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Nedílnou

součástí

léčby

onkologických

onemocn ní

je

chemoterapie.

V současnosti se ukazuje jako výhodn jší kombinovaná terapie, složená z více druh
protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravd podobnost rozvoje
rezistence, zárove umož uje podávat nižší jednotlivé dávky a tím p edcházet rozvoji
nežádoucích účink spojených s p sobením proti jiným tkáním. Nov zkoumanými
složkami kombinované terapie jsou i p írodní látky, konkrétn seskviterpeny.
Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica
rubra, MEO) a vybraných seskviterpen v kombinované protinádorové terapii. Zam ili
jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpen

zvýšit účinnost klasických

cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných
interakcí seskviterpen s léčivy, které by mohly být zp sobené modulačními účinky
seskviterpen na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experiment m jsme
využili adu bun čných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných
hepatocyt i in vivo modely zdravých i tumorizovaných myší
Zjistili jsme výrazný antiproliferační účinek MEO proti nádorovým bu kám
st evní linie HCT-8, HT-29, SW480, SW620 a Caco-β. MEO byla schopna zvýšit účinek
doxorubicinu (DOX) v nádorových bu kách. Zvýšení účinku bylo spojené se zvýšením
intracelulární koncentrace DOX a zvýšení produkce reaktivních forem kyslíku (ROS).
V kultu e hepatocyt

nedošlo vlivem MEO ke snížení viability ani ke zm nám

intracelulární koncentrace DOX či produkce ROS. Seskviterpeny -karyofylen (CAR),
-karyofylenoxid (CAO), -humulen (HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL),
tvo ící hlavní složky MEO, byly dále testovány na nádorových liniích samostatn a
v kombinaci s vybranými cytostatiky DOX, 5-fluorouracilem (FU) a oxaliplatinou
(OxPt). Všechny seskviterpeny (krom CAR) byly schopné zvyšovat účinek DOX v linii
Caco-β. V kultu e hepatocyt se neprojevil cytotoxický účinek. Účinek FU a OxPt byl

schopen zvyšovat hlavn CAO. V další studii jsme využili ovariální linie s r znou
citlivostí k DOX a dv lymfoblastové linie, citlivou a od ní odvozenou DOX rezistentní
linii se zvýšenou expresí lékového p enašeče ABCB1. Seskviterpeny byly schopny
zvyšovat účinek DOX ve všech liniích, s výjimkou linie rezistentní k DOX, ačkoli došlo
k výraznému nár stu intracelulární koncentrace DOX a k inhibici transportéru ABCB1.
P i pokusech in vivo na tumorizovaných myších nedošlo vlivem seskviterpen

ke

zm nám koncentrace DOX v tumoru, ani se nezm nila velikost tumoru.
V in vitro studiích potenciálních inhibičních účink seskviterpen na enzymy
metabolizující xenobiotika jsme zjistili výraznou schopnost seskviterpen
cytochromy P450 (CYP). Aktivitu enzym

inhibovat

redukujících karbonylové sloučeniny a

konjugačních enzym seskviterpeny neinhibovaly. In vivo, v myších játrech a tenkém
st evu, naopak došlo vlivem CAO a NER ke zvýšení aktivity a exprese CYPβB, γA a βC.
V játrech dále došlo ke zvýšení aktivity aldo-ketoreduktázy 1C, karbonylreduktázy a
sulfotransferázy.

V

tenkém

st evu

byla

snížená

aktivita

NAD(P)H-chinon

oxidoreduktázy 1.
Výsledky dizertační práce ukazují možný pozitivní p ínos seskviterpen v terapii
nádorových onemocn ní. Avšak p i jejich použití v terapii je t eba mít na z eteli jejich
schopnost modulovat aktivitu enzym
možnost interakcí s léčivy.

metabolizujících xenobiotika, což naznačuje
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Chemotherapy is an important part of treatment of cancer. Currently, the use of
several anticancer drugs in combination seem to be more advantageous. This combination
therapy prevents drug resistance development and make it possible to lower the doses of
single drugs, which prevents the side effects in non-cancerous tissues. Large pool of
potential drugs for combination therapy can be found among natural compounds, for
example among sesquiterpenes.
Our project was designed to evaluate the effect of Myrica rubra essential oil
(MEO) and selected sesquiterpenes in combination cancer therapy. We focused on the
potential ability of MEO and sesquiterpenes to increase the antiproliferative efficacy of
classical cytostatics (doxorubicin, oxaliplatin, 5-fluorouracil). In addition, we also studied
the possible interaction of sesquiterpenes with other drugs in combination therapy, which
could be caused by sesquiterpene-mediated modulation of drug-metabolizing enzymes.
For these purposes, a panel of various cell lines (both cancerous and non-cancerous) and
primary culture of hepatocytes were used in in vitro experiments. Normal and tumor
bearing mice were chosen as in vivo models.
MEO has significant antiproliferative effect in intestine cancer cell lines HTC-8,
HT-29, SW480, SW620 and Caco-2. MEO was able to potentiate efficacy of DOX
in cancer cells. Increase of efficacy correlated with enhanced intracellular DOX
concentration and increased production of ROS. MEO has no effect on viability,
intracellular DOX concentration and ROS production in primary culture of hepatocytes.
Sesquiterpenes

-caryophyllene (CAR),

-caryophyllene oxide (CAO),

-humulene

(HUM), trans-nerolidol (NER) and valencene (VAL) are main components of MEO.
Their antiproliferative effects were tested in cancer cell lines, when they were used alone
and in combination with selected cytostatics DOX, 5-fluorouracil, oxaliplatin. All

sesquiterpenes (except CAR) were able to increase DOX efficacy in Caco-2 cell line.
Viability of hepatocytes was not affected by sesquiterpenes. Antiproliferative activity of
OxPt and FU was increased, dominantly by CAO. In the next study, ovarian cancer cell
lines with different sensitivity and two lymphoblast cancer cell lines, one sensitive and
the other DOX completely resistant (with overexpression of ABCB1 transporter) were
used. Sesquiterpenes were able to increase efficacy of DOX in all cell lines with exception
of DOX resistant cell line. Nevertheless, sesquiterpenes were able to increase intracellular
DOX concentration and to inhibit ABCB1 transporter in DOX-resistant cell line. In vivo,
the use of sesquiterpenes in combination with DOX led to neither increase of DOX
concentration in tumors nor size of tumors in tumor bearing mice.
In vitro study of potential inhibitory effect of sesquiterpenes on drug-metabolizing
enzymes showed significant ability of sesquiterpenes to inhibit cytochrome P450 (CYP).
Activities of carbonyl reducing enzymes and conjugating enzymes were not inhibited by
sesquiterpenes. On the other hand, CAO and NER in vivo increased activities and
expression of CYP2B, 3A and 2C in mouse liver and small intestine. In liver, elevated
activity of aldo-ketoreductase 1C, carbonyl reductase and sulpfhotransferase were also
found. Contrary, sesquiterpenes decreased NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 activity
in small intestine.
Results from this doctoral thesis show possible beneficial effects of sesquiterpenes
in cancer treatment. However, it is necessary to take into mind their ability to modulate
activity of drug-metabolizing enzymes and possibility of sesquiterpene-drug interactions.
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Úvod
Nádorová onemocn ní jsou celosv tový problém spojený s prodlužováním

lidského v ku a rozvojem medicíny v ostatních oblastech, zejména v terapii infekčních
onemocn ní. V České republice jsou nádorová onemocn ní druhou nejčast jší p íčinu
smrti hned za nemocemi srdce a ob hové soustavy. Nejvíce se u obou pohlaví vyskytuje
kolorektální karcinom, následovaný u žen nádory prsu a u muž

nádory prostaty.

