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2 Abstrakt 

 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát:   Bc. Kristýna Šulcová  

Školitel:   RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.  

Název diplomové práce: Srovnání účinku sfingoidních bazí na buněčné linie 

odvozené od fibroblastů a keratinocytů. 

 

Kůže je největším orgánem lidského těla, který během života splňuje spoustu 

úkolů. Kromě estetické funkce tvoří jakýsi obal organismu, který funguje jako bariéra 

mezi vnitřním a vnějším prostředím, čímž se podílí na udržování homeostázy a obraně 

organismu.  

Onemocnění kůže jsou velmi rozšířená a vyskytují se u všech věkových kategorií. 

Mohou postihovat jakoukoliv část lidského těla, což způsobuje rozmanitost těchto 

onemocnění. Závažnost problému se může pohybovat od citlivého podráždění až po stavy 

ohrožující život.          

 Mezi klasické a nejvíce se vyskytující onemocnění tohoto typu můžeme zařadit 

atopickou dermatitidu, lupénku, ale také svrab či akné. Většinou se jedná o neinfekční 

onemocnění, která se mohou rozvinout až do lokálního zánětu, jelikož porušená kůže je 

často místem vstupu různých patogenů. Postižení lidé trpí často suchými lézemi na kůži, 

svědivými vyrážkami, praskajícími krustami, puchýřky a olupujícími pláty pokožky. 

Kůže pacientů je náchylnější na vnější podmínky, což ještě více zhoršuje jejich stav.  

Léčba těchto onemocnění je založena především na prevenci a podávání 

hormonálních prostředků ve formě krémů, mastí či mlék, které se aplikují na postižená 

místa. U některých onemocnění je tato léčba doplňována také podáváním léků. Terapie 

je většinou velmi obtížná a zdlouhavá. K úplnému vyléčení dochází jen zřídka.  

Z tohoto důvodu se vědci snaží přijít na vhodnou léčbu, která by zlepšila stav 

pacientů a umožnila jim tak prožít kvalitnější život. Pracovníci Katedry anorganické a 

organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy ve 
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spolupráci s Katedrou biochemických věd, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, 

Univerzity Karlovy, se zabývají vývojem a studiem potenciálně vhodných látek pro 

zlepšení kožní bariéry, která u těchto onemocnění hraje zásadní roli.  

Sfingoidní baze, tvořící základ ceramidů, se přirozeně vyskytují v kůži, především 

ve stratum corneum, kde se mimo jiné podílí na vytváření kožní bariéry. U pacientů 

s kožním onemocněním dochází ke sníženému obsahu těchto bazí nebo jejich strukturální 

změně, což má za následek porušení bariérové funkce.  

Cílem této práce bylo porovnat účinek jednotlivých sfingoidních bazí, které byly 

syntetizovány pracovníky Katedry anorganické a organické chemie FaF UK. Cytotoxické 

testy byly prováděny na buněčných liniích 3T3 a HaCaT, což jsou buňky odvozené od 

fibroblastů a keratinocytů. Dalším úkolem bylo zjistit morfologické změny pomocí 

fluorescenční mikroskopie za použití různých fluorescenčních sond. 

Výsledky této práce prokázaly u jednotlivých sfingoidních bází podobnou 

cytotoxicitu. U fytosfingosinu se hodnoty TC50 pohybovaly kolem 18 µM a u sfingosinu 

kolem 33 µM u obou buněčných linií. Cytotoxicita dihydrosfingosinu se u HaCaT 

buněčné linie vyšplhala až na TC50 = 51 µM, zatímco u linie 3T3 byla tato hodnota 31 μM. 

U 6-hydroxysfingosinu byly stanoveny hodnoty těsně pod 50 µM. Výsledky této studie 

mají velký význam pro další studium těchto látek. Díky stanovení a porovnání 

cytotoxicity u jednotlivých látek bude snadnější najít nejvhodnější látky, které by se 

mohly stát součástí léčby či prevence u postižených pacientů. 
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3 Abstract 

 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate:   Bc. Kristýna Šulcová  

Supervisor:   RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.  

Title of diploma thesis: Comparison of the effect of sphingoid bases on cell lines    

derived from fibroblasts and keratinocytes 

 

The skin is the largest organ of the human body which fulfills several tasks during 

the whole human lifespan. Apart from the esthetic function it creates a organism cover 

which functions as a barrier between the inner and outer environment. In this way it 

contributes to homeostasis and defense of the whole organism.  

The skin diseases are widespread and might occur in all ages. They can affect any 

part of the human body. The consequence of this is a great variety of those disorders. The 

seriousness can range from a rash to the life-threatening conditions. 

Atopic dermatitis, psoriasis, scabies and acne ranks among the most common and 

widespread illnesses of this kind. These are mostly non-infectious illnesses which can 

develop even into local inflammation as affected skin is often a place of the input of 

various pathogens. Affected people often suffer from dry skin lesions, itched rashes, 

cracking crusts, blisters and peeling skin. The skin of the patients is more sensitive to 

outer conditions which makes their medical state even worse.  

Treatment of these illnesses is based mainly on the prevention and using hormonal 

medicaments in the form of creams, ointments or various kinds of milk which are applied 

on affected areas. Medicaments are added for treatment of some of these illnesses. 

Therapy is mostly very difficult and long-term. Absolute recovering occurs rarely. 

For this reason, the scientists try to come up with suitable treatment which would 

improve the condition of the patients and enable them to live a more quality life. The 

scientists of the Department of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy 
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in Hradec Králové, Charles University in cooperation with the Department of 

Biochemical Sciences, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University deal 

with the development and evaluation of potentially suitable novel compounds for the 

improvement of the skin barrier which plays a crucial role in these illnesses. 

Sfingoid bases, creating the basic part of the structure of ceramides are naturally 

occurring in the skin, mainly in stratum corneum where they participate e.g. in the skin 

barrier generation. Patients with skin illness tend to have decreased contents of these 

bases or their structural change. Consequence of this is the disruption of the barrier 

function. 

The aim of this thesis is to compare the effect of different sfingoid bases which 

were synthesized by the researchers at the Department of Inorganic and Organic Chemisty 

FaF UK. Cytotoxic experiments were performed on 3T3 and HaCat cell lines derived 

from fibroblasts and keratinocytes, respectively. Partial aim was to evaluate 

morphological changes by means of fluorescent microscopy using various fluorescent 

probes.  

The results of this thesis proved similar cytotoxicities of studied sphingoid bases. 

The f TC50 values were about 18 µM in case of fytosphingosine and about 33 µM in case 

of sphingosine for both cell lines. Cytotoxicity of dihydrosphingosine increased to 

TC50 = 51 and 31 µM for HaCaT and 3T3 cell line, respectively. We found out the levels 

of TC50 right under 50 µM in case of 6-hydroxysphingosine. The results of this study 

have a great importance for further studies of these compounds. Thanks to assessing the 

cytotoxicity of individual sphingoid bases and their comparison in the same experimental 

setup it will be easier to find the most appropriate compound that might become a part of 

treatment of affected patients or in the prevention of skin disorders. 
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4 Úvod 

 

 Tuto práci jsem si vybrala, jelikož téma této práce je mi velice blízké, neboť mám 

osobní zkušenosti s atopickým ekzemém. Jelikož sama znám pocit svědění a bezmoci při 

dlouhodobé léčbě, která často nikam nevede, ráda bych se podílela na výzkumu nové 

metody terapie či alespoň zlepšení průběhu tohoto onemocnění. 

 Kožní onemocnění jsou velice rozšířené choroby s velkým počtem příčin. Často 

se vyskytují jako sekundární onemocnění doprovázené jiné základní onemocnění. Většina 

z nich se projevuje suchou, praskající a olupující se kůží, která často svědí a mokvá. 

Jelikož léčba je většinou zdlouhavá, předmětem studií je nalézt potenciální látky, které 

díky jejich aplikaci zlepší stav kůže nemocného.  

Syntézou sfingoidních bazí vyskytujících se fyziologicky v kůži a studiem jejich 

účinku a podmínek pro co nejlepší využití jsme se zabývali i v naší studii. Prováděním 

cytotoxických testů jsme porovnávali účinky sfingosinu, fytosfingosinu, 

dihydrosfingosinu a 6–hydroxysfingosinu. Prokázání koncentrací bezpečných pro buňky 

může vést k dalším podrobnějším studiím jejich účinku a schopnosti účastnit se terapie 

kožních onemocnění.  
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5 Seznam zkratek 

 

ACBP   acyl-koenzym A vázající protein 

AD   atopická dermatitida 

BSA   albumin bovinního séra 

C34 CER  ceramidy s délkou řetězce 34 uhlíků 

CaCl2   chlorid vápenatý 

CO2   oxid uhličitý  

DMEM  kultivační médium (Dulbecco´s modified Eagle´s medium) 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DPPS   dipalmitoylfosfatidylserin 

EOS ceramidy  ω-hydroxylované ceramidy 

FaF UK  Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy 

FBS   fetální bovinní sérum 

H2O2   peroxid vodíku 

HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina 

LED   dioda emitující světlo (light emitting diode) 

LI   lamelární ichtyóza 

MK   mastné kyseliny 

mRNA   ribonukleonová kyselina (messenger RNA) 

MQ – voda  ultračistá voda  

NAFLD  non alcoholic fatty liver disease 

NH skupina  imidová skupina 

NMR    nukleární magnetická rezonance 

NP ceramidy  ceramidy s velmi dlouhými řetězci 

NR   neutrální červeň (neutral red) 

OH skupina  hydroxylová skupina 

P/S   penicilin/streptomycin 

PBS   fosfátový pufr (phosphate buffered saline) 
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PPAR    peroxisome proliferator-activated receptor 

SC   stratum corneum 

SV40   opičí polyomavirus  

T/E   trypsin/EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) 

TAG   triacylglyceroly 

VMK   volné mastné kyseliny  
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6 Kůže 

 

Kůže patří mezi největší orgán lidského těla, jehož plocha tvoří až 1,8 m2. Její 

tloušťka se pohybuje od 0,4mm do 4 mm podle části těla. Kůže není jen obalem, ale 

splňuje spoustu důležitých funkcí. Mezi hlavní patří ochrana, termoregulace, vnímání, 

vstřebávání a vylučování, skladování a neméně důležitá je také její estetická funkce. Kůže 

se skládá ze tří hlavních složek, a to pokožky, škáry a podkožního vaziva (Štork 2014).  

6.1  Funkce kůže 

Kůže tvoří především mechanickou bariéru proti vstupu patogenních 

mikroorganismů a ostatních škodlivých látek do organismu. Proto je důležitá integrita a 

kontinuálnost kůže. Podstatné je také kyselé pH (4-6) a přirozená mikroflóra. V hlubších 

vrstvách se pak na imunitě podílí Langerhansovy buňky, lymfocyty a makrofágy. 

 Pomocí kůže komunikujeme s vnějším prostředím. Obsahuje totiž nespočetné 

množství receptorů, které reagují na dotyk, vibrace, tlak, bolest, teplotu. Pro vnímání 

bolesti nám slouží volná nervová zakončení, pro vnímání tlaku a dotyku 

mechanoreceptory, pro vnímání teploty pak termoreceptory. Vnímání se liší podle části 

těla. Nejcitlivěji vnímáme jazykem, rty, nosem nebo konečky prstů. Záda naopak patří 

mezi část těla, kde vnímáme méně citlivěji (Schreiber a kol. 1996).  

Kůže se také podílí na výměně různých látek a skladování vody, tuků, vitamínů 

a minerálů. Je propustná pro dýchací plyny a látky rozpustné v tucích. Pro ostatní látky 

je nepropustná, na čemž se podílí kožní a mazové žlázy, které napomáhají udržovat pro 

vodu nepropustné prostředí. Zároveň kůží organismus vylučuje látky tělu nepotřebné 

jako např. soli, dusíkaté odpadní látky a oxid uhličitý spolu s vodou a tukem. Tyto látky 

jsou vylučovány pomocí potních a mazových žláz (Dylevský 2000, Štork 2014).  

Další důležitou funkcí je výměna tepla mezi tělem a okolím a tepelná izolace díky 

podkožnímu tuku. Termoregulace je zajišťována tvorbou potu a změnami prokrvení kůže 

(Schreiber a kol. 1996).  

Melanin produkovaný melanocyty a skladovaný v keratinocytech v oblasti nad 

buněčným jádrem chrání organismus před UV zářením. Zároveň má kůže schopnost 

regenerace díky neomezenému dělení epidermálních kmenových buněk. Ty jsou 
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umístěny ve stratum basale a zajišťují neustálou obměnu a regeneraci epidermis 

(Dylevský 2000, Křivánková 2009)  

V neposlední řadě má kůže také funkci estetickou. Při vzájemném kontaktu patří 

tento orgán mezi první, které upoutávají pozornost druhých. Zajímavou schopností je 

neverbální komunikace s okolím, jelikož kůží dokážeme vyjadřovat své emoce (Schreiber 

a kol. 1996).  

6.2 Vrstvy kůže 

6.2.1 Pokožka (epidermis) 

Jedná se o nejsvrchnější část, která je tvořena několika vrstvami kožních buněk 

(keratinocyty). Tyto dlaždicové buňky se ve spodních vrstvách neustále dělí a vytlačují 

buňky lokalizované nad nimi směrem k povrchu. Vytlačované buňky postupně rohovatí 

a stávají se z nich korneocyty. Jsou to zrohovatělé, odumřelé buňky, které se odlupují. 

Tím dochází k neustálému obměňování pokožky. Ke kompletní obměně pokožky dochází 

přibližně během 3 týdnů. Za celý život se z našeho těla odloupe zhruba 20 kg 

zrohovatělých buněk (Dylevský 2000, Křivánková 2009). Tato vrstva neobsahuje žádné 

cévy, ale do spodních vrstev pokožky zasahují papily (Štork 2014).  

