8,782 

 

 

Obrázek 26: specifická aktivita GST 

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl specifické aktivity 

GST u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině.  



53 
 

5.4.2 Ovlivnění genové exprese 

Stanovení míry exprese genů GSTπ (GSTp) u buněk HT-29 ovlivněných 

seskviterpeny, bylo provedeno metodou Real-Time PCR podle metody popsané 

v kapitole 4.2.2. 

 V tabulce 17 jsou průměry všech naměřených hodnot genové exprese GSTp 

u jednotlivých vzorků se směrodatnými odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění 

(obr. 27). 

 

Tabulka 17 - relativní genová exprese GSTp 

Vzorek Relativní exprese mRNA Směrodatná odchylka 

K 1,000 0,245 

MR25 0,835 0,230 

MR50 0,875 0,255 

-HUM25 0,869 0,130 

-HUM50 0,988 0,149 

t-NER25 0,842 0,235 

t-NER50 0,773 0,171 

 

 

Obrázek 27: relativní genová exprese GSTp 
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 Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl v genové expresi 

GSTp u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní 

skupině. 

 

5.5 Katalasa (CAT) 
5.5.1 Aktivita enzymu 

 Aktivita CAT byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.6. V tabulce 18 

jsou průměry všech naměřených hodnot u jednotlivých vzorků se směrodatnými 

odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění aktivity (obr. 28). 

 

Tabulka 18 - specifická aktivita CAT 

Vzorky 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 
Směrodatná odchylka 

K 8,849 1,210 

MR25 7,733 1,561 

MR50 9,438 1,181 

-HUM25 9,025 0,959 

-HUM50 7,145 1,634 

t-NER25 9,431 1,903 

t-NER50 10,299 3,353 

 

 



55 
 

 

Obrázek 28: specifická aktivita CAT 

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl specifické aktivity 

CAT u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině.  

 

5.5.2 Ovlivnění genové exprese 

Stanovení míry exprese genů CAT u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny, 

bylo provedeno metodou Real-Time PCR podle metody popsané v kapitole 4.2.2. 

 V tabulce 19 jsou průměry všech naměřených hodnot genové exprese CAT 

u jednotlivých vzorků se směrodatnými odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění 

(obr. 29). 

 

Tabulka 19 - relativní genová exprese CAT 

Vzorky Relativní exprese mRNA Směrodatná odchylka 

K 1,000 0,125 

MR25 0,930 0,133 

MR50 0,872 0,105 

-HUM25 1,094 0,058 

-HUM50 1,059 0,184 

t-NER25 1,059 0,022 

t-NER50 0,899 0,080 
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Obrázek 29: relativní genová exprese CAT 

 

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl v genové expresi CAT 

u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině. 

 

5.6 NAD(P)H Chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1)  
5.6.1 Aktivita enzymu   

Aktivita NQO1 byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.7. Nicméně 

nebyla detekována žádná aktivita jak u kontrolních vzorků, tak ani u vzorků ovlivněných 

seskviterpeny. Enzym nevykazoval u buněk HT-29 žádnou aktivitu. Z toho důvodu 

nebyla u těchto vzorků dál měřena změna genové exprese a prováděna elektroforéza a 

Western blot. 

 

5.7 Superoxiddismutasa (SOD) 
5.7.1 Aktivita enzymu 

 Aktivita SOD byla stanovena dle metody popsané v kapitole 4.2.1.8. V tabulce 20 

jsou průměry všech naměřených hodnot u jednotlivých vzorků se směrodatnými 

odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění aktivity (obr. 30). 
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Tabulka 20 - specifická aktivita SOD 

Vzorky 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 
Směrodatná odchylka 

K 8,311 0,371 

MR25 8,341 0,164 

MR50 8,958 0,007 

-HUM25 8,258 0,052 

-HUM50 8,278 0,718 

t-NER25 8,612 0,854 

t-NER50 8,853 0,100 

 

 

Obrázek 30: specifická aktivita SOD 

  

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl specifické aktivity 

SOD u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině. 