Vzr stajícím problémem je nár st výskytu melanomu u obou pohlaví [55].
Ke vzniku nádorové bu ky dochází v d sledku postupné p em ny normální
bu ky kv li akumulaci genetických a epigenetických mutací. D sledkem m že být
utlumení exprese tumor supresivních gen

nebo naopak zvýšená aktivita faktor

umož ujících p ežití bu ky. M že také dojít k obnovení exprese gen , které nejsou
za normálních podmínek exprimovány. Proces p em ny normální bu ky na nádorovou je
označován jako kancerogeneze. V pr b hu kancerogeneze jsou rekrutovány další
nenádorové bu ky, které usnad ují p ežití, r st a ší ení nádoru. V rozvoji kancerogeneze
je rovn ž p ipisován vliv imunitnímu systému a chronického zán tu [1].
P i terapii nádor narážíme na problém cíleného p sobení na nádorové bu ky,
které jsou t lu vlastní a vykazují pouze omezené specifické metabolické vlastnosti.
Používaná skupina cytostatik využívá cytotoxického p sobení látek, které ovliv ující
hlavn rychle se d lící bu ky. To je spojeno s nežádoucímu účinky nap . vypadávání
vlas , poruchy funkce trávicího ústrojí, nevolnost, zvracení, oslabení imunitního
systému, útlum kostní d en

a poruchy spermatogeneze. Nebezpečné je podávání

v t hotenství pro teratogenní účinky [2].
V pop edí v deckého zájmu je proto hledání možností, jak zvýšit účinnost a
selektivitu protinádorových léčiv a současn snížit jejich nežádoucí účinky. Jednou
z možností by mohlo být jejich kombinované použití s n kterými p írodními látkami,
nap íklad seskviterpeny. Studie, zahrnuté do p edložené disertační práce, si kladly za cíl
alespo

částečn

prozkoumat protinádorové p sobení p írodních látek ze skupiny

seskviterpen a jejich možné ovlivn ní účinku klasických cytostatik jak v nádorových,
tak i nenádorových bu kách. Zárove

jsme studovali účinky seskviterpen

na biotransformační enzymy s cílem posoudit riziko možných interakcí seskviterpen
s léčivy v kombinované terapii.
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2

Teoretická část

2.1. Nádorová onemocn ní
Nádorová onemocn ní jsou charakteristické nekontrolovaným d lení bun k a
určitou schopností ší it se do okolních tkání. Nádorové bu ky z bu ky nenádorové
vznikají na základ hromad ní genetických a epigenetických mutací. Proces je označován
jako kancerogeneze. U solidních nádor

bylo prokázáno pr m rn šest až osm tzv.

kritických mutací. Mezi kritické mutace pat í aktivace onkogen , inaktivace tumor
supresorových gen , zvýšení exprese anti-apoptických faktor

a mutace gen

ovliv ujících bun čný cyklus. Hromad ní mutací je dlouhodobý proces trvající n kolik
let. Významný podíl na kancerogenezi je p ipisován imunitnímu systému a chronickému
zán tu. Vlivu imunitního systému je v nována pozornost až od devadesátých let β0.
století. Byla prokázána tzv. duální role imunitního systému, kdy imunitní systém
eliminuje nov transformované a eradikuje zbytkové nádorové populace, na druhé stran
ale u ady nádor podporuje p ežití, r st a ší ení. S imunitním systémem pravd podobn
souvisí i vliv chronického zán tu, kdy aktivované makrofágy produkují angiogenní a
lymfangiogenní molekuly, které mohou parakrinn p sobit na nádorové bu ky, čímž
zvyšují jejich p ežití, proliferaci a migrační schopnosti. P edpokládá se, že až 15 %
nádorových onemocn ní vzniká na podklad chronického zán tu [1,3].

2.1.1.

Terapie nádorových onemocn ní

Terapie nádorových onemocn ní je složena ze t í základních postup , které jsou
v závislosti na typu nádoru vzájemn kombinovány. Tyto postupy zahrnují: chirurgické
odstran ní, oza ování a farmakoterapii. Farmakoterapie se dále d lí na terapii klasickými
cytostatiky, imunoterapii, cílenou a hormonální léčbu. Klasická cytostatika využívají
vyšší citlivosti nádorových bun k k proapoptotickým stimul m. Účinkují proti r zným
typ m nádor a mají r zné mechanismy účinku. V tšinou tyto mechanismy zahrnují
inhibici replikace DNA, transkripce, translace nebo d lení bun k. Výsledkem bývá
v konečném d sledku apoptóza vyvolaná aktivací dráhy p5γ. V n kterých p ípadech
mohou bu ky zanikat i dalšími druhy bun čné smrti, jako mitotickou katastrofou,
autofagií p ípadn nekrózou. Nevýhodou klasických cytostatik je častý výskyt závažných
nežádoucích účink [1,4,5].
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Imunoterapie stimuluje vlastní imunitní systém k eliminaci nádorových bun k.
Výhodou je selektivní p sobení a likvidace nádorových bun k nezávislá na bun čném
cyklu. Velmi významné se jeví využití imunoterapie k odstran ní nádorových bun k
zbylých po p edchozí klasické cytostatické léčb , zvlášt
relapsem. Hormonální léčba nachází uplatn ní u nádor

pak u nádor

s častým

exprimujících receptory.

Nap íklad u žen s nádory prsu a d lohy jsou používány antiestrogeny, muž m s nádory
prostaty jsou podávány antiandrogeny [1,6].
Nejnov jším typem farmakoterapie je tzv. cílená léčba. Látky azené do této
skupiny inhibují konkrétní signální dráhy, interferují s onkogenními signály, p ímo
indukují apoptózu nebo indukují diferenciaci. Krom nádorových bun k mohou cílit i
na okolní bu ky a ovliv ovat angiogenezi, metastázování nebo imunitní odpov
vyšší selektivit

. Díky

mívá cílená léčba nižší toxicitu. P esto i cílená léčba má adu

nežádoucích účink . Cílové molekuly nebo dráhy charakteristické pro určitý typ nádoru
často plní také fyziologickou funkci, která se po ovlivn ní projeví jako nežádoucí účinek.
Problémem u cílené terapie m že být i odlišná reakce nádoru u r zných pacient na léčbu
v d sledku patologické aktivace dané dráhy na rozdílné úrovni [1,7-9].

2.1.1.1.

Klasická cytostatika

Klasická cytostatika lze rozd lit podle mechanismu účinku do čty skupin:
antimetabolity, alkylační a interkalační látky a antimitotika [4,10].

2.1.1.2.

Antimetabolity

Antimetabolity jsou fázov specifická cytostatika, p sobící v S-fázi bun čného
cyklu. Jsou odvozeny od endogenních látek d ležitých pro syntézu DNA a RNA. K jejich
aktivaci v tšinou slouží fosforylace r znými kinázami. Díky zm nám struktury dochází
po jejich zapojení do biochemických pochod k inhibici d ležitých metabolických reakcí
nebo produkci nefunkčních produkt . Antimetabolity jsou podávány v tšinou jako
neúčinné látky, tzv. proléčiva. Pat í sem analoga kyseliny listové, jejichž nejznám jším
zástupcem je metotrexát, která blokují enzym dihydrofolátreduktázu, čímž zastaví de
novo syntézu purin . Do této skupiny se dále adí analoga purinových a pyrimidinových
bazí. Tyto látky jsou po své aktivaci na p íslušný nukleosidtrifosfát integrovány pomocí
DNA-polymeráz do struktury DNA, kde zastavují replikaci a vedou ke zlom m DNA
s následnou aktivací apoptózy [4,10-12].
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2.1.1.3.