Epidermis můžeme rozdělit do 5 vrstev, kdy každá splňuje svoji úlohu. Jedná se 

o stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum a stratum 

corneum. 

Stratum basale leží v nejhlubší vrstvě pokožky. Tvoří ji cylindrické buňky 

(keratinocyty), které jsou pomocí hemidesmosomů připojeny k bazální membráně. 

Nachází se zde také melanocyty. Jejich počet je pouze kolem 5 %. Tyto 

neuroektodermální buňky produkují melanin, který je pomocí buněčných výběžků 

transportován do okolních keratinocytů. Typické pro tuto vrstvu jsou Merkelovy buňky. 

Jedná se o mechanoreceptory, které se nachází také v epitelu vlasového folikulu 

(Dylevský 2000).  

Stratum spinosum leží nad stratum basale a obsahuje polygonální buňky. Buňky 

těchto dvou vrstev jsou vzájemně spojovány pomocí desmosomů, a vytváří tak pevná 

spojení.  Říkáme, že společně vytváří stratum germinativum Malpighii. Cytoplazma 

buněk obsahuje cytokeratinová filamenta, díky kterým kůže získává mechanickou 
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odolnost. Mezibuněčné prostory jsou vyplněny tkáňovým mokem. Pokud dojde 

k poškození pokožky a obnažení této vrstvy, dochází ke zvlhčení a mokvání (Dylevský 

2000, Křivánková 2009).  

Třetí vrstvu, stratum granulosum, tvoří jedna nebo spíše více vrstev plochých 

buněk. Ty obsahují velký počet membránových granulí, tzv. lamelární tělíska. V nich jsou 

uloženy lipidy jako glukosylceramidy, sfingomyelin a fosfolipidy. Jedná se o prekurzory 

lipidů ve stratum corneum. Enzymaticky se přeměňují na ceramidy a volné mastné 

kyseliny (MK), tedy hlavní lipidové složky stratum corneum. V mezibuněčném prostoru 

nacházíme zrna keratohyalinu, což je fosfolipidový meziprodukt začínajícího rohovatění 

buněk. Tato složka, která je buňkami uvolňována exocytózou, chrání kůži proti 

škodlivým látkám z okolí (Dylevský 2000, van Smeden a kol. 2014).  

Stratum lucidum je tenká vrstva tvořená 2-3 vrstvami buněk. Nejsilněji ji má 

člověk vyvinutou na dlaních a chodidlech. Vytváří důležitou bariéru. Také zde dochází 

k přeměně keratohyalinu na glykogen a eleidin (Křivánková 2009).  

Nejsvrchnější vrstva pokožky se nazývá stratum corneum a vytváří ji 10–25 vrstev 

plochých buněk (korneocytů), které jsou orientovány rovnoběžně s povrchem kůže. 

Korneocyty jsou naplněny vodou a keratinem. Jejich povrch je tvořen vrstvou bílkovin, 

jako je filaggrin, loricrin a involucrin a tzv. lipidovou obálkou, což je hustá síť 

nepolárních lipidů (ω-hydroxylovaných ceramidů a MK). Tímto obalem se kolem 

korneocytů vytváří základ pro mezibuněčnou hmotu, která vzniká ze směsi ceramidů, 

cholesterolu a MK. Ceramidy zde leží v několika vrstvách a vytváří tzv. lamely. Tato 

lipidová matrice je základem kožní bariéry. Ve stratum corneum nalezneme 12 přirozeně 

se vyskytujících ceramidů (Dylevský 2000, Školová a kol 2017, van Smeden a kol. 2014).  

Podle tloušťky této vrstvy rozlišujeme tenký nebo tlustý typ epidermis. Nejsilnější 

bývá opět na dlaních a chodidlech. Tato vrstva tvoří základní bariéru kůže. Chrání tělo 

před vysoušením a průnikem škodlivých látek z vnějšího prostředí (Štork 2014).  

Látky procházející přes tuto vrstvu mají dvě možnosti. První možností je 

paracelulární transport, kdy je látka přenášena kolem korneocytů a podílí se na ní výše 

zmiňované lipidy mezibuněčné hmoty.  Druhým způsobem je transcelulární přenos, kdy 

látka prochází skrze korneocyty. Upřednostňována je cesta kolem buněk, jelikož při 

transcelulárním přenosu musí být překonáno množství fázových rozhraní (Dylevský 

2000, Pavlíková 2014, Vávrová a kol 2017).  
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Tuto vrstvu můžeme rozdělit do dvou částí, a to stratum conjunctum, což je 

spodní, kompaktní vrstva, a stratum disjunctum tvořící horní část, která se olupuje 

(Dylevský 2000, Školová a kol 2017).  

Všechny části epidermis prostupují Langerhansovy buňky. Jsou to dendritické 

buňky vznikající v kostní dřeni, jejichž schopnost je prezentovat antigeny lymfocytům 

(antigen prezentující buňky). Podílejí se tedy na naší imunitě. Jejich počet se mění vlivem 

zánětu, kdy stoupá, po působení UV záření naopak klesá. Od keratinocytů se dají odlišit 

průkazem ATPázy (Dylevský 2000).  

6.2.2  Škára (dermis, cutis) 

Střední vrstva kůže je tvořena především vazivovými vlákny (fibroblasty) a 

bohatou sítí nervových zakončení a cév. Díky inervaci dermis vnímáme bolest, chlad a 

teplo, cévy jsou důležité pro tepelnou regulaci. Pevnost, pružnost a mechanickou odolnost 

kůže zajišťují vazivová vlákna. Ve škáře nacházíme také buňky imunitního systému, které 

tvoří imunitní bariéru kůže (Štork 2014).  

Dermis můžeme rozdělit do dvou vrstev. Stratum papillare leží pod epidermis a 

vybíhá do ní formou papil. Tvoří ji převážně kolagenní vazivo a elastická vlákna. 

Najdeme zde Meissnerova a Ruffiniho tělíska, což jsou volná nervová zakončení 

podílející se na vnímání (Křivánková 2009).  

Stratum reticulare leží pod stratum papillare a obsahuje především kolagenní a 

elastická vlákna a tukové buňky. Typické jsou Vater-Paciniho tělíska zodpovědné za 

vnímání tlakových vjemů (Dylevský 2000).  

6.2.3 Podkožní vazivo (tela subcutanea, subcutis) 

Funkcí nejhlubší vrstvy je především izolace díky vrstvě řídkého vaziva a tuku. 

Podkoží chrání tělo proti teplotním vlivům a mechanickému poškození. Vrstva tukové 

tkáně má také funkci skladovací. Podkožní tuk představuje energii, kterou neovlivňuje 

úbytek či přírůstek váhy. Tloušťka je různá pro jednotlivé oblasti těla. Nejsilnější 

podkožní vrstva je na hýždích, stehnech a břichu, naopak nejslabší na očních víčkách. 

Dále tato vrstva obsahuje nervy, nervová zakončení, cévy a potní žlázy (Dylevský 2000, 

BIOMACH).  
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6.2.4 Přídatné kožní orgány (nexus) 

Kůže obsahuje také tzv. přídatné orgány. Jedná se o složky vycházející 

z epidermis. Patří mezi ně nehty, vlasy a chlupy, potní, mazové a pachové žlázy a mléčná 

žláza (Schreiber a kol. 1996).  

6.3 Keratinocyty 

Keratinocyty jsou buňky obsažené převážně v nejhlubší vrstvě epidermis. 

Můžeme je však nalézt také v mukóze úst a jícnu, v rohovce a v genitálním epitelu. Udává 

se, že až 95 % buněk epidermis jsou právě keratinocyty. Jsou schopné se vyskytovat 

v různém stádiu diferenciace. Podílí se na vytváření těsných spojů s nervy kůže a udržují 

Langerhansovy buňky v epidermis a lymfocyty v dermis na svém místě.  

Kromě strukturální funkce hrají keratinocyty také významnou roli v imunitním 

systému. Nejen, že se podílí na mechanické obraně vstupu patogenů a jejich působků do 

organismu, ale také zabraňují ztrátě tepla, vlhkosti a dalších potřebných látek z těla. Další 

jejich imunitní funkcí je stimulace zánětu, produkce inhibičních cytokinů a aktivace 

Langerhansových buněk (Keratinocytes).  

Keratinocyty se směrem k povrchu diferencují. Diferencované buňky produkují 

různé sloučeniny a proteiny, které se podílí na integritě stratum corneum. V této vrstvě 

jsou již keratinocyty mrtvé a nerozmnožují se. Stávají se zrohovatělými a vytváří tvrdší 

vrstvu kůže. Postupně se olupují (Keratinocytes, Vávrová a kol 2017).  

Hlavními látkami v keratinocytech jsou keratiny, které tvoří jejich cytoskelet. 

Jsou to proteiny tvořící také naše vlasy a nehty. Proto vady keratinu způsobují různá 

onemocnění epidermis, vlasů i nehtů (Keratinocytes).  
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6.4 Fibroblasty 

Fibroblasty (Obr.1) jsou buňky tvořící základ pojivové tkáně. Tvoří jakýsi 

strukturní rámec těla, jelikož pojivová tkáň hraje ústřední úlohu při podpoře a opravě 

téměř každé tkáně. Jsou to velké, ploché, vřetenovitě tvarované buňky. (Medicína, 

nemoci, studium na 1. LF UK, Encyclopedia Britanicca).  

 

 

Obrázek 1 Struktura fibroblastů (Alberts a kol. 2002)  

 

Jejich schopnost diferencovat se do jiných typů buněk a produkovat tropokolagen, 

což je prekurzor kolagenu, jim zajišťuje jejich univerzálnost. Jsou tak zvaně metabolicky 

aktivní. Jejich neaktivní formou jsou fibrocyty, které se v případě potřeby mění na 

fibroblasty (Alberts a kol 2002, Encyclopedia Britanicca).  

Díky svým vlastnostem patří mezi hojně využívané pro biologické studie buněk. 

Z izolace jednoho typu fibroblastů mohou vznikat v kulturách klony pokračující 

v proliferaci nebo se mohou diferencovat například jako tukové buňky, buňky hladkého 

svalstva, buňky chrupavky či kostní dřeně (Obrázek 2). Všechny tyto buňky můžeme 

zařadit do jedné rodiny, jejíž základ tvoří právě fibroblasty, ze kterých se diferencují. Ty 

jsou díky své schopnosti samoobnovy a multipotentnímu charakteru označovány jako tzv. 

mesenchymální kmenové buňky (Alberts a kol 2002, Vichy Laboratories).  
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Obrázek 2 Diferenciace fibroblastů (Alberts a kol. 2002) 

 

Tyto buňky se vyskytují po celém těle, kde vylučují extracelulární matrix bohatou 

na kolagen typu I a III. Pokud dojde k poškození tkáně nebo orgánu, fibroblasty v okolí 

proliferují, migrují do místa poškození a vytváří zde velké množství kolagenu, což 

napomáhá izolovat a opravovat poškozenou tkáň. 

Důkazy naznačují, že fibroblasty mohou mít odlišné vlastnosti v různých částech 

těla. Dokonce se mohou lišit i ve stejné oblasti. Například dospělé fibroblasty se snižující 

se schopností transformace mohou existovat vedle sebe s nezralými fibroblasty 

(mesenchymální buňky), které se během vývoje mohou diferencovat do různých typů 

zralých buněk.  

Fibroblasty, vyskytující se v kůži, mohou také měnit svůj charakter. V ráně 

například dochází ke změně v expresi genu pro aktin a fibroblasty získávají kontraktilní 

vlastnosti buněk hladké svaloviny, čímž přitahují okraje rány k sobě. Takovéto buňky 

nazýváme myofibroblasty. K přeměně fibroblastů na myofibroblasty napomáhá TGFβ, 

který zároveň stimuluje tvorbu kolagenu důležitého k tvorbě jizvy, a tudíž zhojení rány 

(Alberts a kol. 2002).  

V dermis fibroblasty vylučují elastinová vlákna, kolagen a glykosaminoglykany. 

Jsou napojeny na tzv. síť vláken tvořící extracelulární matrix, kterou samy produkují. 

S věkem se tato produkce snižuje, čímž dochází k menší hustotě matrix a kůže má 

tendenci ochabovat (Vichy Laboratories).  
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Typ diferenciace buněk pojivové tkáně může ovlivňovat také mezibuněčná hmota. 

To bylo prokázáno ve studiích, kdy byly kultivovány buňky chrupavky, chondrocyty. Při 

vhodných podmínkách tyto buňky proliferují a zachovávají si svůj typ diferenciace. Při 

tom produkují velké množství chrupavkové matrice, kterou se obklopují. Pokud jsou však 

buňky udržovány v nízké hustotě na kultivační misce, kde je neobklopuje tato hmota, a 

přidá se vhodný substrát, ztrácí svůj charakteristický kulatý tvar, stávají se zploštělými a 

přestávají produkovat kolagen II typický pro chrupavku. Místo toho začínají syntetizovat 

kolagen typu III charakteristický pro fibroblasty. Dochází k jejich transformaci. Pokud 

buňkám odstraníme substrát, zaujímají opět svůj kulatý tvar a rychle se vrací k charakteru 

chondrocytů, které produkují kolagen typu II (Alberts a kol 2002).  
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7 Úloha lipidů v kůži 

 

Lipidy hrají v kůži nezastupitelnou roli. Především ve stratum corneum, kde 

vytváří důležitou imunologickou bariéru propustnosti. Aby lipidy ve stratum corneum 

plnily ochrannou bariéru, musí být vysoce specializované. Proto tato vrstva neobsahuje 

téměř žádné fosfolipidy, ale místo nich molární směs ceramidů, cholesterolu a volných 

MK v poměru přibližně 1:1:1. Mimo to zde nacházíme také malý podíl cholesterol sulfátu 

(Školová a kol. 2017, Vávrová a kol. 2017).  