 

5.7.2 Ovlivnění genové exprese 

Stanovení míry exprese genů SOD u buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny, 

bylo provedeno metodou Real-Time PCR podle metody popsané v kapitole 4.2.2. 
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 V tabulce 21 jsou průměry všech naměřených hodnot genové exprese SOD 

u jednotlivých vzorků se směrodatnými odchylkami a pod tabulkou grafické znázornění 

(obr. 31). 

 

Tabulka 21 - relativní genová exprese SOD 

Vzorek Relativní exprese mRNA Směrodatná odchylka 

K 1,000 0,160 

MR25 0,948 0,053 

MR50 0,947 0,030 

-HUM25 1,021 0,092 

-HUM50 1,059 0,068 

t-NER25 0,984 0,034 

t-NER50 0,726 0,105 

 

 

Obrázek 31 - relativní genová exprese SOD 

 

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný (p < 0,05) rozdíl v genové expresi SOD u 

buněk HT-29 ovlivněných seskviterpeny či silicí M. rubra proti kontrolní skupině. 
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6 Diskuze 

Kolorektální karcinom je jednou z hlavních příčin úmrtí na nádorová onemocnění 

po celém světě (100). Vzhledem k vyskytujícím se závažným vedlejším účinkům 

klasických chemoterapeutik a zvýšené míře rezistence jsou hledány jiné alternativní 

zdroje látek s protirakovinnými účinky v rostlinných materiálech (101). V současné době 

se jako nadějný zdroj těchto látek jeví subtropický strom Myrica rubra, který je 

předmětem mnoha studií. M. rubra je široce rozšířena ve východní Asii, a výtažky z ní 

patří mezi tradiční léky na řadu chorob. Z vědeckého hlediska obsahuje M. rubra mnoho 

zajímavých látek s výraznými antioxidačními, antidiabetickými, protizánětlivými a 

protinádorovými vlastnostmi, které jsou izolovány téměř ze všech částí této rostliny. 

Mechanizmus protinádorové aktivity je nejčastěji zprostředkován indukcí apoptózy, 

zásahem do buněčného cyklu, popřípadě inhibicí různých faktorů (proangiogenní atd.) 

(35). Tato práce se zabývala podrobněji látkami obsaženými v silici M. rubra, jenž podle 

výsledků jiných výzkumů, vykazovaly řadu účinků, jako je inhibice syntézy melaninu, 

protinádorová aktivita nebo efekt proti viru influenza (102).  

V naší práci byl konkrétně sledován vliv silice M. rubra, α-humulenu (HUM) a  

trans-nerolidolu (NER), na antioxidační enzymy v nádorových buňkách kolorektálního 

adenokarcinomu HT-29 po 24 h inkubaci. Na buňkách této linie byl už v minulosti 

pozorován účinek látek přírodního původu. Ve studii, zaměřené na sledování účinku 

baikaleinu u linie HT-29, byl zjištěn signifikantní antiproliferační účinek v koncentracích 

>40 µM (103). Stejný efekt byl naměřen u buněk HT-29 ovlivněných 

isoburyroylplenolinem a arnikolidem D. Tyto dvě látky přitom vykazovaly vysokou 

cytotoxickou selektivitu na buňky HT-29 proti cisplatině (104).  

Jako zdroj látek s potenciálním antiproliferačním účinkem je zkoumána i silice M. 

rubra (MR) s významným obsahem seskviterpenů, např. ve studii Langhasové et al. 

(2014) zkoumající vliv silice M. rubra na několika rakovinných střevních liniích HCT8, 

SW620, SW480, HT-29 a CaCo-2 s použitím cytostatického léku paclitaxelu jako 

pozitivní kontrolu. Silice M. rubra signifikantně inhibovala proliferaci ve všech 

buněčných liniích v závislosti na koncentraci. Přitom vliv silice na životaschopnost 

hepatocytů (jako model zdravých nerakovinných buněk) nebyl zjištěn (101).  

V naší práci bylo pozorováno, zda jsou po inkubaci ovlivněny aktivity 

antioxidačních enzymů glutathioneperoxidasy (GPx), glutathionreduktasy (GR), 
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glutathion-S-transferasy (GST), katalasy (CAT), NAD(P)H chinonoxidoreduktasy 1 

(NQO1) a superoxiddismutasy (SOD).  