Alkylační a interkalační látky

Jak alkylační, tak i interkalační látky se váží na strukturu DNA, avšak rozdílným
zp sobem. Alkylační látky mají dv reaktivní místa a tvo í dv kovalentní vazby
s nukleovými bázemi, nejčast ji s guaninem. Interkalační látky tvo í nekovalentní vazbu
s DNA. Molekula cytostatika se vmeze í do šroubovice DNA, kde inhibuje replikaci a
transkripci. Interkalační látky také v tšinou p sobí jako inhibitory topoizomerázy II, což
vede ke vzniku zlom v et zci DNA [4,10,13].

2.1.1.4.

Antimitotika

Antimitotika jsou skupinou látek, které jsou schopny stabilizovat vzniklé
mikrotubuly nebo naopak inhibovat polymerizace jednotek tubulinu. Mezi stabilizátory
mikrotubul pat í taxany, zástupci inhibitor polymerizace tubulinu jsou vinca alkaloidy
a kolchicin. Výsledkem účinku antimitotik je zastavení bun čného cyklu v kontrolním
bodu G2-M a následná apoptóza. Poškozením cytoskeletu dochází ke zm nám v dalších
bun čných funkcích jako v bun čné mobilit , invazivit , metastazování a angiogenezi
[4,10].

2.1.2.

Cytostatika studovaná v disertační práci

2.1.2.1.

Doxorubicin

Doxorubicin (DOX) je antracyklinové antibiotikum izolované ze Streptomyces
peucetius. DOX v bu kách inhibuje replikaci a transkripci DNA. Hlavními mechanismy
účinku je schopnost interkalace do struktury DNA a inhibice topoizomerázy II. Dalším
účinkem DOX i dalších antracyklin je produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) bu
p ímo nebo v komplexu s železitými ionty. Výše zmín né mechanismy jsou však také
p íčinou závažných nežádoucích účink , zvlášt pak kardiotoxicity antracyklin [1,4,14].
V terapii je DOX podáván ve form pomalé injekce či infuze, nebo po perorálním
podání má malou biologickou dostupnost. V klinické praxi je DOX již adu let používán
samostatn nebo v kombinaci s dalšími cytostatiky k terapii karcinomu prsu, tlustého
st eva, osteosarkomu, sarkomu m kkých tkání, malobun čného bronchogenního
karcinomu a v hematologii jako složka kombinované terapie nehodgkinských lymfom ,
Hodgkinovy choroby, mnohočetného myelomu, akutní lymfoblastové a myeloidní
leukémie. Mezi nežádoucí účinky pat í výše zmín ná kardiotoxicita, myelosuprese,
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trombocytopenie, nauzea, pr jem a alopecie. Projevy kardiotoxicity se mohou projevit
v pr b hu léčby, ale i mnoho let po ukončení terapie. Rizikovými faktory pro rozvoj
kardiotoxicity jsou v k, onemocn ní srdce, ženské pohlaví, radioterapie v oblasti
mediastina a srdce. Vzhledem k závislosti kardiotoxicity na kumulativní dávce je celková
dávka limitována na 450-550 mg/m2. P i podání vyšších dávek je riziko srdečního selhání
až 50 % s mortalitou 37-60 % [4,10].

Obr.1. doxorubicin

2.1.2.2.

5-fluorouracil

5-fluorouracil (FU) je pyrimidinovým analogem. Po jeho p em n na nukleotid se
m že dále m nit na 5-fluorouridin a integrovat se do DNA, kde poškozuje její funkci
nebo na 5-fluorodeoxyuridin, který p sobí jako inhibitor tymidylátsyntázy, se kterou tvo í
stabilní komplex. Fluorouridintrifosfát je také inkorporován do RNA. In vitro,
v nádorových liniích rakoviny tlustého st eva a prsu bylo zjišt no, že FU také znemož uje
p em nu pre-rRNA na rRNA. Rovn ž bylo ukázáno, že vlivem FU dochází i k narušení
postranskripčních modifikací tRNA. Polyadenylace mRNA byla inhibována už relativn
nízkou koncentrací FU.
V klinické praxi je FU využíván k léčb

kolorektálního karcinomu, nádor

žaludku, pankreatu, karcinomu prsu, hlavy a krku. Do bun k se dostává aktivním
transportem

stejným

p enašečem

jako

uracil.

Odbouráván

je

v

játrech

dihydropyrimidindehydrogenázou na fluoro- -alanin. Mezi nežádoucí účinky FU pat í
14

časté perorální a enterální mukozitidy. Dalšími jsou megaloblastová anemie a mozečková
ataxie zp sobená neurotoxickým metabolitem fluorocitrátem. [4,10,15]

Obr.2. 5-fluorouracil

2.1.2.3.

Oxaliplatina

Oxaliplatina (OxPt) je cytostatikum t etí generace platinových derivát . P sobí
podobným mechanismem jako alkylující látky, ovšem místo vazby alkylové skupiny se
váže komplexní platnatý kationt. Dalším účinkem je aktivace stresových kináz (JNK a
pγ8 kináza), které vedou ke zvýšené expresi tzv. „death receptor “ FAS a TRAILR2/DR5
na povrchu bu ky. Současn vyvolaná transkripce a translace solubilních ligand t chto
receptor (p evážn FAS ligandu) vede k aktivaci vn jší apoptotické dráhy s následnou
apoptózou.
V klinické praxi je OxPt indikována u nádor

varlat, vaječník , maligního

melanomu, bronchogenního karcinomu, nehodgkinských lymfom

a kolorektálního

karcinomu. Z nežádoucích účink je častá nevolnost a zvracení, mírná myelosuprese a
ototoxicita. Ve vyšších kumulativních dávkách se m že projevit neurotoxicita. OxPt
ve srovnání s cisplatinou vykazuje pouze malou nefrotoxicitu. Zajímavá je rozdílná
pacienty tolerovaná dávka v závislosti na čase podání. Podstatn vyšší dávky jsou
pacienty tolerovány kolem 16 h [4,10,16].

Obr.3. Oxaliplatina
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Kombinovaná terapie v léčb nádorových onemocn ní

2.1.3.

Kombinovaná terapie je současné nebo následné podání dvou a více cytostatik.
Výhodou je delší doba remise i delší doba p ežití pacient spojená s menším výskytem
nežádoucích účink oproti monoterapii. Teoreticky podání dvou účinných látek vede
k ovlivn ní více bun čných populací, p sobení na více bun čných cíl v rámci populace,
možné úprav farmakokinetiky a snížení toxicity. V jedné populaci m že být prosp šné
i ovlivn ní jednoho enzymu, či dráhy více léčivy. D sledkem je možné snížení
jednotlivých dávek spojené s omezením nežádoucích účink . Jako tzv. sekvenční inhibice
je nazýváno ovlivn ní více následných krok jedné biochemické dráhy, které v konečném
d sledku m že vést k tém

úplné inhibici dané dráhy.

Vhodná kombinace látek s r znými mechanismy účinku p sobí i jako prevence
rozvoje lékové rezistence. Rozvoj rezistence m že souviset se sníženým transportem
cytostatika do bu ky, zvýšeným transportem z bu ky, sníženou bioaktivací prekurzoru,
zm nou v cílovém míst p sobení, zvýšenou reparací poškozených struktur nebo inhibicí
apoptózy. V klinické praxi jsou používány kombinace cytostatik, dle tzv. terapeutických
režim , které zahrnují doporučené kombinace cytostatik, optimální časy jejich podání a
počet celkových opakování s klidovým období, ve kterých mohou nádorové bu ky p ejít
do fáze d lení [2,4,10,17].

2.1.3.1.

Kombinovaná terapie s využitím FU

P i terapii nádor žaludku, tlustého st eva, slinivky, jater a žlučových cest je
používána kombinace FU a leukovorinu, analogu kyseliny tetrahydrolistové, který je
p em n ován

na

kyselinu

tetrahydrolistovou.