Povrch kůže je také potažen sekretovanými mazovými lipidy. Jejich funkce byla 

významná především, když lidé žili ve vlhkém prostředí, nyní jsou tyto lipidy důležité 

především pro dodávání vitamínu E na povrch epidermu, což zmírňuje oxidační 

poškozování kůže (Fischer a kol 2014).  

7.1 Sfingolipidy 

Sfingolipidy jsou už dlouho známé jako součást všech buněk. V roce 1884 je 

pojmenoval J. L. W. Thudichum a ve druhé polovině 20. století, kdy byly rozšifrovány 

základní metabolické dráhy lipidů, byly popsány i základní katabolické a biosyntetické 

dráhy sfingolipidů.  

Základním kamenem sfingolipidů je aminoalkohol sfingosin, ze kterého, 

navázáním MK, vzniká ceramid tvořící základní strukturu všech sfingolipidů. Místo 

navázání MK na sfingosin můžeme vidět na obrázku 3. (Goni a Alonso 2016).  

 

 

Obrázek 3 Struktura sfingosinu a ceramidu a jejich souvislost  
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Ve sfingolipidech můžeme místo sfingosinu nalézt i molekuly jemu příbuzné. 

Jedná se například o nasycený dihydrosfingosin či fytosfingosin nebo též nenasycený 

6-hydroxysfingosin. Všechny tyto látky včetně sfingosinu nazýváme sfingoidní baze. 

Podle substituentů v poloze 1 a 2 sfingosinu se sfingolipidy dělí na ceramidy 

(acylsfingosiny), fosfosfingolipidy (sfingomyeliny) a glykosfingolipidy (cerebrosidy a 

gangliosidy). V průběhu studií bylo zjištěno, že sfingosin a ceramid jsou meziprodukty 

v metabolismu komplexnějších fosfosfingolipidů a glykosfingolipidů (Goni a Alonso 

2006).  

7.2 Ceramidy a sfingoidní baze 

7.2.1 Funkce ceramidů 

Ceramidy, tzv. N-acylsfingosiny, jsou již řadu let známé jako meziprodukty 

v metabolismu sfingolipidů, přirozeně se vyskytující v lidském těle. Vykazují mnoho 

fyziologických funkcí. Podílí se na buněčné diferenciaci, tvoří součást signalizačních 

drah, účastní se apoptózy či proliferace. Dále tvoří základní složku kožní lipidové vrstvy, 

která chrání organismus před většími ztrátami vody, a především jsou součástí 

mezibuněčné hmoty stratum corneum, kde vytváří ochrannou bariéru kůže (Pavlíková 

2014, Vávrová a kol. 2017).  

Tyto látky tedy hrají důležitou roli v obraně organismu, a tudíž jsou zkoumány 

souvislosti mezi jejich výskytem v kůži, strukturou či složením a jejich schopností plnit 

tuto obrannou funkci. Jelikož existují stovky molekulárních druhů ceramidů, tvoří kožní 

bariérové lipidy složité směsi, které komplikují jejich vyšetřování (Pavlíková 2014, 

Vávrová a kol. 2017).    

Během posledních let se také ceramidy začaly zkoumat jako bioaktivní lipidy. 

V souvislosti s některými buněčnými procesy totiž vykazují specifické chování. 

V klidových buňkách jsou hladiny ceramidů v plazmatické membráně extrémně nízké. 

Jejich množství však může výrazně vzrůst například při buněčném stresu nebo jako 

reakce na řadu podnětů, což vede k různým biologickým odpovědím. Kromě toho je 

prokázáno, že strukturální odlišnosti jednotlivých ceramidů vykazují různé odpovědi vůči 

určitým buněčným procesům (Castro a kol. 2014).  
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7.2.2 Struktura ceramidů 

Ceramidy se skládají ze dvou částí. Základem je hydrofobní řetězec 

aminoalkoholu. Aminoalkoholem jsou sfingoidní baze, mezi které patří sfingosin, 

dihydrosfingosin, fytosfingosin a 6-hydroxysfingosin (Fischer a kol. 2014, Školová a kol. 

2017).  Na aminoalkohol je pak vázán acyl MK přes amin za vzniku amidové vazby. 

Ceramidy jsou tedy amfifilní sloučeniny. Obsahují polární hlavičku a dva hydrofobní 

řetězce (Pavlíková 2014, van Smeden a kol. 2014).  

Acylové řetězce MK vážící se na aminoalkohol jsou obecně nasycené nebo 

mononenasycené a mohou obsahovat hydroxylovou skupinu vázanou na uhlík 2 

(α-hydroxymystné kyseliny) nebo koncový atom uhlíku (ω-hydroxymastné kyseliny) 

(Goni a Alonso 2006).  

7.2.3 Výskyt ceramidů 

V těle nacházíme více tříd ceramidů s různou délkou řetězců MK. Délka řetězce 

se pohybuje v rozmezí 16 až 34 uhlíků, nejčastěji jde však o 24 uhlíků.  Ceramidy 

obsahující dlouhé řetězce (C16-C24) jsou nejběžnější v savčích buňkách, delší řetězce 

(C26-C36) se vyskytují také v epidermálních keratinocytech a zárodečných buňkách 

samců během jejich diferenciace a dozrávání (Goni a Alonso 2006, Castro a kol. 2014).  

Ceramidy se v organismu vyskytují volně nebo se vážou na membránové 

proteiny. Ty volné se nachází pouze v kůži a obsahují dlouhé řetězce MK. Ceramidy se 

v membránách vyskytují v menší míře a vznikají jako meziprodukty v metabolismu 

složitějších sfingolipidů, kde hrají významnou roli v buněčné signalizaci. Jsou tvořeny 

kratšími acylovými řetězci a jsou tudíž více hydrofobní (Goni a Alonso 2006).  

7.2.4 Vlastnosti ceramidů 

Obecně platí, že ceramidy jsou vysoce hydrofobní a mají tedy velmi nízkou 

polaritu. Díky tomu jsou těžko rozpustné ve vodě a jejich existence není možná v roztoku 

biologických tekutin a v cytosolu, navíc nejsou schopné vytvářet micely (Castro a kol. 

2014).  

Jelikož stanovení strukturálních vlastností ceramidů je pro jejich biologickou 

aktivitu zásadní, Li a kol. se tímto problémem začal zabývat více. Tato vědecká skupina 
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přišla na řadu zajímavých konformačních vlastností ceramidů pomocí NMR 

spektroskopie. Ty byly studovány v naředěných organických roztocích se známým 

množstvím vody. Výsledky ukazují na jedinečné konformační uspořádání přijaté 

hydrofilní části ceramidu bez ohledu na délku acylového řetězce. Spletitá síť vodíkových 

vazeb obsahující OH a NH skupiny, stejně jako u molekuly vody, dává ceramidům 

unikátní strukturu držící i při úplné hydrataci (Goni a Alonso 2006). 

Skupina Usta a kol. zase zkoumala inhibitory mitochondriálního enzymu 

ceramidásy, který štěpí amidovou vazbu ceramidu. Zjistili, že pro úplnou inhibici tohoto 

enzymu je potřeba vytvořit analog sfingosinu, který bude obsahovat v poloze 1 a 3 

hydroxylovou skupinu, dvojnou vazbu mezi polohami 4 a 5 v konfiguraci trans a NH 

protony. Dvojná vazba významně ovlivňuje fyzikální vlastnosti ceramidů. 

Dihydroceramidy, které neobsahují dvojnou vazbu, jsou proto biologicky téměř neaktivní 

(Goni a Alonso 2006).  

7.2.5 Sfingoidní baze 

Sfingoidní baze neboli sfingoidy jsou alifatické aminy s dlouhými řetězci 

vyskytující se přirozeně v lidském těle. Řetězce obsahují dvě nebo tři hydroxylované 

skupiny a často výraznou dvojnou vazbu v trans uspořádání na 4. uhlíku. Přesněji se tedy 

jedná o 2-amino-1,3-dihydroxyalkany nebo alkeny, u kterých často dochází k dalším 

konstrukčním modifikacím. Struktury jednotlivých sfingoidů jsou zobrazeny na obrázku 

4 (Breslow 2013).  

Tyto aminoalkoholy tedy tvoří základní strukturní jednotku sfingolipidů, a tudíž i 

ceramidů. Jsou to jak prekurzory, tak katabolity ceramidů obsažených ve stratum 

corneum. Působením ceramidas na některé ceramidy totiž dochází k odtržení těchto 

volných bazí a jejich transportu na povrch kůže (Fischer a kol. 2014, Loiseau a kol. 2013).  
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Obrázek 4 Struktura sfingoidních bazí 

 

7.2.6 Vlastnosti sfingoidních bazí 

Sfingoidní baze se chovají jako povrchově aktivní amfifilní sloučeniny s kritickou 

micelární koncentrací v rozmezí do 20μM. Mezi lipidy jsou neobvyklé tím, že nesou při 

neutrálním pH malý kladný náboj a v membránách jejich hodnoty pKa dosahují 9,1, což 

je méně než u jednoduchých aminů v důsledku jejich intramolekulárních vodíkových 

vazeb. To jim za fyziologických podmínek umožňuje odlišně interagovat s aniontovými 

a zwitterionovými fosfolipidy. Jejich pozitivní náboj brání vazbě kationtů jako například 

Ca2+. Příkladem je reakce s dipalmitoylfosfatidylserinem (DPPS), kdy dochází ke 

zpevnění membrán a vzniku azeotropní směsi (Goni a Alonso 2006, Ridgway a McLeod 

2015).   

Dále jim tyto vlastnosti společně s jejich vysokou rozpustností umožňují 

překonávat membrány nebo se mezi membránami relativně snadno pohybovat. Tímto 

způsobem se podílí na zvyšování propustnosti membrán pro malé rozpuštěné látky 

(Ridgway a McLeod 2015).  Jejich amfifilní vlastnosti jim dávají také antimikrobiální 

aktivitu. Proto jejich exogenní aplikace může poskytovat nové terapeutické možnosti 

nebo tvořit součást profylaxe u lidí se zvýšeným rizikem infekcí (Fischer a kol. 2014).  
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Mimo to jsou tyto složky schopné inhibovat aktivitu proteinkinasy C v trombocytech a 

fosfatidové fosfohydrolasy (Loiseau a kol. 2013).  

7.2.7 Výskyt sfingoidních bazí 

I přesto, že množství volných sfingoidních bazí v buňkách savců, včetně 

keratinocytů a fibroblastů, je relativně nízký, tvoří 5 až 6 % všech lipidů ve stratum 

corneum (Loiseau a kol. 2013).  Pro živočišné tkáně je nejběžnější sfingosin (sfingenin), 

často doprovázený jeho nasyceným analogem dihydrosfingosinem (sfinganin). 

Fytosfingosin se vyskytuje pouze v určitých lidských tkáních a 6-hydroxysfingosin je 

specifický především pro epidermis. Nedávno byla objevena nová tetrahydroxylovaná 

sfingoidní baze, která ještě není zcela strukturálně popsaná (Vávrová a kol. 2017, 

Ridgway a McLeod 2015). 

7.2.8 Vznik sfingoidních bazí a ceramidů 

Ceramidy v těle mohou vznikat několika způsoby. První možností je syntéza de 

novo, kdy nejdříve vznkají sfingoidní baze a z nich ceramidy. Tato syntéza probíhá za 

pomoci enzymů, které se nachází v různých subcelulárních úrovních, což může hrát 

důležitou roli při selektivní aktivaci cílových molekul. Jednotlivé generace ceramidů 

vznikají různými metabolickými drahami, a to převážně jako reakce na stresové stimuly 

(Pavlíková 2014, Castro a kol. 2014).  

Biosyntéza sfingoidních bazí probíhá na cytosolické straně endoplazmatického 

retikula. Stručné schéma reakcí je popsáno na orázku 5. Základním mechanismem je 

reakce L-serinu s palmitoyl-koenzymem A za vzniku 3-ketosfinganinu. Tato reakce je 

katalyzována enzymem zvaným serinpalmitoyltransferasa vyžadující pro svou aktivitu 

pyridoxal 5´-fosfát. Předpokládá se, že tento klíčový krok regulace biosyntézy 

sfingolipidů je stejný ve všech studovaných organismech. Eliminace tohoto enzymu 

v embryích je fatální (Castro a kol. 2014, Breslow 2013).  

Ketoskupina ve 3-ketosfinganinu se pak pomocí specifické reduktasy mění na 

hydroxylovou skupinu za vzniku sfinganinu. Tento krok musí probíhat rychle, jelikož se 

tyto meziprodukty ve tkáních vyskytují jen zřídka (Ridgway a McLeod 2015). Vzniklý 

sfinganin rychle reaguje s acyl-koenzymem A a vzniká dihydroceramid (Obr.6). Tato 

reakce je katalyzována enzymem ceramidsyntása (Pavlíková 2014, Castro a kol. 2014).  
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Obrázek 5 Biosyntéza sfinganinu (Breslow 2013)) 

 

U zvířat nacházíme více isoforem tohoto enzymu, které se liší tkáňovou specifitou 

a každá isoforma preferuje jinou délku řetězce MK, což naznačuje, že ceramidy 

obsahující různě dlouhé MK mají odlišné role ve fyziologii buněk. Exprese mRNA pro 

tyto syntasy však ne vždy přesně koreluje se složením MK sfingolipidů v určité tkáni, což 

znamená, že existují i další faktory, které se podílí na určování, které molekulové druhy 

ceramidů budou tvořeny. Jedním z nich je acyl-koenzym A-vázající protein (ACBP), 

který usnadňuje syntézu ceramidů s velmi dlouhými řtězci MK. Lidé mají 6 různých 

ceramidových syntas. Pro syntézu kožních ceramidů je nutná ceramidsyntasa 3 (Breslow 

2013).  