Signifikantní změny oproti kontrole byly naměřeny pouze u enzymu GR, který je 

zodpovědný za udržování hladiny redukovaného glutathionu (GSH), jednoho z nejvíce 

redukujících thiolů ve většině buněk. Hraje roli v regulaci reaktivních forem kyslíku 

(ROS) a určuje nejvhodnější podmínky pro redoxní regulaci v buňce nebo pro aktivaci 

programované buněčné smrti (58). Rakovinné buňky vzhledem k metabolickým a 

signalizačním odchylkám mají zvýšené hladiny ROS, vyvážené zvýšením antioxidační 

kapacity. Přitom ale stále udržují hladinu ROS vyšší než v normálních buňkách. Tyto 

protichůdné účinky mají vliv na výběr léčebné strategie, jejichž cílem je modulovat 

hladiny ROS. Vhodnou kombinací by mohly být inhibitory GSH s radioterapií nebo 

chemoterapií (105). Stejně tak byla sledována zvýšená aktivita GR ve studii Guo et al. 

(2013) po ovlivnění buněk HT-29 bioaktivním pentapeptidem z cizrny. Zde byly 

naměřeny navíc zvýšené hodnoty aktivit CAT a GPx (106). Ve studii García-Navarro et 

al. (2007) byla opět zaznamenána zvýšená aktivita GR i GPx v buňkách HT-29 po 

ovlivnění melatoninem i CGP52608 (agonista melatoninového jaderného receptoru) 

(107) a dle de Souza Grinevicius et al. (2016) byla zjištěna zvýšená aktivita GR, SOD a 

CAT v MCF-7 buňkách ovlivněných ethanolickým extraktem z Piper nigrum (108). 

Stejný výsledek byl naměřen ve studii Yang et al. (2011) zkoumající vliv extraktu z plodů 

M. rubra na oxidativní stres v sliznici potkaních jater a střev, kde byla pozorována 

zvýšená aktivita SOD, CAT a GR a zároveň inhibována GPx a GST (109). V práci 

Janíček T. (2017) bylo pozorováno zvýšení aktivity GR v buňkách CaCo-2 ovlivněných 

MR25, MR50 (25 a 50 μg/ml) a NER50 a CAT ve vzorcích MR25. Přitom bylo u GPx 

pozorováno snížení genové exprese ve všech vzorcích oproti kontrole a u GR zvýšení 

všude krom MR50. Zároveň u NER50 došlo k signifikantnímu snížení množství proteinu 

GPx7 a zvýšení GR proteinu u vzorků MR25 a HUM25 (110). V našich buňkách byla 

pozorována zvýšená hladina GR aktivity po ovlivnění silicí MR50 a NER50. U vzorků 

ovlivněných MR50 a HUM50 bylo pozorováno zvýšení genové exprese. V těchto 

vzorcích se buňky snažily bojovat proti oxidačnímu stresu vyšší dostupností GSH.  

Množství proteinů se může, ale nemusí shodovat s úrovní exprese mRNA. 

Jednotlivé množství proteinů a mRNA jsou určeny vztahem mezi rychlostmi 

produkujících a degradujících procesů. Posttranskripční úpravy, translace a degradace 

přispívají k variabilitě koncentrací proteinů, stejně tak jako transkripce a degradace 

transkriptu. V savčích buňkách je mRNA produkována nižší rychlostí než proteiny. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0378874116302914#!
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Průměrně jsou syntetizovány dvě kopie mRNA za hodinu, ale desítky kopií proteinů. 

Rovněž jsou mRNA méně stabilní. Posttranslační úpravy navíc mohou mít také vliv na 

stabilitu proteinů. Jakýkoliv protein však může mít jiné parametry, jimiž se může lišit od 

průměru např. regulační proteiny mohou být rychle syntetizovány, ale i degradovány, aby 

byly schopné reagovat na nové podněty. Množství transkriptu nepředpovídá výskyt 

proteinů a zároveň množství proteinů není ukazatelem enzymatické aktivity. Rozsah 

shody může záviset na organizmu, typu genu, proteinu a na čase (111, 112). Měření na 

jedné úrovni poskytuje omezený pohled na fungování systému. Data na jedné úrovni jsou 

zřídka informativní pro všechny úrovně (112). Stejně tak i v naší práci byly signifikantní 

změny u jednotlivých metod naměřeny v odlišných vzorcích. Nicméně, hladina množství 

proteinu u MR50 a NER50 odpovídá naměřené zvýšené aktivitě, není však z důvodu 

vysoké směrodatné odchylky statisticky významná. Pro měření hladiny exprese mRNA 

by v dalších experimentech bylo vhodné zvolit kratší časové úseky inkubace s buňkami 

HT-29 a zjistit tak případnou korelaci s naměřenými výsledky u aktivity.  