Nadbytek

vzniklé

kyseliny

terahydrolistové vytvá í s FU a tymidylátsyntázou komplex, který blokuje další syntézu
tymidinu [15,18,19].

2.1.3.2.

Kombinovaná terapie OxPt

Kombinace OxPt a FU, p ípadn

jiným pyrimidinovým derivátem (nap .

kapecitabin) jsou, s možným dopln ním o leukovorin, kombinace pro terapii rakoviny
jícnu,

žaludku

a

varlat.

OxPt

dihydropyrimidindehydrogenázy,

p sobí
čímž

v této
brání

kombinaci

z ejm

inhibici

odbourání

FU.

Inhibice

dihydropyrimidindehydrogenázy je odvozována ze snížené tvorby dihydrofluorouracilu.
Schopnost samotné OxPt částečn inhibovat tymidylátsyntázu podporuje účinek FU. Vliv
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kombinace na bun čný cyklus byl tém

shodný s FU, dochází ke zvýšení G1-S fáze

populace, oproti zvýšené G2 u samotné OxPt [16,18,20].

2.1.3.3.

Kombinovaná terapie DOX

DOX je často využíván v kombinaci s cyklofosfamidem, FU a taxolovými
deriváty v terapii karcinomu prsu. S paklitaxelem a platinovými deriváty se DOX podává
pacient m s nádory ovaria a d ložního hrdla, v kombinaci s cyklofosfamidem,
vinkristinem a cis-platinou bývá častou volbou u pacient

s nádory plic. V terapii

Hodgkinova lymfomu je využívána kombinace DOX, cyklofosfamidu, etoposidu,
prokarbazinu, vinkristinu, bleomycinu a prednisonu označována jako BEACOPP režim.
Cílem léčebného režimu kombinace více látek s r zným mechanismem účinku je
eliminovat nádorové bu ky p ed rozvojem rezistence a snižovat četnost relapsu [18,21].

2.1.4.

Hodnocení účinku kombinací látek

S používáním kombinované terapie v léčb

nádorových i jiných závažných

onemocn ní vyvstává otázka objektivního hodnocení jejich společného účinku.
Synergismus označuje účinek vyšší (matematicky 1+1>2), antagonismus pak účinek nižší
(1+1<2), než suma účink jednotlivých složek, tzv. aditivní účinek (1+1=β). Kombinaci
látek lze popsat kombinačním indexem (CI), který udává, zda je účinek synergický CI<1,
aditivní účinek CI=1 a antagonický CI>1. Problémem ovšem je definovat aditivní účinek.
Jako relativn dobrý model se osv dčil p ístup na základ vztah dávky a odpovídajícího
účinku vycházejícího z Loeweho aditivity (19β6), dále rozší ený teorií Chou a Talalay.
K dispozici je počítačový program CalcuSyn schopný CI vypočítat na základ vztah
mezi účinkem a koncentrací jednotlivých látek a účinkem jejich kombinace. Nevýhodou
p ístupu je nutnost p esn určené závislosti mezi dávkou a účinkem, což je p i práci
s biologickým materiálem relativn náročné [22-24].
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2.1.5.

Látky rostlinného p vodu a jejich potenciální využití

v kombinované terapii
V terapii nádorových onemocn ní se dlouhodob využívají i látky rostlinného
p vodu. Zavedenými účinnými látkami s ov eným protinádorovým účinkem je
nap íklad paclitaxel (PTX), alkaloid z tisu používaný v monoterapii i v kombinované
terapii nebo skupina vinca alkaloid , vinkristin, vinblastin, vinorelbin, izolovaných
z barvínku. Vinca alkaloidy jsou p evážn používány jako součást kombinované terapie.
Potenciálním p ínosem pro zvýšení účinnosti klasických cytostatik by mohly být látky
schopné inhibovat aktivitu efluxních transportér , podílejících se na rozvoji rezistence
nádorových bun k [4,10].
Schopnost inhibovat lékový p enašeč ABCB1 má nap . dihydro- -agarofuran,
zástupce seskviterpen . Experimenty s tímto značeným seskviterpenem naznačují nejen
inhibici ABCB1 na membrán , ale i nov syntetizovaného v endoplasmatickém retikulu
a v sekrečním aparátu [25]. Jiným seskviterpenem, který zvyšoval v nádorových bu kách
účinek a koncentraci PTX, byl -karyofylen. Ke zvýšení intracelulární koncentrace PTX
došlo jiným mechanismem než inhibicí ABCB1, pravd podobn zvýšeným transportem
PTX do bu ky [26].
Terpenoidy a jejich deriváty prokázaly schopnost zvyšovat účinnost klasických
cytostatik v mnoha studiích. V in vivo studii geraniol v kombinaci s FU zp sobil
zmenšení myších tumor o 5γ %, p ičemž FU samotný byl bez účinku a samotný geraniol
zp sobil zmenšení pouze o 26 % [27]. Kombinace geraniolu s docetaxelem zp sobovala
γx v tší redukci myších tumor oproti samotnému geraniolu [28]. Zajímavá je kombinace
geraniolu a simvastatinu, která byla schopná inhibovat proliferaci jaterních nádorových
bun k, p estože jednotlivé látky jsou samostatn bez účinku [29]. Monoterpen limonen
v kombinaci s docetaxelem byl schopen zvyšovat produkci ROS spojenou s deplecí
redukovaného glutathionu a aktivací kaspáz s následnou apoptózou nádorových bun k
[30]. Synergický účinek byl popsán mezi seskviterpenem parthenolidem a dv ma
cytostatiky, PTX a cisplatinou, na t ech žaludečních nádorových liniích i na modelu myší
s implantovanými tumory [31]. Synergicky s DOX p sobily i dva seskviterpenlaktony,
izolované z Moquiniastrum polymorphum, na prsní nádorovou linii MCF-7 [32].
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2.2. Terpeny
Terpeny jsou látky p írodního p vodu složené z p ti izoprenových jednotek.
V závislosti na počtu izoprenových stavebních jednotek rozlišujeme hemiterpeny (C5),
monoterpeny (C10), seskviterpeny (C15), diterpeny (C20), sestraterpeny (C25), triterpeny
(C30), tetraterpeny (C40) a polyterpeny (C≥45). Z terpen vznikají dalšími modifikacemi
struktury terpenoidy, které zpravidla obsahují atom kyslíku ve form r zných funkčních
skupin. Rovn ž u nich často dochází k dalším zm nám struktury, typické je p ipojení
metylové skupiny.
Biosyntéza

prekurzor

terpen ,

izopentenyldifosfátu

(IPP)

a

dimethylallyldifosfátu (DMAPP), probíhá jednou ze dvou biochemických drah. První
z možností je syntéza probíhající v cytosolu z acetyl-CoA p es hydroxymethylglutarylCoA (HMG-CoA) a kyselinu mevalonovou (MVA). Zelené rostliny, asy a n které
bakterie jsou schopné v plastidech z glyceraldehyd-3-fosfátu (GγP) a pyruvátu (PYR)
vytvo it 1-deoxyxyluloza-5-fosfát (1-DXP) a následn

βC-metylerythriol-4-fosfát

(MEP). P em na IPP a DMAPP je možná pomocí izopentenyldifosfátizomerázy (IDI).
Syntetizovaný IPP je bu ka v p ípad pot eby schopna p emístit z plastid do cytosolu a
naopak viz. Obr.4 [33,34].
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Obr. 4. Schéma biosyntézy terpen mevalonátovou a deoxyxylulosovou drahou.
3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzym A- reduktáza (HMGR),
izopentenyldifosfátisomeráza (IDI), 1-deoxy-D-xylulóza-5-fosfátsyntáza (DXS), 1deoxy-D-xylulóza-5-fosfátisomeráza (DXR), izopentenyldifosfát (IPP),
dimethylallyldifosfát (DMAPP), hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA), kyselina
mevalonová (MVA), glyceraldehyd-3-fosfát (GγP), pyruvát (PYR) 1-deoxyxyluloza-5fosfát (1-DXP), 2C-metylerythriol-4-fosfát (MEP)
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2.2.1.