Po vytvoření trans-dvojné vazby v poloze 4 vzniká ceramid obsahující sfingosin, 

který je transportován do Golgiho aparátu, kde může být metabolizován na další 

sfingolipidy (Pavlíková 2014, Castro a kol. 2014, Ridgway a McLeod 2015).   
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Obrázek 6 Vznik sfingoceramidu (Breslow 2013) 

 

Druhá cesta vzniku ceramidů je možná v plazmatické membráně aktivací enzymu 

sfingomyelinasy. Ten hydrolyzuje sfingomyelin na ceramid. Buňky obsahují několik 

isoforem sfingomyelinasy lišící se optimálním pH a závislostí na subcelulární lokalizaci 

a iontech. Touto cestou vznikají ceramidy jako reakce na různé buněčné podněty 

(Pavlíková 2014, Castro a kol. 2014).  

Ceramidy se mohou tvořit také rozpadem sfingolipidů. Pomocí specifických 

hydrolas vznikají glukosylceramidy a galaktosylceramidy. Ty jsou dále metabolizovány 

β-glukosidasou a galaktosidasou na ceramidy (Castro a kol. 2014).  

Nedávno byla objevena tzv. sfingolipidová recyklační cesta. Tímto pojmem se 

označuje další způsob vzniku ceramidů zahrnující několik klíčových enzymů a 

probíhající v lyzosomech či endosomech. Při katabolismu sfingolipidů, které se rozpadají 

na sfingosin, je sfingosin znovu acylován za vzniku ceramidu (Castro a kol. 2014, Goni 

a Alonso 2006).  
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7.2.9 Příklady sfingoidních bazí 

7.2.9.1 Sfingosin 

Sfingosin (Obr.7) je nenasycený aminoalkohol vycházející z oktadekanu, který 

obsahuje dvojnou vazbu. V poloze 2 může být přes amidovou vazbu navázán na 

aminoskupinu zbytek vyšší MK a vzniká ceramid. Pokud v poloze 1 dojde k navázání 

polární skupiny na OH-skupinu, vznikají sfingolipidy, které jsou důležitou součástí 

lipidové dvojvrstvy buněčných membrán. Sfingosin tedy představuje základní prvek pro 

vznik dalších významných látek pro organismus (Kodíček 2003).  

 

 

 

 

Obrázek 7 Struktura sfingosinu) 

 

Jde o nejjednodušší sfingolipid blízce příbuzný s molekulami jako eikosasfingosin 

či fytosfingosin. Všechny tyto sloučeniny jsou významnými metabolickými regulátory. 

Podílí se na modifikaci fyzikálních vlastností buněčných membrán, které mohou 

ovlivňovat jejich fyziologické funkce. Vzhledem k jeho kationtové povaze v neutrálním 

prostředí je sfingosin používán pro přípravu pozitivně nabitých liposomů pro studium 

vazby různých makromolekul na membránové povrchy, včetně enzymů a DNA. 

Další zajímavou vlastnost sfingosinu nedávno prokázal Siskind a kol. Díky 

elektrofyziologickým metodám popsal jeho schopnost propouštět membránami malé 

molekuly rozpouštědel. Sfingosin tvoří v lipidové dvojvrstvě kanály s průměrem menším 

než 2nm, které propouští určité látky. Též bylo prokázáno, že tyto kanály jsou tvořeny i 

v membránách červených krvinek. Touto vlastností sfingosinu se zabýval také Contreras 

a kol., který objevil sfingosinem indukované uvolnění látek z liposomů a znovu uzavření 

membrán. Obsah sfingosinu tedy ovlivňuje propustnost membrán, čímž se podílí na jejich 

zpevňování, stabilizaci, zvyšování teploty tání a přechodové kooperativity. Strukturální 
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defekt molekul sfingosinu tedy představuje vznik míst pro únik rozpuštěných látek ve 

formě vodných roztoků do extravesikulárního prostoru. 

Syntéza sfingosinu se většinou provádí z chirálního základu. Proto jsou používány 

aminokyseliny a sacharidy. Dalšími způsoby je použití chirálních katalyzátorů, použití 

enzymů nebo metody založené na asymetrické indukci (Goni a Alonso 2006).  

7.2.9.2 6-hydroxysfingosin 

Hydroxysfingosin (Obr.8) byl objeven v 90. letech 20. století, ale struktura této 

sloučeniny byla zcela objasněna až v roce 2003. Na rozdíl od jiných sfingoidních bazí se 

nevyskytuje nikde jinde než v kůži. Ceramidy odvozené od 6-hydroxysfingosinu jsou 

důležitými složkami kůže, kde se podílí na ochranné bariéře. Vyskytují se zde jak 

v podobě s α-hydroxylovanými, tak ω-hydroxylovanými i nehydroxylovanými acyly MK 

(Kováčik a kol. 2014, Kováčik a kol. 2017). 

Atypické jsou tyto ceramidy tím, že se nevyskytují u všech savců. Například u 

prasat a některých plemen psů zcela chybí. Navíc není zcela vyloučeno, že se 

6-hydroxysfingosin v malém množství nevyskytuje i v jiných částech organismu 

(Šilarová 2016).  

Význam těchto látek spočívá v jejich vysokém procentuálním zastoupení ve 

stratum corneum. Je prokázáno, že u pacientů s kožním onemocněním dochází ke snížení 

jejich obsahu (Kováčik a kol. 2017, Šilarová 2016).   

 

 

Obrázek 8 Struktura 6-hydroxysfingosinu 

 

Jelikož však 6-hydroxyceramid byl identifikován teprve nedávno, nejsou ještě 

zcela objasněny všechny jeho funkce, vlastnosti ani enzym zodpovědný za syntézu 

6-hydroxyceramidu. Také zatím není jasný význam hydroxylové skupiny na uhlíku 6 ani 

jeho přesná funkce ve stratum corneum. Předpokládá se však, že se nepodílí na buněčné 

signalizaci. 
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Protože hydroxyceramidy obsahují o jednu hydroxylovou skupinu více než 

sfingoceramidy, mohou pravděpodobně vytvářet silnější vodíkové vazby a tím lépe 

udržovat lamelární strukturu stratum corneum (Šilarová 2016).  

Při studii zkoumající biofyzikální chování hydroxyceramidů se tyto látky 

porovnávaly s ceramidy obsahující sfingosin, fytosfingosin a dihydrosfingosin se stejnou 

délkou acylového řetězce.  Ve srovnání se sfingoceramidy se s použitím hydroxylované 

sloučeniny ceramidu zvýšila nejen ztráta vody membránou a její propustnost, ale také se 

dramaticky zvýšil odpor membrány vůči elektrickému proudu, který je úměrný toku 

iontů. 

Dále se zjistilo, že použitím této látky dochází ke zvýšení teploty přechodu přes 

membránu, a zároveň je zabráněno míchání ceramidů s volnými MK. V porovnání 

s dalšími ceramidy byla také prokázána rozdílná periodicita lamelárních fází, kdy jsou 

hydroxyceramidy schopné vytvářet lamelární fáze s dlouhou periodicitou. 

To vše svědčí o odlišném chování hydroxyceramidů a ceramidů založených na 

sfingosinu a fytosfingosinu. Zároveň je vysvětlen způsob, jakým se hydroxylované 

ceramidy podílí na funkci kožní bariéry (Kováčik a kol. 2017).   

7.2.9.3 Fytosfingosin 

Fytosfingosin nebo 4-D-hydroxysfinganin (Obr.9) má převážně rostlinný původ. 

Jde o nasycenou trihydroxylovanou sloučeninu obsahující 18 uhlíků. Fytosfingosin je 

strukturálně podobný sfingosinu, obsahuje však navíc hydroxylovou skupinu na uhlíku 4 

dlouhého řetězce a na rozdíl od sfingosinu a 6-hydroxysfingosinu neobsahuje dvojnou 

vazbu (Školová a kol. 2017, PubChem-Open chemistry database, Ridgway a McLeod 

2015).  

 Fytoceramidy byly poprvé objeveny v rostlinné říši, později i v lidských tkáních 

produkujících desaturasu 2. Ve velkém množství jsou obsaženy v extracelulární matrix 

stratum corneum, kde tvoří až 32 % všech ceramidů. Snížení fytoceramidů způsobuje 

některá kožní onemocnění jako je atopická dermatitida či psorióza (Školová a kol. 2017, 

PubChem-Open chemistry database).  

Fytosfingosin vykazuje antimikrobiální a protizánětlivé účinky. Navíc se řadí 

mezi jednu z nejrozšířenějších přírodních sfingoidních bazí. Proto se s velkou oblibou 

přidává do kosmetických produktů, například k léčbě akné nebo do léčivých mastí a 

krémů (Ryor).   
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Obrázek 9 Struktura fytosfingosinu 

 

Jeho další fyziologické funkce nejsou až tak známé.  Je prokázáno, že indukuje 

apoptózu v lidském T-buněčném lymfomu a nemalobuněčném karcinomu plic a indukuje 

nezávisle na kaspasách uvolňování cytochromu c v mitochondriích. Pokud je tedy 

přítomen inhibitor kaspasy, apoptóza iniciována fytosfingosinem je téměř zcela 

potlačena, z čehož vyplývá, že apoptóza fytosfingosinem je do určité míry závislá na 

aktivitě kaspas (PubChem-Open chemistry database).  

Mnoho studií popsalo, že fytoceramid má v porovnání s jinými ceramidy odlišné 

uspořádání řetězců, termotropní chování a vodíkové vazby. Bohužel žádná studie 

nedokázala, jak ovlivňuje propustnost membrány, což je jeho klíčová úloha.  

Podle provedených studií byla při použití fytoceramidu prokázána větší 

propustnost kůže než s použitím sfingoceramidu. Permeabilita také záleží na délce 

acylového řetězce. Fytoceramid s kratším řetězcem zvyšuje propustnost membrány 

(Školová a kol. 2017).  

7.2.9.4 Dihydrosfingosin 

Dihydrosfingosin (Obr.10), stejně jako fytosfingosin, neobsahuje dvojnou vazbu 

a díky tomu je biologicky neaktivní. Od fytosfingosinu se liší absencí hydroxylové 

skupiny v poloze 4.  

 

 

Obrázek 10 Struktura dihydrosfingosinu 
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Dihydrosfingosin hraje významnou roli jako regulátor metabolických poruch. 

Studie potvrzují, že způsobuje například NAFLD (non alcoholic fatty liver disease), kdy 

aktivuje fibrogenezi v játrech díky tomu, že se podílí na autofagii. Zvýšením jeho 

množství dochází k poruše autofagického toku, čímž se zvyšuje ukládání triacylglycerolů 

v lipidových kapénkách a exprese markerů fibrózy (Lee a kol. 2017).   

Synteticky vyráběný L-threo-dihydrosfingosin s potenciálním protinádorovým 

účinkem není v buňce přímo využíván, ale je používán jako prekurzor příslušného 

dihydrosfingomyelinu (Goni a Alonso 2006).  
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8 Vytváření kožní bariéry 

 

Kožní lipidy jsou syntetizovány v buňkách epidermu – keratinocytech, a vznikají 

jako polární prekurzory. Ceramidy jsou například převedeny na sfyngomyeliny a 

glukosylceramidy, které jsou ukládány do lamelárních granul společně s katabolickými 

enzymy. Na rozhraní stratum granulosum a stratum corneum tyto granula migrují do 

keratinocytů horní vrstvy epidermu a splývají s jejich membránami. Poté vylučují svůj 

obsah do intercelulárního prostoru. V tuto chvíli jsou aktivovány enzymy, které lipidové 

prekurzory metabolizují na konečné cílové lipidy. Ty jsou kontinuálně uspořádávány do 

lamelárních struktur zaplňujících celý mezibuněčný prostor. 

Tato lipidové vrstva, obal z korneocytárních lipidů, pokrývá povrchy všech buněk 

ve stratum corneum a předpokládá se, že tvoří základní šablonu pro umístění volných 

bariérových lipidů a brání propustnosti mezi lipidy a buňkami. Proto jakákoliv závažná 

porucha syntézy či transportu těchto lipidů představuje letální riziko (Vávrová a kol. 

2017).  

8.1 Uspořádání lipidů v kožní bariéře 

Molekulární uspořádání stratum corneum je vysoce specializované (Obr.11). 

Lipidy podílející se na kožní bariéře nejsou formovány do základní lipidové dvojvrstvy, 

ale vytváří multilamelární strukturu, která je první lipidovou vrstvou zakotvena na 

povrchu korneocytů. 

Kožní ceramidy mají oproti fosfolipidům malé polární hlavy a dlouhé nasycené 

řetězce. To jim umožňuje velmi těsné balení s omezenou pohybovou aktivitou, tzv. 

ortotrombické uspořádání. Navíc část lipidů vykazuje šestiúhelníkové (hexagonální) 

uspořádání, což umožňuje jejich větší rotaci, a malá lipidová frakce je tekutá. 
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Obrázek 11 Uspořádání lipidů ve stratum corneum (van Smeden a kol. 2014) 

 

Díky lamelárnímu uspořádání vzniká jedinečná vlastnost těchto lipidů. Dokáží vytvářet 

tzv. lamelární fázi s dlouhou periodicitou s opakováním vzdálenosti 11,9 – 13,1 nm. Tato 

fáze byla poprvé objevena elektronovou mikroskopií a později potvrzena rentgenovou 

difrakcí. Předpokládá se, že pro tuto fázi je nezbytná přítomnost acylceramidů. 

Nedávná rentgenová difrakce však také potvrdila přítomnost fáze s periodicitou 

10,6 nm v membránách neacylovaných ceramidů.  To poukazuje na fakt, že 

v multilamelárním uspořádání mohou teoreticky existovat oba typy konformace vláken. 

Jak ceramidy s řetězci orientovanými na jednu stranu, tak ceramidy s řetězci 

orientovanými na opačné strany (Obr.12). 

Přestože konformace s řetězci směřujícími na opačné strany není v biologických 

membránách běžná, mohla by se stát výhodou. Nedocházelo by totiž k tak výraznému 

zatěžování ceramidu a rozšířením konformace by byly lépe spojovány sousední lipidové 

lamely a zabránilo by se tak propustnosti (Vávrová a kol. 2017).  