U dalších antioxidačních enzymů, GST metabolizující substráty s glutathionem, 

čímž vznikají méně reaktivní a rozpustnější produkty a GPx katalyzující redukci peroxidu 

vodíku na úkor GSH, nebyla pozorována žádná změna oproti kontrole. Navíc GPx nebyla 

exprimována. Ve studii Altay a kol. (2017) byla pozorována změna exprese mRNA a 

enzymatická aktivita na enzymech (CYP 1A1, 1A2, 2E1, GSTP1 a GPx) v buněčné linii 

HT-29 ovlivněné extraktem Salicornia freitagii (SF) a jeho hlavními obsahovými 

fenolickými látkami. SF extrakt, kyselina vanilinová a p-kumarová projevují vysokou 

antiproliferační aktivitu v buňkách HT-29. Hodnoty exprese mRNA GSTp1 a GPx byly 

zvýšeny ve vzorcích s extraktem a kyselinou vanilinovou, zatímco CYP1A2 a CYP2E1 

byly sníženy. Extrakt zvýšil aktivitu GPx 1,68-krát a aktivitu GSTp1 1,49-krát. Indukce 

GST může mít dopad na karcinogenezi, kvůli jeho schopnosti odstranit toxické 

metabolity. Zvýšení aktivity GPx by mohlo mít za následek zvýšenou odolnost vůči ROS 

(113). V podobné studii od Altay a Bozoğlu (2017) sledující účinky Salvia fructicosa na 

expresi mRNA enzymů NQO1, GPx, GSTm1 a aktivitu GPx a GSTs v buňkách HT-29 

in vitro, byla prokázána zvýšená exprese i aktivity u daných enzymů (114).  

Stejně tak nebylo pozorováno ani ovlivnění SOD, odstraňující superoxidové 

anionty a CAT, podílející se na odstranění H2O2, silicí a seskviterpeny v těchto buňkách. 

Naproti tomu bylo ve studii Phang et al. (2016) v buňkách HT-29 zaznamenáno snížení 

aktivity SOD po aplikaci flavokawainu C, což vedlo k zvýšení množství ROS s následnou 

apoptózou (115). Stejný výsledek byl naměřen ve studii Hu et al. (2015) v níž byly buňky 

http://www.tandfonline.com/author/Bozo%C4%9Flu%2C+Faruk
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HT-29 kultivovány s Lactobacillus paracasei M5L, za vzniku velkého množství ROS. 

SOD a CAT aktivity byly výrazně sníženy (116).  

Aktivita NQO1 nebyla naměřena ani u kontrolních vzorků, z čehož vyplývá, že 

tento enzym nebyl přítomný u buněk HT-29. 

Z našich výsledků lze soudit, že rakovinné HT-29 buňky se brání proti ROS 

vyvolanými silicí M. rubra a seskviterpeny pouze zvýšením aktivity GR a tím i hladiny 

GSH. 
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7 Závěr 

• Bylo naměřeno signifikantní zvýšení aktivity v buňkách HT-29 pouze u GR ve 

vzorcích ovlivněných silicí M. rubra v koncentraci 50 μg/ml a NER 50 μg/ml. 

Aktivita NQO1 nebyla detekována ani u kontrolních vzorků. Ostatních enzymy 

nevykazovaly signifikantní změnu aktivity. 

• Zvýšení genové exprese bylo pozorováno opět u enzymu GR ve vzorcích 

ovlivněných silicí M. rubra 50 μg/ml a HUM 50 μg/ml. Ostatní enzymy 

neprokázaly další změny v expresi genů. U enzymu GPx nebyl gen exprimován 

vůbec.  