Seskviterpeny

Seskviterpeny jsou velmi rozmanitou skupinou sekundárních metabolit . Jsou
složeny ze t í izoprenových jednotek. Syntéza seskviterpen probíhá v tšinou v cytosolu
mevalonátovou dráhou. Rostliny mohou za určitých podmínek využít i prekurzory
syntetizované 1-DXP dráhou v plastidech a po jejich transportu do cytosolu je využít
k syntéze seskviterpen [35].
Z pohledu struktury lze seskviterpeny rozd lit na dv

podskupiny. První

podskupinu tvo í vlastní seskviterpeny, které se dále d lí podle počtu uhlíkatých kruh
na acyklické, monocyklické, bicyklické a tricyklické. Druhou podskupinou jsou
seskviterpenlaktony, které ve své struktu e obsahují laktonový kruh. Ty jsou op t
rozd leny dále podle počtu a velikosti jednotlivých uhlíkatých cykl v molekule.
Seskviterpeny jsou velmi d ležitými látkami. Vyskytují se v rostlinách,
bakteriích, houbách a mo ských bezobratlých. V rostlinách tvo í významnou složku silic,
které se druhov liší jak kvalitativním, tak i kvantitativním zastoupením jednotlivých
seskviterpen . Podílejí se na signalizaci jako feromony, ovliv ují dospívání hmyzu jako
juvenilní

hormony,

fungují

jako

fytoalexiny

v rostlinách

pi

obran

proti

mikroorganism m a jsou součástí nep ímé odpov di rostlin na napadení býložravcem
[36].
Seskviterpeny se rovn ž vyznačují širokým spektrem účink

na lidský

organismus. Mají protinádorové, protizán tlivé, antiparazitní, antifungální a antivirové
účinky. Mohou rovn ž urychlovat hojení ran a modifikovat p enos látek kožní bariérou.
N které seskviterpeny vykazují významné antioxidační schopnosti. Nap . acyklické
seskviterpeny trans, trans-farnesol a cis-nerolidol byly schopny vychytávat hydroxylový
radikál v závislosti na koncentraci s vyšší efektivitou než vitamín C [37]. Vyšší
antioxidační aktivitu než vitamín C m ly i

-karyofylen a

-eudesmol [38,39]. U

parthenolidu byla pozorována schopnost chelatovat ionty železa a m di.
V poslední
seskviterpen .

dob

Často

je

nejintenzivn ji

popisovaným

zkoumána

mechanismem

protinádorová

protinádorového

aktivita
p sobení

seskviterpen je ovlivn ní signální dráhy nukleárního faktoru kappa B (NF- B). NF- B
je skupinou transkripčních faktor

podílejících se na regulaci imunity, zán tlivé

odpov di, bun čné smrti a mnohých dalších. To je činí zajímavým terapeutickým cílem
s využitím p i léčb zán tlivých, autoimunitních a nádorových onemocn ní. Nejčast ji je
inaktivní NF- B v cytosolu v komplexu s inhibičním proteinem. Po aktivaci
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membránového receptoru signálem je spušt na kaskáda, která v konečném d sledku
aktivuje I B-kinázu (IKK), která fosforyluje inhibiční protein, který se následn odšt pí
a uvolní NF- B. Aktivní NF- B je translokován do jádra, kde se váže na specifické
sekvence DNA a spouští transkripci. S aktivitou NF- B je spojen vliv seskviterpen
na bun čný cyklus a apoptózu. Velmi častý modulační účinek na NF- B má skupina
seskviterpenlakton . V literatu e byl popsán inhibiční vliv kostunolidu a parthenolidu
na aktivitu NF- B a následný protizán tlivý účinek [40].
Seskviterpen zerumbon byl schopen indukovat zástavu bun čného cyklu ve fázi
G2/M v leukemické bun čné linii NB-4 s následnou apoptózou indukovanou
mitochondriální cestou i p es Fas receptor [41]. Zástava bun čného cyklu ve fázi G2/M
se projevila i po expozici kostunolidem a jeho derivátem dehydrokostunolidem [42].
Snížení hladiny cyklinu D1 se projevilo po podání -karyofylen oxidu, zerumbonu a
farnesolu [43,44]. Mimo ovlivn ní bun čného cyklu mohou seskviterpeny vyvolat i
ízenou bun čnou smrt, apoptózu. Nap . -bisabolol v primárních kulturách chronické
myeloidní leukémie od β6 pacient

byl schopen aktivovat vnit ní cestu apoptózy

s preferencí pro maligní bu ky [45]. Zerumbon izolovaný ze Zingiber zerumbet byl
schopný indukovat apoptózu v pankreatické nádorové linii PANC-1 spojenou se
zvýšenou expresí proteinu p5γ. Stejný účinek m l i v dalších pankreatických liniích
SW1990 a AsPC-1 [46].
Antiproliferační aktivita n kterých seskviterpen

je p ipisována jejich pro-

oxidačnímu p sobení v nádorových bu kách. Účinek seskviterpen na redoxní systém se
podstatn liší dle látky, koncentrace a typu bu ky či organismu. N které seskviterpeny
vykazují v normálních bu kách antioxidační účinky, avšak v nádorových bu kách účinek
pro-oxidační. Pro-oxidační p sobení seskviterpen m že probíhat bu p ímou tvorbou
reaktivních forem kyslíku (ROS), nebo nep ímo, ovlivn ním jiných drah. U artemisininu
je za část účinku p isuzována p ímé produkci ROS, p ípadn uvoln ní Fe2+ iont [47].
Seskviterpenlaktony mají mnohdy pro-oxidační účinek spojený s deplecí redukovaného
glutathionu a produkcí ROS. Tomentosin v liniích HeLa a SiHa, kostunolid v linii ECA109 vyvolaly snížení mitochondriálního potenciálu, zvýšení produkce ROS, snížení
množství BCL-2 a aktivaci kaspázy 3 [48,49]. Zerumbon byl schopen ovlivnit mimo
proliferace i funkci mitochondrií a zvýšit produkci ROS v kultu e CHL-1 [50].
Jak je patrné z výše uvedených studií, seskviterpeny jsou velmi zajímavé látky,
které by mohly být v budoucnu využity i v protinádorové terapii. Díky svému širokému
spektru účink

mohou být zdrojem potenciáln účinných látek pro terapii dalších
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závažných nemocí. V lidovém léčitelství jsou seskviterpeny, hlavn ve form rostlinných
silic, užívány od pradávna. Vzhledem k rostoucí oblib p írodních preparát i vzhledem
k potenciálnímu využití seskviterpen jako farmak, je však t eba mít na z eteli i otázku
možných interakcí seskviterpen se současn nebo následn podanými léčivy [51].
Seskviterpeny, vzhledem ke své vysoké lipofilit , mají pravd podobn schopnost
modifikovat funkci enzym účastnících se I. a II. fáze biotransformace. V deckých
publikací v nujících se této problematice jsou bohužel velice omezené množství. Popsán
byl hepatotoxický účinek zederonu a germakronu, spojený se zm nami exprese
cytochrom P450 (CYP). V lidských hepatocytech dokázaly oba vyvolat zvýšenou
expresi a zárove

mírnou inhibici CYPβB6 a γA4 [52]. Inhibici CYP3A4 a 1A2

germakron epoxidem, derivátem germakronu, popsali i Bamba a kol. [53]. U seskviterpen
laktonu artemisininu, účinného na p vodce malárie, byla popsána inhibice CYP1Aβ, βB6,
βC19 a γA4. Vysoké riziko závažné interakce je p edpokládáno pro substráty CYP1Aβ a
2C19 [54]. Popsané inhibiční účinky na CYP, jehož izoformy hrají d ležitou úlohu
v metabolismu léčiv, ukazují možné riziko rozvoje toxických účink zárove podávaných
léčiv.
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3