 

 

Obrázek 12 Možnosti konformace MK v ceramidech (Vávrová a kol. 2017) 
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8.2 Porucha kožní bariéry 

V roce 1973 bylo pomocí elektronové mikroskopie s použitím zmrzlých vzorků 

zjištěno, že intercelulární prostory obsahují rozsáhlé pole lipidových lamel. Tyto lipidové 

lamelární struktury však nebyly patrné pod běžným elektronovým mikroskopem. 

Dospělo se k názoru, že neschopnost zobrazení lamel pomocí rutinní mikroskopie je 

způsobeno odstraněním lipidů během dehydratace vzorku. Hydratace stratum corneum 

ovlivňuje funkci kožní bariéry a přispívá k pružnosti pokožky. 

Hydratace pokožky je ovlivněna několika faktory. Mimo tloušťky stratum 

corneum, je závislá také na správném dozrávání korneocytů a odpovídajícímu složení a 

uspořádání lamel ve stratum corneum. V důsledku toho se v korneocytech vyskytují 

vysoce hygroskopické látky (Oh a kol. 2017).  

Hydrataci udává propustnost membrány. Molekulární druhy a zastoupení 

ceramidů jsou základními faktory, které určují stupeň propustnosti multilamelární 

struktury kůže. Změny složení ceramidů ovlivňují balení lipidů, které přispívají 

k epidermální bariérové funkci.  Zatímco u zdravé kůže převládají lipidy 

s ortotrombickým balením, u nemocných jedinců dochází k redukci těchto lipidů a 

zvyšuje se zastoupení lipidů s hexagonální formací (Oh a kol. 2017, van Smeden a kol. 

2014).  

Podle nedávných studií bylo zjištěno, že vliv má i délka řetězce N-acylovaných 

MK udávající fyzikální a chemické vlastnosti lipidové lamelární organizace a funkce 

bariéry. Ceramidy s dlouhými řetězci se totiž daleko lépe balí a spojují sousední lamely, 

čímž vytváří těsnější bariéru (Oh a kol. 2017).  Při syntéze řady ceramidových analogů 

s krátkými řetězci (12 C sfingosinu a 2-12 C acylu), bylo dokázáno jejich odlišné chování. 

Ceramidy s délkou acylového řetězce 4 až 8 uhlíků zvyšovaly propustnost membrány až 

10x. Maximální propustnosti se dosáhlo s použitím 6-uhlíkového řetězce. Studie 

potvrdila, že ceramidy s krátkými řetězci nepůsobí jako přírodní ceramidy, a tudíž by se 

při jejich používání měl brát na tento fakt zřetel a dbát opatrnosti (Novotný a kol. 2009). 

Zásadní vliv ceramidů v mezibuněčné matrix stratum corneum je tedy nejlépe 

patrný při jejich nedostatečném množství či netypickém složení. Jestliže dojde 

k poškození obranného systému pokožky, což je způsobeno především poruchou 

biosyntézy ceramidů, jejich transportem nebo nadměrným výskytem enzymů 

způsobujících degradaci jejich prekurzorů, projeví se se u pacientů různá kožní 
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onemocnění kvůli rozsáhlé ztrátě vody. Díky tomu tito lidé trpí zvýšenou náchylností ke 

kolonizaci různými bakteriemi a průnikem škodlivých látek z okolí do organismu 

(Arikawa a kol. 2002, Pavlíková 2014, Atopický ekzém pod kontrolou).  

Dále bylo zjištěno, že v pokožce nemocných pacientů je ve zvýšené míře 

exprimován enzym sfingomyelin deacylasa, který štěpí sfingomyelin za vzniku 

sfingosylfosforylcholinu místo ceramidů a oproti zdravým pacientům je jeho aktivita 3 

až 5× vyšší než u zdravých jedinců (Arikawa a kol. 2002).  Sfingomyelin patří mezi 

sfingolipidy vyskytující se převážně v nervových buňkách a buněčných membránách 

rostlin i živočichů. Základem je ceramid, na který je připojen fosforylcholin (IS MU-

Přírodovědecká fakulta). Tato hypotéza naznačuje, že abnormální exprese sfingomyelin 

deacylazy konkuruje sfingomyelinase, která štěpí sfingomyelin za vzniku ceamidů.  

Výsledkem této kompetice je tedy nedostatek ceramidů a zvýšené množství 

sfingosylfosforylcholinu (Arikawa a kol. 2002).  

 

 

 

Obrázek 13 Struktura sfingomyelinu 

 

Několik výzkumných skupin se snažilo přijít na zlepšení kožních abnormalit u 

těchto pacientů. Pomocí lokální aplikace lipoidních směsí podobných složení ceramidů 

ve stratum corneum se pokoušeli zmírnit abnormální kožní stavy jako je suchost, svědění 

či hlubší léze.   

V roce 1995 Mao-Qiang a kol. provedl studii, kdy byla pacientům lokálně podána 

směs exogenních ceramidů jedné třídy. Výsledkem byla obnova abnormální bariérové 

funkce suché kůže. Od té doby se podařilo vyvinout mnoho zvlhčovačů kůže obsahující 

ceramidy (Oh a kol. 2017).  
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8.2.1 Atopická dermatitida 

Co se týká složení a organizace lipidů, atopická dermatitida (AD) je 

nejzkoumanějším kožním onemocněním. Jedná se o chronické recidivující zánětlivé 

onemocnění kůže. Ačkoliv příčinou většiny nemocných je mutace v genu pro filaggrin, 

důležitou roli hrají také imunologické aspekty a faktory vnějšího prostředí.  U pacientů 

se zpravidla vyskytuje velmi suchá, popraskaná a odlupující se kůže, což je způsobeno 

nedostatkem vody a lipidů (Atopický ekzém pod kontrolou, van Smeden a kol. 2014).  

V roce 1988 Werner a kol. pomocí elektronové mikroskopie popsal u těchto lidí 

poruchu zrání lipidových lamel. Další studie pak potvrdily jeho objev a zjistily, že dochází 

k zadržování těchto lamel v místě syntézy, což neumožňuje jejich transport do 

extracelulárních prostor, a tudíž vytvoření lipidové matrix. To vysvětluje poruchu 

bariérové funkce u AD (van Smeden a kol. 2014).  

Bylo zjištěno, že snížené množství lipidů ve stratum corneum se nachází i u nepoškozené 

pokožky pacientů trpící AD, i když v menší míře.  Změny v kompozici lipidů nezávisí na 

mutaci filaggrinu, mohou být však ovlivněny jinými vlastnostmi, jako je zánět nebo 

mikrobiální aktivita. Je známo, že mikrobiální aktivita je u AD spojena se sníženými 

hladinami sfingosinu. Ať už v kůži zdravých, tak nemocných lidí. Vykazuje totiž 

antimikrobiální účinky proti bakterii Staphylococcus aureus a dalším mikroorganismům. 

Jelikož u pacientů postižených atopickou dermatitidou dochází ke změně metabolismu 

ceramidů, předpokládá se, že tato změna vede i ke změně metabolismu sfingosinu, což 

může být spojeno se zvýšenou zranitelností kolonizace Staphylococcus aureus a dalšími 

bakteriemi. 

Junko Arikawa a kol. zjišťoval rozdíly v hladinách sfingosinu v horní vrstvě 

rohovky u zdravých a postižených lidí. Výsledky pak porovnávali se stupněm kolonizace 

u stejných lidí. Tato skupina zjistila, že množství sfingosinu bylo relevantní s počtem 

bakterií přítomných v horní vrstvě rohovky. To poukazuje na možnost, že zvýšená 

přítomnost bakterií zjištěných u pacientů s atopickou dermatitidou může vyplývat ze 

snížené hladiny sfingosinu, a tedy nedostatečné antimikrobiální ochrany. 

Aby se zjistil mechanismus snížení hladiny sfingosinu, byly měřeny aktivity 

alkalické a kyselé ceramidasy, což jsou hlavní enzymy produkující sfingosin. Zatímco 

alkalická ceramidasa byla u postižených pacientů v normě, aktivita kyselé ceramidasy 

byla snížená, což pravděpodobně vedlo ke snížené produkci sfingosinu, a tudíž zvýšené 

kolonizaci bakteriemi. 
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Předpokládá se, že hladina sfingosinu ve stratum corneum je regulována alespoň 

dvěma základními faktory. Hydrolýzou ceramidu na sfingosin díky ceramidase a 

množstvím substrátu pro tvoru sfingosinu, tedy množstvím hladiny ceramidu (Arikawa a 

kol. 2002).  

U pacientů postižených AD byla dále prokázána vyšší propustnost pokožky, což 

může být způsobeno právě hydrolýzou ceramidu. Během tohoto procesu totiž nevzniká 

jen sfingosin, ale také volné MK, které tvoří základ lipidové dvojvrstvy buněčných 

membrán a ovlivňují tak propustnost kůže, což je další faktor podílející se na ochranné 

funkci.  Navíc je struktura této membrány ovlivněna i zastoupením jednotlivých 

sfingoidních bazí. Pokud tedy dojde ke změně kompozice či strukturálním abnormalitám 

těchto bazí, můžou též vznikat odlišnosti ochranných bariér (Loiseau a kol. 2013).  

U lidí trpící atopickou dermatitidou jsou také prokázány zvýšené hladiny 

ceramidů s relativně kratšími řetězci MK.  V roce 2010 Ishikawa a kol. provedl studii na 

8 pacientech s AD, kde prokázali významně zvýšené hladiny těchto ceramidů. Zároveň 

byl zjištěn snížený počet ceramidů s dlouhými řetězci, a to až o 50 %. Tyto dva 

parametry společně korelovaly s nerušenou funkcí kožní bariéry. U pacientů dochází ke 

zvýšené dehydrataci pokožky (Obr.14). Toto zjištění potvrzuje, že nejen kompozice 

ceramidů, ale také délka jejich acylových řetězců hraje důležitou roli v bariérové funkci 

(Školová a kol. 2013, van Smeden a kol. 2014).   

 

 

 

 

Obrázek 14 Rozdíl struktury kůže s dlouhými a krátkými ceramidy a jejich vliv na propustnost kůže  

(Školová a kol. 2013) 
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8.2.2 Psorióza 

Toto onemocnění je charakterizováno abnormální proliferací epidermálních 

buněk vedoucí k neúplné diferenciaci. Psorióza je spojována se snížením hladin 

fytosfingosinu a 6-hydroxysfingosinu (Atopický ekzém pod kontrolou, van Smeden a kol. 

2014).  Je prokázáno, že u pacientů s touto nemocí dochází k poklesu ceramidů s velmi 

dlouhými řetězci.  

Na zhoršení obranné funkce se také podílí snížení ω-hydroxylovaných ceramidů. 

Také u této nemoci je snížen počet lipidů s ortotrombickým balením. Výsledkem je 

zvýšená propustnost kůže, a tedy větší dehydratace. 

V současné době jsou prováděny studie, které neprokázaly žádné rozdíly 

v uspořádání lamelárních lipidů mezi psoriatickou a zdravou stratum corneum. Vyskytují 

se zde ale lamelární fáze s kratší periodicitou (van Smeden a kol. 2014).  

8.2.3 Lamelární ichtyóza 

Mezi kožní onemocnění řadíme také lamelární ichtyózu (LI). LI byla jedna 

z prvních kožních nemocí, u kterých byly získány podrobné informace o složení lipidů a 

jejich organizaci ve stratum corneum. 

Ghadially a kol. přišli ve své studii na to, že vedle absence enzymu 

transglutaminasy 1, zodpovědného za zesíťování lipidové obálky, mohou hrát roli i 

změny lipidů ve stratum corneum podílející se na porušení obranné bariéry. Provedené 

studie prokázaly nepravidelné uspořádaní lipidových lamel a nadměrný počet lipidových 

dvojvrstev ve stratum corneum. Bylo pozorováno zvýšení lipidů s hexagonálním balením 

na úkor lipidům s balením ortotrombickým. Dále dochází ke snížení hladin volných MK 

v matrici stratum corneum, ω-hydroxylovaných ceramidů a ceramidů s velmi dlouhými 

řetězci. Není také vyloučeno, že odlišnosti v zastoupení lipidů mohou částečně souviset 

s poruchou určitých lipidových transportérů. Všechny tyto příčiny vedou u pacientů ke 

zvýšené transdermální ztrátě vody (van Smeden a kol. 2014).  
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Obrázek 15 Rozdíly u jednotlivých kožních onemocnění (van Smeden a kol. 2014) 
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9 Příprava analog ceramidů 

 

Syntéza analog ceramidů je důležitá z více důvodů. Jelikož jsou tyto látky 

považovány za spouštěče apoptózy, zkoumá se jejich význam z hlediska potenciálních 

protinádorových chemoterapeutik. Jejich analogy by pak mohly být používány například 

při prevenci nádorového bujení či růstu nebo zástavě metastázování nádorů tlustého 

střeva. 

Analogy kožních ceramidů jsou vyráběny hlavně z důvodů zjištění a porozumění 

jejich funkce a vlivu jednotlivých strukturálních prvků těchto molekul na permeabilitu 

kůže a ochrannou bariéru. Cílem je navrhovat látky, které by měly např. pozitivní účinky 

na regeneraci kožní bariéry u nemocných pacientů nebo by mohly zlepšovat průnik léčiva 

při transdermální aplikaci (Pavlíková 2014).  

Je totiž prokázáno, že topickým podáváním synteticky připravovaných lipidů 

(ceramidů) se zvyšuje potenciál zlepšování bariérové funkce stratum corneum. Jelikož 

však stavba stratum corneum je velice složitá, dodnes není přesně znám mechanismus 

účinku a strukturální požadavky podávaných ceramidů. Důležité jsou proto další studie 

zkoumající vztahy mezi funkcí, strukturou a aktivitou ceramidů a jejich vliv na 

bariérovou funkci kůže.  