• Změna množství enzymatického proteinu u GR sice nebyla statisticky významná, 

můžeme však zde pozorovat stejný trend zvýšení u vzorků MR 50 a NER 50 jako 

tomu bylo při měření aktivity GR.  

• Silice M. rubra tedy účinkovala na všech úrovních (pokud budeme brát v úvahu 

stejný trend ve zvýšení hladiny množství proteinu v porovnání s naměřenou 

aktivitou), což by mohlo být způsobené synergickým účinkem vícero látek 

v silici. Nicméně i seskviterpeny samotné působili změnu proti kontrole, ovšem 

každý na jiné úrovni. Nádorové buňky HT-29 se tedy proti ROS vyvolanými silicí 

M. rubra, HUM nebo NER bránily zvýšením aktivity GR.  
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8 Použité zkratky 

AA  akrylamid  

APS   peroxodisíran amonný (amonium persulfát)  

B2M   beta-2-mikroglobulin  

BCA   bicinchoninová kyselina (bicinchoninic acid)  

bisAA   N,N‘-methylen-bisakrylamidu 

BSA   bovinní sérový albumin  

C3G   kyanidin-3-O-glucosid 

CAO   β-karyofylenoxid  

CAT   katalasa cDNA – jednořetězcová (complementary) DNA  

CDNB  1-chloro-2,4-dinitrobenzen  

COX-2  cyklooxygenáza 2 

CRC   kolorektální karcinom 

CYP   cytochrom P450  

DEPC   ošetřená redestilovaná voda diethyl-pyrokarbonátem  

DLD-1  lidský kolorektální adenokarcinom  

DMAPP  dimethylallylpyrofostát  

DMSO  dimethylsulfoxid  

DTT   dithiotreitol  

EDTA   ethylendiamintetraoctová kyselina  

EGFR   epiteliální růstový faktor 

EGTA   ethylen-glykol-bis(β-aminoethylether)-tetraoctová kyselina  

GAPDH  glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa  
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GPx   glutathionperoxidasa 

GR   glutathionreduktasa  

GSH   glutathion  

GSSG   glutathiondisulfid  

GST   glutathion-S-transferasa  

H2O2   peroxid vodíku  

HT29   lidský adenokarcinom tračníku  

HUM   α-humulen  

IC50   koncentrace nutná k inhibici biologického procesu o polovinu  

iNOS   indukovatelná NO-syntasa 

IPP   isopentenylpyrofosfát  

K   kontrolní vzorek 

MR25   buňky ovlivněné 24 h silicí z Myrica rubra o koncentraci 25 µg/ml  

MR50   buňky ovlivněné 24 h silicí z Myrica rubra o koncentraci 50 µg/ml 

NADH  nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfostát 

NER   trans-nerolidol 

NQO1  NAD(P)H Chinonoxidoreduktasa 1  

O2•−    superoxidový radikál  

OH•   hydroxylový radikál  

PAF   faktor aktivující krevní destičky  

PAGE   elektroforéza na polyakrylamidovém gelu  

PBS   fosfátový pufr (phosphate buffered saline)  
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PCR   polymerasová řetězová reakce  

PGE2   prostaglandin E2 

PMSF   fenylmethansulfonyl fluorid  

RIN   číslo integrity RNA  

ROS   reaktivní formy kyslíku  

RT   reverzní transkriptasa  

SDS   dodecylsíran sodný  

SMR   silice (esenciální olej) z listů Myrica rubra  

SOD   superoxiddismutasa 

TEMED  tetramethylethylendiamin  

t-NER   trans-nerolidol  

t-NER25  buňky ovlivněné 24 h trans-nerolidolem o koncentraci 25 µg/ml  

t-NER50  buňky ovlivněné 24 h trans-nerolidolem o koncentraci 50 µg/ml.  

TNF-α  tumor nekrotizující faktor α 

TOKS  test okultního krvácení do stolice 

TRIS   tris(hydroxymethyl)aminomethan  

VAL   valencen  

WB   western blot 

ZN   zhoubný nádor 

α-HUM25  buňky ovlivněné 24 h -humulenem o koncentraci 25 µg/ml 

α-HUM50  buňky ovlivněné 24 h -humulenem o koncentraci 50 µg/ml 

κB   jaderný faktor kappa B   
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