Cíle práce
Cílem disertační práce bylo studovat účinky vybraných seskviterpen

v protinádorové terapii. Zam ili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpen
zvýšit účinnost klasických cytostatik, ale i na problematiku možných interakcí
seskviterpen s léčivy.
Dílčími cíli bylo:
1. Shromáždit dostupné informace o biologických účincích seskviterpen
2. Studovat antiproliferační účinky silice z voskovníku červeného (MEO) na st evní
nádorové linie a izolované hepatocyty
3. Studovat schopnost MEO zvyšovat účinnost DOX ve st evní nádorové linii
4. Sledovat účinky vybraných seskviterpen v kombinaci s DOX, FU a OxPt ve
st evních nádorových liniích a hledat možné mechanismy jejich p sobení.
5. Testovat vybrané seskviterpeny v kombinaci s DOX na ovariální a lymfatické
nádorové bu ky s r znou mírou citlivosti/ rezistence v či DOX
6. Studovat účinky vybraných seskviterpen s DOX v prsních nádorových bu kách
a na myších s implantovaným Ehrlichovým tumorem
7. Testovat modulační účinky vybraných seskviterpen na biotransformační enzymy
in vitro i in vivo
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4.

Komentá e k publikacím

4.1. Antioxidační, pro-oxidační a jiné biologické účinky
seskviterpen
Bártiková, H.; Hanušová, V.; Skálová, L.; Ambrož, M.; Boušová, I. Antioxidant, prooxidant and other biological activities of sesquiterpenes. Current topics in medicinal
chemistry 2014, 14, 2478-2494
Cílem p ehledového článku bylo shromáždit dostupné informace o biologických
účincích seskviterpen . Seskviterpeny, 15-ti uhlíkaté sloučeniny složené ze t í
izoprenových jednotek, jsou sekundární metabolity rostlin. Produkovány jsou také
houbami a bezobratlými. Jsou obsaženy v lidské potrav , potravních dopl cích a jako
součást tradiční medicíny. Rozmanitost biologických účink

je činí zajímavými

molekulami pro medicínské využití. V literatu e popsané účinky seskviterpen zahrnují
protizán tlivé, antiparazitní a protinádorové p sobení. Na druhé stran byla popsána i
ada jejich toxických účink . Je tedy velmi d ležité poznat mechanismy jejich p sobení
na r zné tkán a odhalit bližší vztahy mezi strukturou a účinkem.
Biologická dostupnost seskviterpen po p.o. podání bývá kolem γ0 %. Vzhledem
k lipofilit

jsou seskviterpeny schopny prostupovat hematoencelickou bariérou.

Biotransformace probíhá v I. fázi hlavn jako hydroxylace a epoxidace, v II. fázi jako
glukuronidace. Mnoho studií se zabývalo p sobením seskviterpen na redoxní systém
bun k. Výsledky se lišily v závislosti na struktu e, koncentraci a použitém modelu. Byl
popsán antioxidační účinek n kterých seskviterpen zp sobený vychytáváním ROS,
chelatací iont kov nebo zvýšením exprese antioxidačních systém . Pro-oxidační účinek
seskviterpen se zdá být závislý na p vodním redoxním stavu bu ky. K produkci ROS
dochází

p ímo

nebo

vysycením

antioxidační

kapacity.

Pro-oxidační

účinek

seskviterpen , selektivní pro nádorové bu ky, je pravd podobn jedním z mechanism
jejich protinádorového p sobení. Dalšími mechanismy protinádorového p sobení
seskviterpen

je aktivace apoptózy, inhibice proliferace a invazivity nebo zásah

do pr b hu bun čného cyklu.

25

4.2. Antiproliferační účinky a toxicita silice z list
voskovníku červeného ve st evních nádorových liniích a
izolovaných hepatocytech
Langhansová, L.; Hanušová, V.; Rezek, J.; Štohanslová, B.; Ambrož, M.; Králová, V.;
Van k, T.; Lou, J.D.; Yun, Z.L.; Yang, J., et al. Essential oil from myrica rubra leaves
inhibits cancer cell proliferation and induces apoptosis in several human intestinal lines.
Ind Crop Prod 2014, 59, 20-26
Voskovník červený (Myrica rubra Sieb. Et Zucc) je subtropický asijský ovocný
strom s tradičním použitím v lidovém léčitelství. Ve spolupráci s Ústavem
experimentální botaniky AVČR byly listy z tohoto stromu extrahovány destilací s vodní
parou. Antiproliferační účinek získané silice (MEO) byl testován na nádorových
bun čných liniích HCT8, SW6β0, SW480, HTβ9 a Cacoβ. Cytostatikum paklitaxel bylo
použito jako pozitivní kontrola. MEO výrazn inhiboval bun čnou proliferaci ve všech
bun čných liniích. Účinnost MEO se lišila v jednotlivých bun čných liniích, p ičemž
linie Caco2 byla nejcitliv jší. V t chto bu kách byla nam ena hodnota IC50 1,5 ug / ml
s využitím systému xCelligence pro sledování proliferace bun k v reálném čase. Dále
bylo zjišt no, že v nádorových bu kách MEO vyvolává apoptózu a zp sobuje významné
zvýšení aktivity iniciátorových i efektorových kaspáz. Na rozdíl od rakovinných bun k
nem la MEO vliv na životaschopnost izolovaných hepatocyt (jako model normálních
nenádorových bun k). GC × GC-TOFMS analýzou chemického složení MEO byly
zjišt ny jako dominantní sloučeniny seskviterpeny CAR, HUM, VAL, epi- -selinen, muurolen, CAO a NER.

26

4.3. Schopnost

silice

z list

voskovníku

červeného

zvyšovat účinnost doxorubicinu ve st evní nádorové linii
Ambrož, M.; Hanušová, V.; Skarka, A.; Boušová, I.; Králová, V.; Langhasová, L.;
Skálová, L. Essential oil from myrica rubra leaves potentiated antiproliferative and
prooxidative effect of doxorubicin and its accumulation in intestinal cancer cells. Planta
medica 2016, 82, 89-96
V dané studii jsme se zam ili na účinek MEO na antiproliferační a pro-oxidační
aktivitu DOX. Jako modely jsme použili st evní nádorovou linii Caco-β, lidské
fibroblasty z periontodontálního ligamenta a primární kulturu potkaních hepatocyt .
MEO m la silný pro-oxidační účinek na nádorovou linii Caco-β a pouze mírný na
nenádorové kultury. V kombinaci s DOX byla MEO schopná zvýšit účinek DOX a
produkci ROS v nádorové linii. V nenádorových bu kách MEO nem la vliv na toxicitu
DOX a nezvyšovala produkci ROS. Významné bylo zjišt ní, že MEO je schopná
zvyšovat intracelulární koncentraci DOX i jeho množství v bun čném jádru nádorových
bun k, ale nezvyšuje množství DOX v hepatocytech.
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4.4 Účinky

vybraných

seskviterpen

v kombinaci

s doxorubicinem, 5-fluorouracilem a oxaliplatinou ve
st evních nádorových liniích a možné mechanismy jejich
p sobení.
Ambrož, M.; Boušová, I.; Skarka, A.; Hanušová, V.; Králová, V.; Matoušková, P.;
Szotáková, B.; Skálová, L. The influence of sesquiterpenes from myrica rubra on the
antiproliferative and pro-oxidative effects of doxorubicin and its accumulation in cancer
cells. Molecules 2015, 20, 15343-15358
Ambrož, M., Šmatová, M., Šadibolová, M., Pospíšilová, E., Hadravská, P., Kašparová,
M., Hanušová, V., Králová, V., Skálová, L. Sesquiterpenes from Myrica rubra essential
oil enhanced the efficacy of 5-fluorouracil and oxaliplatin in colon cancer cells (odesláno
do Int J Mol Sci)
Seskviterpeny CAR, CAO, HUM, NER a VAL tvo í významný podíl silice
izolované z MEO. Cílem první studie bylo stanovení účinku jednotlivých vybraných
seskviterpen na viabilitu bun k linie Caco-β a jejich účinek p i současném podání DOX.
Jako model zdravé tkán

byla použita primární kultura potkaních hepatocyt .