V dnešní době jsou synteticky vyráběny analogy různých ceramidů, které se 

podrobují studiím. Jelikož se ceramidy v lidském těle vyznačují dlouhými acylovými 

řetězci, jejich syntéza vyžaduje zdlouhavé a obtížné postupy. 

Výroba ceramidů spočívá v prodlužování palmitoyl-koenzymu A pomocí řady 

reakcí katalyzovaných rodinou elongas (Obr.16). Vzniklý acylový řetězec je poté 

připojen k dihydrosfingosinu jednou ze šesti syntetas. Každá z nich má preference k jiné 

acylové struktuře, což vede k tvorbě jednotlivých tříd ceramidů. 
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Obrázek 16 Výroba ceramidů prodlužováním palmitoyl-koenzymu A (Pullmannová a kol. 2017) 

 

 

Intracelulární ceramidy jsou dále zpracovávány k jejich polárnějším 

prekurzorům - sfingomyelinu a glukosylceramidu a jsou ukládány v lamelách. Ty tvoří 

fluidní fázi kůže.  Na rozhraní stratum granulosum a stratum corneum jsou tyto 

prekurzory enzymaticky zpracovány za vzniku ceramidů a dalších lipidů účastnící se 

bariérové funkce, stejně jako při jejich biosyntéze. Dochází tak k přeměně kapalné fáze 

na krystalické lipidy (Pullmannová a kol. 2017).  
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10 Cíle práce 

 

1) Nácvik potřebných metodik (aseptická práce s buněčnými kulturami, 

cytotoxicitní testy, zpracovávání výsledků) 

 

2) Určení cytotoxicity u syntetizovaných sfingoidních bazí na buněčné linie 

lidských keratinocytů (HaCat) a myších fibroblastů (3T3), stanovení hodnoty 

IC50 

 

3) Porovnání výsledků cytotoxických testů u jednotlivých látek 

 

4) Fotografická dokumentace strukturálních změn buněk vlivem toxického 

působení testovaných látek 

 

5) Stanovení buněčné smrti průtokovou cytometrií (jodid propidia a Annexin 

V-Alexa Fluopr 488) 
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11 Metodická část 

11.1 Vybavení pro práci v laboratoři 

11.1.1 Pomůcky pro práci s buněčnými liniemi 

• Sterilní sérologické pipety s různým objemem (2 ml – 25 ml), balené 

jednotlivě (TTP, Švýcarsko) 

• Automatické 6 - kanálové pipety s různým objemem (Eppendorf, 

Německo) 

• Automatická 8 - kanálová pipeta e-PET BioHit s různým objemem 

(50–1200 µl) (BioHit, Finsko) 

• Sterilní plastové špičky s různým objemem (Eppendorf, Německo) 

• Elektronické pipetovací nástavce BiohitMidi Plus (Biohit, Finsko) 

• Sterilní plastové Pasteurovy pipety (Brand, Německo) 

• Sterilní plastové kultivační lahve T75 (TPP, Švýcarsko) 

• Sterilní zkumavky s různým objemem (0,5 ml – 2 ml), uzavíratelné 

(Eppendorf, Německo) 

• Sterilní mikrotitrační destičky s 96 jamkami a plochým dnem (TPP, 

Švýcarsko) 

• Sterilní plastové vaničky s víčkem (Eppendorf, Německo) 

• Sterilní laboratorní sklo (Thermo Fisher Scientific, Česká republika) 

• Podložní sklíčka (Thermo Fisher Scientific, Česká republika) 

• Sterilní sklíčka k mikroskopování s kultivačním nástavcem 

(Eppendorf, Německo) 

• Bürkerova komora (Brand, Německo) 

• Sterilní škrabka na buňky (Sigma, Německo) 
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11.1.2 Přístrojové vybavení 

• Laminární box Bio Air TopSafe 1.2 (EuroClone, Itálie) 

• Vodní lázeň s termoregulací (Memmert, Německo) 

• Inkubátory s regulací koncentrace CO2 a termostatem (Sanyo, Esco) 

• Fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse TS100 (Nikon, Japonsko) 

• Konfokální laserový mikroskopický systém Nikon A1+ (Nikon, Japonsko) 

• Třepačka pro mikrotitrační destičky Heidolph Titramax 100 (Heidolph 

Instruments, Německo) 

• Čtečka pro mikrotitrační destičky Tecan Infinite M200 (Tecan Group Ltd., 

Švýcarsko) 

• Analytické váhy Sartotius CP2225D (Sartotius AG, Německo) 

• Třepačka vortex IKA MS3 (IKA, Německo) 

• Mikrocentrifuga Hermle Z300 

• Ultrazvuková lázeň 

• Lednice 

• Mrazící box 

11.1.3 Použité chemikálie a reagencie 

11.1.3.1 Látky potřebné pro kultivaci buněk 

• Medium pro kultivaci buněk DMEM (Lonza, Belgie) 

• Fetální bovinní sérum, tepelně inaktivované (Lonza, Belgie) 

• Fosfátový pufr PBS (Sigma, Německo/ MP Biomedicals, USA) 

• HEPES pufr, 1M (Sigma, Německo) 

• roztok trypsin/EDTA – T/E (Lonza, Belgie) 

• roztok Penicilin/Streptomycin – P/S (Lonza, Belgie) 

• Roztok L-glutaminu (Longa, Belgie) 
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11.1.3.2 Ostatní chemikálie a reagencie pro práci s buňkami 

• Peroxid vodíku 3% (Fluka, Sigma, Německo) 

• Typanová modř 0,4% (Sigma, Německo) 

• Neutrální červeň (NR) - 3,3 mg/ml (Sigma, Německo) 

• Fixační roztok pro NR - 1% CaCl2 v 0,5% formaldehydu (Penta, Česká 

republika) 

• Lyzační roztok pro NR - 1% ledová kyselina octová v 50% ethanolu 

(Penta, Česká republika) 

• Dimethylsulfoxid (DMSO) (Sigma, Německo) 

• Ethanol p.a. ≥ 99,9 % (Penta, Česká republika) 

• ActinGreen (Molecular Probes, USA) 

• Hoechst 33342 (Molecular Probes, USA) 

• MitoTracker Red CMXRos (Molecular Probes, USA) 

• Triton X–100 (Sigma, Německo) 

• BSA (Sigma, Německo) 

• Paraformaldehyd (Sigma, Německo) 

• Ultračistá voda (Millipore, USA) 

 

11.1.4 Testované látky 

• Sfingoidní baze sfingosin (vědecká skupina Prof. PharmDr. Kateřiny 

Vávrové, Ph.D., FaF UK) 

• Sfingoidní baze fytosfingosin (vědecká skupina Prof. PharmDr. Kateřiny 

Vávrové, Ph.D., FaF UK) 

• Sfingoidní baze dihydrosfingosin (vědecká skupina Prof. PharmDr. 

Kateřiny Vávrové, Ph.D., FaF UK) 

• Sfingoidni baze 6-hydroxysfingosin (vědecká skupina Prof. PharmDr. 

Kateřiny Vávrové, Ph.D., FaF UK) 
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11.2 Práce s buněčnou linií 3T3 a HaCat 

11.2.1  3T3 buněčná linie 

3T3 buňky pocházejí z buněčné linie založené v roce 1962 dvěma vědci, George 

Todaro a Howard Green, na Newyorském oddělení patologie. Tyto dva pánové buňky 

původně získali z fibroblastů embryí myší kmene Swiss albino. 3T3 buňky se staly 

standardní buněčnou linií fibroblastů. Jejich označení „3T3“ značí zkratku „třídenní 

přenos, inokulum 3 x 105 buněk“. To znamená, že původně získané buňky z fibroblastů 

myších embryí byly přeneseny každé 3 dny a inokulovány v hustotě 3 x 105 buněk na 

kultivační misku.  

Jelikož nenádorové buňky po nějaké době ztrácí svou schopnost proliferace a 

objevuje se u nich proces stárnutí, musely být 3T3 buňky imortalizované. Toho bylo 

dosaženo spontánně stabilní rychlostí jejich růstu po 20 až 30 generacích v kultuře a 

začaly tak být označovány jako buňky 3T3. 

Jako jedna z nejčastěji používaných buněčných linií byly 3T3 buňky začleněny do 

řady buněčných, mechanických i funkčních studií. Nevýhodou této buněčné linie je její 

citlivost na vir sarkomu a vir leukémie. Také se velmi snadno transformují 

s polyomavirem a virem SV40. Jsou inhibovány temazepamem a dalšími benzodiazepiny.  

Doba zdvojení množství 3T3 buněk je 20–26 hodin. Aby buňky dobře rostly a 

byly schopné proliferace, bylo nutné stanovit vhodné podmínky, které nejvíce napodobují 

in vivo prostředí. Prvním důležitým faktorem je složení specifického média, které buňkám 

dodává potřebné živiny, růstové faktory, antibiotika a vytváří prostředí velmi podobné 

fyziologickému. Dále je zapotřebí vybrat vhodné kultivační nádoby. Aby byly podmínky 

uchovány po celou dobu výzkumu, jsou buňky uchovávány v inkubátoru při 37 °C 

s přísunem 5 % CO2 (NIH 3T3 Cell Line: mouse embryonic fibroblasts).  

11.2.2 HaCaT buněčná linie 

HaCaT buňky jsou spontánně transformované, imortalizované, lidské 

keratinocyty používající se ke studiu epidermální homeostázy a jejích patologických 

změn. Tyto buňky jsou pro vědecké účely využívány pro svou vysokou schopnost 

proliferace a diferenciace in vitro. Jejich použití ve výzkumu umožňuje charakterizovat 
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lidské keratinocyty díky odstranění problémů jako krátká životnost kultivace či variace 

mezi buněčnými liniemi.  

Lidské keratinocyty jsou poměrně rezistentní k transformaci in vitro. Imortalizace 

bylo zpočátku dosaženo pomocí viru SV40, ale vznikající buněčné linie měly řadu 

odlišností. Proto byla vytvořena spontánně transformovaná lidská epiteliální buněčná 

linie z kůže dospělého, která si zachovává plnou epidermální diferenciační kapacitu. Tato 

buněčná linie HaCaT přežívá až 140 pasáží, ale zároveň zůstává netumorogenní. 

HaCat buňky jsou aneuploidní a obsahují jedinečné stabilní chromozomy 

monoklonálního původu. Identita linie HaCat s původní tkání byla prokázána metodou 

DNA fingerprint, což poukazuje na fakt, že buňky nejsou ovlivněny dlouhodobou 

kultivací, transformací ani několika chromozomálními změnami. Tím je možné 

jednoznačně identifikovat lidskou buněčnou linii (Boukamp a kol. 1988).  

11.3 Cytotoxicitní in vitro experimenty 

11.3.1 Příprava média 

Kultivační médium vytváří prostředí pro správný růst buněk. Napodobuje 

mezibuněčnou tekutinu v organismu a snaží se napodobit i její vlastnosti, jako je přísun 

živin a vhodné podmínky pro jejich správný vývoj a proliferaci. Díky tomuto médiu jsou 

buňky schopné růst a množit se správnou rychlostí.  

K přípravě tohoto kultivačního média jsme použili základní médium DMEM, ke 

kterému jsme přidali 10% roztok fetálního bovinního séra (FBS), 1% roztok HEPES 

pufru a 1% roztok penicilinu a streptomycinu (P/S).  

Příprava média i veškerých jiných roztoků a práce s buňkami probíhala za přísně 

aseptických podmínek v laminárním boxu. Všechny používané látky byly před 

používáním vytemperovány na 37 °C ve vodní lázni.  

11.3.2 Kultivace buněk 

Kultivace buněk probíhala v plastových kultivačních lahvích, jejichž dno mělo 

plochu 75 cm2 (T75) a byly sterilní. Ty byly umístěné v inkubátoru se stálou vlhkostí, 5% 

atmosférou CO2 a teplotou 37 °C. Buněčná linie 3T3 i HaCaT se kultivuje 3 dny a poté 

se musí buňky zpasážovat. Pro kultivaci jsme používali připravené médium. 
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11.3.3 Pasážování 

Pasážování znamená vytváření sekundární subpopulace buněk z původní kolonie. 

Buňky jsou přeneseny do nového média, aby byla zachována jejich životaschopnost in 

vitro. Během kultivace dochází k rovnoměrnému nárůstu buněk na dně lahve 

(konfluence). Po dosažení 80–90% konfluence, kdy se buňky množí exponenciální řadou, 

dochází ke snižování jejich růstu díky kontaktní inhibici buněk. Tento zlom nastává 

přibližně 3. den, kdy se provádí pasážování.  

Nejprve musí být pod mikroskopem zkontrolována konfluence. Pokud je nárůst 

dostatečný, začíná se s pasáží. Nejdříve se odebere staré médium z lahve a buňky, které 

zůstávají na dně, se 2x omyjí pufrem PBS (5ml). Po přidání 1 ml (3T3) nebo 2 ml 

(HaCaT) trypsinu se lahev umístí na maximálně 5 minut (3T3) nebo 15 minut (HaCaT) 

zpět do inkubátoru. Trypsin po dobu inkubace štěpí extracelulární proteiny, díky čemuž 

dochází k uvolňování adherovaných buněk ze dna. Po uplynulé době se pod mikroskopem 

zkontroluje, zda byly všechny buňky uvolněny ze dna a přidá se 9 ml (3T3) nebo 8 ml 

(HaCaT) kultivačního média pro inaktivaci trypsinu. Buňky se pak pipetou resuspendují 

nasáváním a vypouštěním obsahu proti dnu. Tento krok je velice důležitý, protože 

buněčné shluky způsobují nerovnoměrný růst v nové lahvi a nesprávný průběh 

experimentu.  

Podle míry konfluence v původní lahvi se přenáší množství takto připravené 

suspenze do nové lahve, kam přidáváme 15 ml čerstvého média. Celý obsah je pak 

promíchán, aby se buňky rovnoměrně rozptýlily po dnu. Lahev je umístěna do buněčného 

inkubátoru, kde jsou nastaveny vhodné podmínky pro kultivaci. Zde jsou buňky 

uchovávány do příštího pasážování.  

11.3.4 Stanovování počtu živých buněk  

Živé buňky se stanovují mikroskopicky s použitím trypanové modři a Bürkerovy 

komůrky. Trypanová modř patří mezi barviva, která jsou schopna procházet do 

intracelulárního prostoru buněk skrze plasmatickou membránu. Živé buňky trypanovou 

modř aktivně vylučují a pod mikroskopem jsou zaznamenávány jako bezbarvé kulaté 

útvary, které počítáme.  

Stanovování živých buněk provádíme ze suspenze vzniklé pasážováním. 100 µl 

suspenze bylo v mikrozkumavce smícháno se 100 µl 0,4% trypanové modři a obsah 
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zkumavky byl pečlivě promísen. Následně bylo do Bürkerovy komůrky na každou stranu 

naneseno po 10 µl připravené suspenze a živé buňky byly pod mikroskopem počítány 

v 5 velkých čtvercích Bürkerovy komůrky. Počítány byly všechny buňky, které se 

dotýkaly nebo ležely v levém a horním okraji velkých čtverců. Nepočítaly se buňky ležící 

v pravém a dolním okraji. Zjištěné množství buněk pak bylo přepočítáno na počet buněk 

v 1 ml buněčné suspenze.  

11.3.5 Nasazování buněk do destiček 

Jelikož počítáním živých buněk jsme zjistili počet buněk v 1 ml, v plastové 

vaničce jsme si suspenzi naředili pomocí média na koncentraci 100 000 buněk na 1 ml. 

Důkladně promíchaná směs pak byla pipetována elektronickou multikanálovou pipetou 

do 96-jamkové destičky po 100 µl do každé jamky, což odpovídá přibližně 10 000 

buňkám na jednu jamku. Nasazená destička byla inkubována 24 hodin v buněčném 

inkubátoru při 37 °C.  

11.3.6 Nasazování testovaných látek 

Testované látky byly dodány v krystalické formě, proto bylo nutné látky rozpustit. 

Nejprve jsme si vypočítali potřebné množství látky, které jsme si navážili na analytických 

vahách a rozpustili ve vypočítaném objemu DMSO. Rozpuštěním látek v bezvodém 

DMSO za použití vortexu a ultrazvukové lázně jsme si připravili zásobní roztoky o 

následujících koncentracích: fytosfingosin 16 mM, sfingosin 20 mM, dihydrosfingosin 

10 mM a 6-hydroxysfingosin 10 mM, ze kterých jsme si během experimentu ředili 

koncentrační řady pracovních roztoků. Tyto zásobní roztoky byly po celou dubu 

experimentu uchovávány při teplotě – 5 až – 10 °C. 

Při nasazování látek pro stanovování jejich cytotoxicity byly zásobní roztoky 

vytemperovány na teplotu 37 °C a ředěny na pracovní roztoky s určitými koncentracemi, 

které se pohybovaly v rozmezí 0,01 – 500 µM. K ředění pracovních roztoků bylo použito 

kultivační médium. 

Nasazení testovaných látek bylo provedeno po 24 hodinách inkubace nasazených 

destiček. Do každé jamky bylo přidáno 100 µl testované látky o určité koncentracích a 

dále byla u několika jamek provedena pozitivní kontrola, kdy se buňkám pouze vyměnilo 
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médium, a negativní kontrola, kdy byly buňky usmrceny letální dávkou H2O2. 

Následovala inkubace destiček s nasazenými látkami, která trvala 72 hodin.  

11.3.7 Hodnocení životaschopnosti buněk  

Životaschopností buněk rozumíme poměr živých a mrtvých buněk v jedné 

populaci. Ke stanovení životaschopnosti používáme test vychytávání NR (NRU). NR je 

ve vodě rozpustné fenazinové barvivo kationického charakteru, které má schopnost 

difundovat přes plasmatickou membránu a hromadit se v kyselém prostředí lyzosomů. 

Tam díky nízkému pH dochází k protonizaci aminových skupin barviva a jeho 

zadržování. Poškozené buňky tuto schopnost ztrácí a NR je vylučována z intracelulárního 

prostoru ven. Díky spektrofotometrickému měření jsme tak schopni změřit množství 

obsaženého barviva, které je přímo úměrné počtu živých buněk a my tak můžeme rozlišit 

buňky mrtvé, živé či poškozené.  

Po 72 hodinách od nasazení látek bylo do každé jamky přidáno elektronickou 

multikanálovou pipetou 100 µl roztoku NR (80 µg/ml), který byl připraven smícháním 

NR a média v plastové vaničce. Konečná koncentrace NR tedy byla 40 µg/ml. Po 2-3 

hodinách inkubace v inkubátoru byl roztok NR odstraněn a buňky byly 15 minut fixovány 

ve 100 µl fixačního roztoku (1% roztok CaCl2 v 0,5% roztoku formaldehydu) při 

laboratorní teplotě. Po odstranění fixačního roztoku byly jamky 2x opláchnuty PBS 

pufrem (100 µl) a 30 minut lyzovány na deskové třepačce (100 µl lyzačního roztoku – 

1% roztok kyseliny octové v 50% roztoku ethanolu). 

Vyhodnocení viability buněk bylo provedeno spektrofotometrickým měřením 

absorbance v jednotlivých jamkách při vlnové délce 540 nm na multifunkční čtečce 

titračních destiček Tecan Infinite 200M. Výsledek byl vyjádřen jako procento 

životaschopnosti neovlivněných buněk, tedy buněk bez přidané látky.  

11.3.8 Vyhodnocení statistických dat 

Výsledky hodnocení životaschopnosti byly následně zpracovávány v programu 

Microsoft Office Excel 2007. Pro hodnocení se používá hodnota rozdílu absorbance a 

blanku (negativní kontrola). Statistická analýza a grafické zpracování, stejně jako určení 

hodnot IC50 bylo prováděno v programu GraphPad Prism, verze 7.04. Statistická data 

byla zpracována jednokrokovou metodou ANOVA s Bonferroniho post hoc testem 
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vícenásobného porovnávání. Výsledky byly nejprve porovnávány s kontrolou a následně 

zprůměrovány. Za statisticky významné byly považovány takové hodnoty, pokud 

*p < 0,05, **p < 0,01 a ***p < 0,001. Všechny cytotoxické testy byly opakovány 

nejméně 5x.  

 

11.4 Fotografická dokumentace 

11.4.1 Cíl fotografické dokumentace 

Cílem fotografické dokumentace bylo pozorování a zdokumentování 

subcelulárních struktur a případných morfologických změn buněk v důsledku působení 

testovaných látek. Při naší studii jsme se zaměřili především na jádra, mitochondrie a 

aktinová filamenta. K vizualizaci jednotlivých struktur byly použity specifické 

fluorescenční sondy. Pro vytvoření fotografií jsme použili konfokální rastrovací 

mikroskop Nikon A1+. 

11.4.2 Barvení mitochondrií 

Pro mitochondriální barvení se často používá fluorescenční sonda JC-1, 

kationické barvivo akumulující se v mitochondriích s nepoškozenou vnitřní membránou. 

Potenciál na vnitřní membráně zdravých mitochondrií dosahuje vysokých hodnot 

elektrického membránového potenciálu, což je podmínkou pro kumulaci tohoto barviva. 

Zde dimerizuje a vytváří agregáty, které vyzařují jasně červenou barvu. U poškozených 

membrán mitochondrií nedochází ke kumulaci, ale barvivo samovolně uniká do 

cytoplazmy, kde nevytváří agregáty a fluoreskuje zeleně.  

Pro studium morfologie mitochondrií jsme však použili barvivo MitoTracker Red 

CMXRos. Tato fluorescenční sonda pasivně přechází přes cytoplasmatickou membránu 

a kumuluje se v nepoškozených mitochondriích, které vykazují určitou aktivitu. Není tak 

závislá na elektrickém potenciálu, a tudíž se i při jeho poškození dokáže udržovat 

v mitochondriích a je tedy vhodnější pro studium morfologie těchto organel. 
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11.4.3 Barvení jader 

Pro barvení buněčných jader jsme použili modré fluorescenční barvivo Hoechst 

33342, které difunduje přes buněčnou stěnu a v buňkách se váže na nukleové kyseliny.  

Fluorescenční sonda Hoechst 33342 má nejen schopnost vizualizovat jaderné 

struktury, ale také nám umožňuje zachytit různé fáze apoptózy. Jelikož apoptické buňky 

mají jaderný chromatin více kondenzovanější, tzv. pyknotický, barvivo se v takovýchto 

buňkách kumuluje ve větší koncentraci a fluoreskuje tedy intenzivněji než u zdravých 

buněk. Podle míry fluorescence tak můžeme odhadnout přibližnou fázi apoptózy.  

11.4.4 Barvení cytoskeletu – aktinových vláken 

Pro vizualizaci aktinových vláken (mikrofilament) je nejdříve nutná fixace a 

permeabilizace buněk. Činidlo ActinGreen, použité pro toto barvení, je faloidin – 

selektivní, vysoce afinitní aktinová sonda konjugovaná s fluorescenčním barvivem Alexa 

Fluor 488.  

11.4.5 Postup pro vytvoření fotografické dokumentace 

Buňky jsme pak nasazovali v množství 50 000 buněk/ml, 300 μl/jamka na sterilní 

8-jamkové destičky se dnem vhodným pro konfokální mikroskopii. Po 24 hodinách se 

k buňkám přidaly zkoumané látky v koncentracích kdy nebyl překročen limit jejich 

rozpustnosti a koncentracích po překročení limitu jejich rozpustnosti a nechaly se 

inkubovat dalších 24 hodin.  

Po 24 hodinách jsme nejprve aplikovali fluorescenční sondu MitoTracker Red 

CMXRos pro vizualizaci mitochondrií. Jelikož jde o vitální barvivo, bylo značení 

provedeno před fixací vzorku. Po smíchání barviva s médiem (300 nM) jsme do každé 

jamky aplikovali 300 μl tohoto roztoku a nechali 15 minut barvit v inkubátoru. Buňky 

jsme dvakrát opláchly předehřátým médiem. Po odstranění jsme k buňkám přidali čisté 

médium a nechali ho 5 min inkubovat, abychom buňky zbavili veškerého nenavázaného 

barviva. Dalším krokem byla 15 min fixace buněk 4% roztokem paraformaldehydu 

v kultivačním médiu při pokojové teplotě. Po odstranění fixačního roztoku jsme buňky 

3x opláchli PBS pufrem a následoval proces permeabilizace s 0,5% Triton X-100 v PBS. 

300 μl tohoto roztoku v každé jamce jsme nechali působit 15 minut a po odstranění jsme 
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buňky opět opláchli 3x pufrem PBS. Dalších 60 minut jsme buňky vystavili 3% roztoku 

BSA v PBS – blokace. Takto připravený preparát byl 30 min značen ActinGreen (1 

kapka/1ml PBS) pro vizualizaci aktinových vláken a poté jsme 3x opláchli pufrem a 

nechali 15 minut inkubovat s fluorescenční sondou Hoechst 33342 (2 μg/ml PBS). Po 

obarvení a dalším opláchnutí PBS jsme z buněk omytím MQ-vodou odstranily 

přebytečné soli a nechali schnout pro následné montování. Montovací médium 24 hodin 

tuhlo a následně jsme preparát zalakovali bezbarvým lakem. Fotografie jsme pořizovali 

konfokálním laserovým rastrovacím mikroskopem v 5–7 konfokálních řezech v celé 

tloušťce preparátu. Manipulace se vzorkem probíhala po celou dobu ve tmě.  
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12 Výsledky 

12.1 Cytotoxicita studovaných látek 

Sfingoidní baze byly studovány pro jejich cytotoxické účinky na nenádorové 

buněčné linie 3T3 a HaCaT. Látky byly k buňkám přidávány v rozmezí koncentrací 

0,01 µM až 200 µM. U každé látky byla z naměřených výsledků stanovena střední 

hodnota toxické koncentrace (TC50), což je taková koncentrace studované látky, u které 

dojde, v porovnání s neovlivněnou kontrolou, k poklesu životaschopnosti buněk na 

polovinu (Obr.17). Čím nižší je tato hodnota, tím více je daná látka toxická.  

12.1.1  Fytosfingosin 

Cytotoxicita této sfingoidní baze byla hodnocena v rozsahu 0,01 – 100 µM. 

Z naměřených hodnot byla vypočítána hodnota TC50 pro obě buněčné linie. Pro buněčnou 

linii 3T3 byla stanovena hodnota TC50 = 19,11 ± 1,55 µM a pro buněčnou linii HaCat 

TC50 = 17,42 ± 7,70 µM. Závislost životaschopnosti buněk obou linií na stoupající 

koncentraci studované sfingoidní baze vyjadřují následující grafy (Obr.18, Obr.19). 

Životaschopnost buněk je vyjádřena jako % neovlivněné kontroly. Hodnocení probíhalo 

24 hodin po vystavení buněk sfingoidní bazi.  

Limit rozpustnosti fytosfingosinu v kultivačním médiu byl minimálně 30 µM, při 

vyšších koncentracích už látka začala precipitovat. Tato hodnota je vyšší než hodnota 

TC50, tudíž fytosfingosin při této koncentraci vykazoval toxické účinky.   
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12.1.1.1 Fytosfingosin aplikovaný na buněčnou linii 3T3 

 

 

 

 

Obrázek 17 Graf závislosti viability buněčné linie 3T3 na koncentraci fytosfingosinu. Červená šipka označuje  

přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.1.2 Fytosfingosin aplikovaný na buněčnou linii HaCat 

 

 

 

Obrázek 18 Graf závislosti viability buněčné linie HaCat na koncentraci fytosfingosinu. Červená šipka  

označuje přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.2  Sfingosin  

Cytotoxicita této sfingoidní baze byla hodnocena v rozsahu 0,01 – 100 µM. 