Seskviterpeny HUM, CAO, NER a VAL m ly schopnost ovliv ovat viabilitu bun k linie
Caco-β, p ičemž v či potkaním hepatocyt m nem ly žádný účinek. CAO, NER a VAL
synergicky zvyšovaly účinek DOX v linii Caco-β. Součástí účinku seskviterpen byla i
schopnost zvyšovat intracelulární koncentraci DOX v bu kách linie Caco-2.
Intracelulární koncentrace DOX v kultu e hepatocyt

byla p i současném podání

seskviterpen beze zm ny. CAO a VAL byly schopné v kombinaci s DOX zvyšovat
produkci ROS. CAO byl schopný mírn snížit toxicitu DOX v kultu e hepatocyt .
Druhá studie byla navržena tak, aby zjistila, zda jsou vybrané seskviterpeny
z MEO schopné zlepšit antiproliferační účinek FU a OxPt, dalších dvou klasických
cytostatik používaných p i léčb rakoviny tlustého st eva. Rovn ž byly v rámci této
studie testován vliv seskviterpen na mitochondriální membránový potenciál jako další
možný mechanismus p sobení seskviterpen . Výsledky ukázaly významnou schopnost
HUM a zejména CAO zvýšit antiproliferační účinky FU a OxPt v nádorové bun čné linii
28

Caco-2 a SW-620. Naproti tomu byly VAL a NER neúčinné. Účinek CAO m že být
částečn založen na jeho schopnosti narušit membránový potenciál mitochondrií, což
vede k produkci ROS, narušení syntézy ATP a k aktivaci iniciačních kaspáz. Jeho účinek
je však pravd podobn komplexn jší a jsou zapojeny i další mechanismy. Z testovaných
seskviterpen má CAO nevyšší potenciál pro kombinovanou léčbu rakoviny tlustého
st eva a zaslouží si další studium.
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4.5. Účinek

vybraných

seskviterpen

v kombinaci

s doxorubicinem na ovariální a lymfatické nádorové bu ky
s r znou mírou citlivosti/ rezistence v či doxorubicinu
Ambrož, M.; Matoušková, P.; Skarka, A.; Zajdlová, M.; Žáková, K.; Skálová, L. The
effects of selected sesquiterpenes from myrica rubra essential oil on the efficacy of
doxorubicin in sensitive and resistant cancer cell lines. Molecules 2017, 22
V p edešlé studii jsme zjistili schopnost vybraných seskviterpen HUM, CAO,
NER a VAL ovliv ovat proliferaci bun k a zvyšovat účinek DOX v bun čné linii CaCoβ. Rovn ž jsme zjistili, že tyto seskviterpeny zvyšují intracelulární hladiny DOX
v nádorových bu kách. V této studii jsme se zabývali účinkem seskviterpen

na

antiproliferační účinnost DOX v nádorových bu kách s r znou mírou citlivosti, resp.
rezistence v či DOX. Rovn ž jsme testovali potenciální inhibiční vliv seskviterpen
na efluxní lékový p enašeč ABCB1. Jako modelové systémy byly vybrány ovariální linie
A2780 a SK-OV-3, kdy linie Aβ780 je citlivá k DOX, zatímco SK-OV-3 je částečn
rezistentní. Dále byly použity linie lymfoblastové leukémie CCRF/CEM a od ní odvozená
rezistentní linie CEM/ADR s indukovaným ABCB1 p enašečem, jenž p sobí eflux DOX.
Účinek samotných seskviterpen se lišil dle bun čné linie, p ičemž pouze VAL
p sobil antiproliferačn na všechny linie. V kombinačních studiích byl silný synergismus
zaznamenán mezi DOX a NER v linii Aβ780, DOX p sobil synergicky s HUM a CAO
na linii SK-OV-γ. Synergický účinek v lymfoblastové linii CCRF/CEM byl v kombinaci
DOX s CAO a NER. V rezistentní linii CEM/ADR byl samotný DOX zcela bez účinku.
Bohužel, ani kombinace DOX se seskviterpeny nem la v této linii významn jší
antiproliferační účinek, ačkoli seskviterpeny byly schopny zvyšovat intracelulární
koncentraci DOX až 10x oproti kontrole a inhibovat eflux rhodaminu 123, substrátu
p enašeče ABCB1.
Tyto výsledky ukazují schopnost seskviterpen

inhibovat lékový p enašeč

ABCB1. Seskviterpeny HUM a CAO byly schopny zvýšit účinnost DOX i v částečn
rezistentní linii SK-OV-γ, ale nebyly účinné ve zcela rezistentní linii CEM/ADR.

30

4.6. Účinky

vybraných

seskviterpen

v kombinaci

s doxorubicinem v prsních nádorových bu kách a v myších
s implantovaným prsním tumorem
Hanušová, V.; Caltová, K.; Svobodová, H.; Ambrož, M.; Skarka, A.; Murinová, N.;
Králová, V.; Tomšík, P.; Skálová, L. The effects of beta-caryophyllene oxide and transnerolidol on the efficacy of doxorubicin in breast cancer cells and breast tumor-bearing
mice. Biomed Pharmacother. 2017, 95, 828-836
Schopnost CAO a NER potencovat účinek DOX byla dále testována in vitro
na prsních nádorových liniích MDA-MB231 a MCF-7 a in vivo na myších s Ehrlichovým
tumorem. V linii MDA-MB-231 p sobila kombinace DOX a CAO výrazn jší inhibici
proliferace než DOX samotný. Pomocí softwaru CalcuSyn byl zjišt n silný synergismus
CAO a DOX v této linii. NER zvyšoval akumulaci DOX v bun čných liniích a spolu
s DOX byl schopen potlačit migrační schopnost bun k. Podání kombinace seskviterpen
a DOX vedlo k výrazným zm nám v bun čné struktu e a v expresi adhezivních molekul.
Ve studii in vivo kombinace DOX s CAO, vyvolávaly zm ny v expresi protein
BCL-2, které se podílí na regulaci apoptózy. Zp sobily také zvýšení množství aktivní
kaspázy γ. Bohužel, současné podání CAO ani NER nevedlo ke zvýšení akumulace DOX
v bu kách tumoru a nem lo vliv na r st tumoru.
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4.7. Modulační účinky vybraných seskviterpen in vitro i
in vivo na enzymy metabolizující xenobiotika
Špičáková, A.; Szotáková, B.; Dimunová, D.; Myslivečková, Z.; Kubíček, V.; Ambrož,
M.; Ln ničková, K.; Krasulová, K.; Anzenbacher, P.; Skálová, L. Nerolidol and farnesol
inhibit some cytochrome p450 activities but did not affect other xenobiotic-metabolizing
enzymes in rat and human hepatic subcellular fractions. Molecules 2017, 22
Nguyen, L., Myslivečková, Z., Szotáková, B., Špičáková, A., Ln ničková, K., Ambrož,
M., Kubíček, V., Krasulová, K., Anzenbacher, P., Skálová, L. The inhibitory effects of
-caryophyllene, -caryophyllene oxide and -humulene on the activities of the main
drug-metabolizing enzymes in rat and human liver in vitro (odesláno do Chem-Biol
Interact)

Ln ničková, K., Svobodová, H., Skálová, L., Ambrož, M., Novák, F., Matouškova, P.
The Impact of Sesquiterpenes -caryophyllene Oxide and trans-nerolidol on Xenobioticmetabolizing Enzymes in Mice in vivo (odesláno do Xenobiotica)
Seskviterpeny jsou široce zastoupeny v potrav , dopl cích stravy a p írodní
medicín . Jsou lipofilní, snadno pronikají p es membrány a mohou modulovat expresi
a/nebo aktivitu r zných enzym

včetn enzym

metabolizujících léčiva. P i jejich

současném podání s jinými léčivy tím m že docházet k nežádoucím interakcím.
První studie byla zam ená na acyklické seskviterpeny trans-nerolidol, cisnerolidol a farnesol a jejich vliv na hlavní enzymy metabolizující xenobiotika v lidských
a potkaních subcelulárních frakcích. Výsledky ukazují schopnost t chto seskviterpen
inhibovat cytochromy P450 (CYP), konkrétn CYP1A, CYPβB a CYPγA, jak ve frakci
potkaních, tak lidských mikrosom . Na aktivitu enzym

redukujících karbonylové

sloučeniny a konjugačních enzym nem ly látky signifikantní vliv. S inhibicí CYP
souvisí možné potenciální zm ny v plasmatických koncentracích léčiv a s nimi
související možné nežádoucí účinky.
Druhá studie testovala potenciální inhibiční účinek strukturn
seskviterpen

podobných

-karyofylenu (CAR), -karyofylenoxidu (CAO) a -humulenu (HUM)

na aktivity hlavních enzym

metabolizujících xenobiotika. Potkaní a lidské jaterní
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subcelulární frakce byly inkubovány s CAR, CAO nebo HUM společn se specifickými
substráty pro oxidační, redukční a konjugační enzymy a jejich koenzymy. K vyhodnocení
byla použita HPLC, spektrofotometrická a spektrofluorometrická analýza. Všechny
testované seskviterpeny významn inhibovaly aktivity CYPγA v potkaních stejn jako
v lidských jaterních mikrosomech, p ičemž CAO byl nejsiln jším inhibitorem.
V kinetické studii bylo zjišt n nekompetitivní typ inhibice. Na druhé stran žádný
z testovaných seskviterpen

významn

neovliv oval aktivity enzym

redukujících

karbonyl (CBR1, AKRs, NQO1) nebo konjugačních enzym (UGTs, GSTs, SULTs,
COMT). Jelikož enzymy CYPγA metabolizují mnoho lék , jejich inhibice p sobením
CAO, CAR a HUM m že ovlivnit farmakokinetiku soub žn podávaných léčiv.
V další studii in vivo jsme sledovali účinek p.o. podávání dvou seskviterpen
CAO a trans-nerolidolu (NER) na expresi a aktivity enzym

metabolizujících

xenobiotika v játrech a tenkém st ev myší. Enzymatická aktivita a hladiny mRNA byly
hodnoceny 6 a 24 hodin po podání seskviterpen . CAO a NER výrazn zvýšily aktivitu
CYP2B, 3A, 2C v obou tkáních. Zm ny hladin CYP mRNA v tšinou odpovídaly zm nám
v enzymatické aktivit . Játra myší, kterým byly podány seskviterpeny, také vykazovala
zvýšenou aktivitu aldoketoreduktasy 1C a karbonylreduktasy. Naproti tomu
seskviterpeny snížily aktivitu NAD(P)H-chinon oxidoreduktasy 1 v tenkém st ev . Mezi
konjugačními enzymy se podáním seskviterpen

zvýšila pouze aktivita jaterní

sulfotransferázy. Naše výsledky dokládají, že seskviterpeny modulují aktivity a expresi
n kolika významných enzym metabolizujících xenobiotika a mohly by m nit účinky a
chování podávaných lék a jiných xenobiotik.
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Záv ry

5

1. V odborné literatu e byly vyhledány informace o seskviterpenech a jejich
biologických účincích. V p ehledovém článku byly popsány účinky seskviterpen
jak pro-oxidační, tak i antioxidační, mechanismy t chto účink i jejich potenciální
využití v terapii.
2. MEO má výrazné antiproliferační účinky na st evní nádorové linie, zatímco
v primární kultu e potkaních hepatocyt p sobí netoxicky .
3. MEO byla schopna zvyšovat účinek DOX ve st evní nádorové linii. Zvýšení
účinku bylo spojené se zvýšením intracelulární koncentrace DOX a zvýšenou
produkcí ROS.
4. Vybrané seskviterpeny HUM, CAO, NER a VAL byly schopné zvyšovat
antiproliferační účinek DOX v linii Caco-2, v kultu e hepatocyt nezvyšovaly
cytotoxický účinek DOX. N které seskviterpeny zvyšovaly koncentraci DOX
v nádorových bu kách i jeho akumulaci v jád e, snižovaly mitochondriální
membránový potenciál a zvyšovaly tvorbu ROS. Antiproliferační účinek FU a
OxPT v nádorových bu kách byl schopen zvyšovat hlavn CAO a částečn HUM.
5. P i testech na nádorových liniích s r znou citlivostí k DOX jsme zjistili schopnost
seskviterpen zvyšovat účinek DOX nejen v liniích citlivých, ale i částečn
rezistentních. V linii zcela rezistentní k DOX však seskviterpeny nedokázaly
zvýšit účinek DOX, p estože byly schopné inhibovat lékový p enašeč ABCB1.
6. V prsních nádorových liniích zvyšovaly CAO a NER účinek DOX. V in vivo
studii na myších s implantovaným Ehrlichovým tumorem nem ly vliv
na množství DOX v nádorových bu kách ani na velikost nádoru.
7.

V in vitro studiích všechny testované seskviterpeny inhibovaly cytochromy P450
z podrodin CYP1A, CYP2B a CYP3A, ale nem ly vliv na aktivitu enzym
redukujících karbonylové sloučeniny a konjugačních enzym . In vivo CAO a
NER mírn zvyšovaly aktivitu CYP2B, 3A, 2C v játrech i tenkém st evu myší.
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V játrech byla zvýšená aktivita aldoketoreduktasy 1C, karbonylreduktasy a
sulfotransferasy. Aktivita st evní NAD(P)H-chinon oxidoreduktasy 1 byla vlivem
seskviterpen snížená.
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7.1. Seznam zkratek
ATP

adenosintrifosfát

CAO

karyofylen oxid

CAR

-karyofylen

CYP

cytochrom P450

DNA

kyselina deoxyribonukleová

DMAPP

dimethylallyldifosfát

DOX

doxorubixin

1-DXP

1-deoxyxylulosa-5-fosfát

DXR

1-deoxy-D-xylulóza-5-fosfátisomerázy

DXS

1-deoxy-D-xylulóza-5-fosfátsyntáza

FU

5-fluorouracil

G3P

glyceraldehyd-3-fosfát

HMGR

3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzym A- reduktáza

HMG-CoA

3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzym A

HUM

-humulen

IDI

isopentenyldifosfátisomeráza

IPP

isopentenyldifosfát

MEO

silice z list voskovníku červeného (Myrica rubra Sieb. Et Zucc)

MEP

2C-metylerythriol-4-fosfát

MVA

kyselina mevalonová

NER

trans-nerolidol

OxPt

oxaliplatina

p.o.

perorální podání

PTX

paklitaxel

PYR

pyruvát

RHO123

rhodamin 123

ROS

reaktivní formy kyslíku

RNA

kyselina ribonukleová

VAL

valencen
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