Z naměřených hodnot byla vypočítána hodnota TC50 pro obě buněčné linie. Pro buněčnou 

linii 3T3 byla stanovena hodnota TC50 = 28,80 ± 3,19 µM a pro buněčnou linii HaCat 

TC50 = 37,80 ± 15,29 µM. Výsledky vyjadřují následující grafy (Obr.20, Obr.21). 

Hodnocení probíhalo 24 hodin po vystavení buněk sfingoidní bazi.  

Limit rozpustnosti sfingosinu v médiu byl cca 30-50 µM, při vyšších 

koncentracích už látka krystalizovala. Tato hodnota zhruba stejná jako hodnota TC50, 

tudíž sfingosin při této koncentraci vykazoval toxické účinky.   

 

12.1.2.1 Sfingosin aplikovaný na buněčnou linii 3T3 

 

 

 

Obrázek 19 Graf závislosti viability buněčné linie 3T3 na koncentraci sfingosinu. Červená šipka označuje  

přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.2.2 Sfingosin aplikovaný na buněčnou linii HaCat 

 

 

 

Obrázek 20 Graf závislosti viability buněčné linie HaCat na koncentraci sfingosinu. Červená šipka označuje  

přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.3  Dihydrosfingosin 

Cytotoxicita této látky byla hodnocena v rozsahu 0,01 – 200 µM. Z naměřených 

hodnot byla vypočítána hodnota TC50 = 30,85 ± 2,55 µM pro buněčnou linii 3T3 a 

TC50 = 50,49 ± 11,71 µM pro buněčnou linii HaCat. Výsledky vyjadřují následující grafy 

(Obr.22, Obr.23). Hodnocení probíhalo 24 hodin po vystavení buněk sfingoidní bazi.  

Limit rozpustnosti dihydrosfingosinu v médiu byl v oblasti hodnot koncentrací 30 

a 50 µM, při vyšších koncentracích už látka začala vypadávat z roztoku. Tato hodnota je 

u 3T3 buněčné linie vyšší než TC50, u HaCat buněčné linie je stejná, tudíž 

dihydrosfingosin při této koncentraci vykazoval toxické účinky.   

 

 

12.1.3.1 Dihydrosfingosin aplikovaný na buněčnou linii 3T3 

 

 

 

Obrázek 21 Graf závislosti viability buněčné linie 3T3 na koncentraci dihydrosfingosinu. Červená šipka  

označuje přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.3.2 Dihydrosfingosin aplikovaný na buněčnou linii HaCat 

 

 

 

Obrázek 22 Graf závislosti viability buněčné linie HaCat na koncentraci dihydrosfingosinu. Červená šipka  

označuje přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.4  6-hydroxysfingosin 

Cytotoxicita této sfingoidní baze byla hodnocena v rozsahu 0,01 – 200 µM. 

Z naměřených hodnot byla zjištěna hodnota TC50 = 48,64 ± 15,29 µM pro buněčnou linii 

3T3 a TC50 = 46,54 ± 9,24 µM pro buněčnou linii HaCat. Výsledky vyjadřují následující 

grafy (Obr.24, Obr.25). Hodnocení probíhalo 24 hodin po vystavení buněk sfingoidní 

bazi.  

Limit rozpustnosti 6-hydroxysfingosinu v médiu byl cca 50 µM, při vyšších 

koncentracích  od této koncentrace se začaly objevovat krystaly této látky. Tato hodnota 

je o něco vyšší než hodnota TC50, tudíž fytosfingosin při této koncentraci vykazoval 

toxické účinky.   

 

 

12.1.4.1 6-hydroxysfingosin aplikovaný na buněčnou linii 3T3 

 

 

 

Obrázek 23 Graf závislosti viability buněčné linie 3T3 na koncentraci 6–hydroxysfingosinu. Červená šipka  

označuje přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.4.2 6-hydroxysfingosin aplikovaný na buněčnou linii HaCat 

 

 

 

Obrázek 24 Graf závislosti viability buněčné linie HaCat na koncentraci 6-hydroxysfingosinu. Červená šipka  

označuje přibližnou hodnotu překročení limitu rozpustnosti v kultivačním médiu. 
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12.1.5  Porovnání výsledků toxicity jednotlivých sfingoidních bazí 

 

Z naměřených hodnot byla u každé látky stanovena TC50. Jejich přehled je shrnut 

v následující tabulce (Tab.1). 

 

 

Tabulka 1 Souhrn získaných hodnot TC50 jednotlivých sfingoidních bazí 

 

Sfingoidní baze 

 

 

   Buněčná linie 3T3 

              (TC50) 

 

Buněčná linie HaCat 

            (TC50) 

Fytosfingosin 19,11 ± 1,55 µM 17,42 ± 7,70 µM 

Sfingosin 28,80 ± 3,19 µM 37,80 ± 15,29 µM 

Dihydrosfingosin 30,85 ± 2,55 µM 50,49 ± 11,71 µM 

6-hydroxysfingosin 48,64 ± 15,29 µM 46,54 ± 9,24 µM 

 

 

 

Jelikož jsou studované látky hodnoceny v rámci jejich potencionálního využití 

v léčbě či prevenci kožních onemocnění, na základě in vitro hodnocení toxicity se 

nejvhodnější látkou zdá být sfingoidní baze s nejvyšší hodnotou TC50, tedy 

dihydrosfingosin a 6-hydroxysfingosin, jejichž TC50 dosahují nejvyšších hodnot. 

Dihydrosfingosin vykazuje rozdílné hodnoty TC50 u jednotlivých buněčných linií. 

Příčinou může být odlišné působení dihydrosfingosinu na buněčné linie.   
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12.2  Fotografická dokumentace 

Fotografická dokumentace byla pořízena u všech studovaných látek u obou 

buněčných linií. Byly zkoumány morfologické změny způsobené působením 

studovaných látek. Fotografickou dokumentaci jsme prováděli vždy u dvou vybraných 

koncentrací přidávané látky. Pořízeny také byly snímky neovlivněných buněk – kontrola. 

Pro studování morfologických změn jsme buňky označili různými 

fluorescenčními sondami, které díky své fluorescenci označily jednotlivé buněčné 

struktury, čímž bylo možné vizualizovat změny ve struktuře jader, mitochondrií a 

aktinového cytoskeletu. Pomocí vhodné kombinace laserů a emisních filtrů jsme pak 

značené buňky fotografovali konfokálním mikroskopem při zvětšení 200x. 

Buňky kontrolních vzorků (Obr.26, Obr.35) vykazují normální morfologii beze 

změn. Mají svůj charakteristický tvar, jádro má typický tvar i strukturu chromatinu, 

mitochondrie jsou protáhlé a nejeví známky fragmentace. Struktura aktinu má vláknitý 

charakter s často se vyskytujícími stresovými vlákny. 

Buňky, které byly inkubovány s látkami o koncentraci odpovídající poslední 

koncentraci, která nevykazovala známky překročení limitu rozpustnosti (10 µM; pouze 

pro látku 6-hydroxysfingosin 30 µM) (Obr 27, Obr.29, Obr.31, Obr.33 a Obr.36, Obr.38, 

Obr.40, Obr.42), nevykazují výrazné morfologické změny oproti kontrolním vzorkům. 

Buňky mají typický tvar, subcelulární struktura je beze změn. 

Mnohem větší morfologické změny můžeme pozorovat u buněk, které jsme 

vystavili látkám o koncentracích, kdy studované látky precipitovaly v kultivačním médiu 

a byly pro buňky toxické. U 3T3 buněk jsme použili látky o koncentraci: fytosfingosin a 

sfingosin 30 µM (Obr.28, Obr. 30), dihydrosfingosin a 6-hydroxysfingosin 50 µM 

(Obr.32 a Obr.34). HaCat buňky byly vystaveny 30 µM fytosfingosin a ostatním látkám 

o koncentracích 50 µM (Obr.37, Obr.39, Obr.41, Obr.43). Cytotoxicita látek způsobila, 

že buňky ztrácí svůj typický tvar a stávají se strukturálně nestabilní, což svědčí o 

probíhající nebo již proběhlé buněčné smrti.  Jaderný chromatin je kondenzovaný, ztrácí 

svou typickou strukturu a celé jádro je smrštěné. Mitochondrie ztrácí svůj vřetenovitý 

tvar a mění se na kulovité, popřípadě je signál sondy pro mitochondrie difúzně rozptýlen 

po celé cytoplazmě, což naznačuje poškozené mitochondrie. Patrné jsou i změny na 

cytoskeletu. Aktin ztrácí svůj vláknitý charakter a jeho signál je ve většině buněk slabý, 
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popř. se u přeživších buněk hromadí se u vnitřní strany cytoplazmatické membrány, kde 

tvoří shluky.  
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12.2.1  Buněčná linie 3T3 

A)                                                                  B) 

 

C)                                                                    D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

Obrázek 25 Morfologie buněk kontrolních vzorků (bez působení studovaných látek). Buňky mají typický tvar  

a nejsou na nich patrné morfologické změny. A – mitochondrie, B – jádra, C – cytoskelet, D – překryv  

fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              C)                                                                  D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 
Obrázek 26 Morfologie buněk po inkubaci s fytosfingosinem o koncentraci 10 µM. Oproti kontrole nejsou  

výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktura jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C –  cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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  A)                                                   B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 
          C)                                                                     D) 

                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      

 

 

 

 

 
Obrázek 27 Morfologie buněk po inkubaci s fytosfingosinem o koncentraci 30 µM. Patrné morfologické  

 změny. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno omytím mrtvých či umírajících buněk během přípravy  

fixovaného preparátu. A-– u mitochondrií došlo ke změně tvaru, B – jádra mají kondenzovaný chromatin,  

C - mikrofilamenta tvořící cytoskelet ztrácí vláknitý charakter, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko  

odpovídá 100 µM.                                             
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A)                                                                   B) 

                                                          

 C)                                                                    D) 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 Morfologie buněk po inkubaci se sfingosinem o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole nejsou  

výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktura jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C – cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)                                                                  D)           

 

 

 

Obrázek 29 Morfologie buněk po inkubaci se sfingosinem o koncentrace 30 µM. U buněk dochází k patrným  

změnám. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno omytím mrtvých či umírajících buněk během přípravy  

fixovaného preparátu. A – mitochondrie ztrácí svůj vřetenovitý tvar a stávají se kulovitými, u některých buněk  

pozorujeme difúzní signál sondy, B – jádra jsou smrštěná a chromatin kondenzovaný, C – mikrofilamenta  

ztrácí svůj vláknitý charakter, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 

 



74 

 

  A)                                                                   B) 

    

    C)                                                                   D)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Morfologie buněk po inkubaci s dihydrosfingosinem o koncentrace 10 µM.  Oproti kontrole   

nejsou výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktura jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C – cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                 B) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  C)                                                                   D) 

                                                                                    

   

 

Obrázek 31 Morfologie buněk po inkubaci s dihydrosfingosinu o koncentrace 50 µM. U těchto buněk  

pozorujeme změny u všech buněčných struktur. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno omytím  

mrtvých či umírajících buněk během přípravy fixovaného preparátu. A – červená fluorescence  

v mitochondriích je difúzně rozšířena, mitochondrie ztrácí svůj vřetenovitý tvar, B – smrštění jader a  

kondenzace chromatinu, C – aktin je kumulován u periferie buněk, D – překryv fluorescenčních kanálů.  

Měřítko odpovídá 100 µM.  

 

 



76 

 

A)                                                                   B)                       

                                                           

C)                                                                     D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Morfologie buněk po inkubaci s 6–hydroxysfingosinem o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole  

nepozorujeme výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktura jsou normální. A – mitochondrie, 

B – jádra, C – cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                   B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              C)                                                                     D) 

                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Morfologie buněk po inkubaci s 6–hydroxysfingosinem o koncentrace 50 µM. Nízký počet buněk,  

pravděpodobně způsobeno omytím mrtvých či umírajících buněk během přípravy fixovaného preparátu A –  

difúzně rozptýlený signál sondy pro mitochondrie, B – kondenzovaný chromatin, rozpad jader, C – kumulace  

aktinu a ztráta jeho vláknité struktury, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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12.2.2  Buněčná linie HaCat 

 

A)                                                                    B) 

C)                                                                    D) 

                                    

                                

 

 

 
Obrázek 34 Morfologie buněk kontrolních vzorků (bez působení studovaných látek). Buňky mají typický tvar  

a nejsou na nich patrné morfologické změny. A – mitochondrie, B – jádra, C – cytoskelet, D – překryv  

fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                  B) 

                                                             

 C)                                                                      D)             

 

 

 

 
Obrázek 35 Morfologie buněk po inkubaci s fytosfingosinem,o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole nejsou  

výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktury jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C –  cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                    B)        

 

   

                                                             

               C)                                                                     D)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36 Morfologie buněk po inkubaci s fytosfingosinem o koncentraci 30 µM. Jsou zde patrné 

  morfologické změny na všech studovaných strukturách. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno  

omytím mrtvých či umírajících buněk během přípravy fixovaného preparátu. A – mitochondrie se zakulacují,  

B – jádra jsou smrštěná a chromatin kondenzovaný, C – aktin ztrácí svou vláknitou strukturu, smršťuje se a  

vytváří shluky D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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             A)                                                                  B)                                                      

C)                                                                     D) 

 

 

                                                         

Obrázek 37 Morfologie buněk po inkubaci se sfingosinem o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole nejsou  

výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktury jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C –  cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                   B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            C)                                                                      D) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 38  Morfologie buněk po inkubaci se sfingosinem o koncentraci 50 µM. Na fotografiích je zachycen  

nízký počet buněk, pravděpodobně způsoben omytím mrtvých či umírajících buněk během přípravy  

fixovaného preparátu Morfologické změny jsou patrné, ale špatně identifikovatelné. A – mitochondrie mají  

kulovitý tvar, B – jádra jsou smrštělá, C – mikrofilamenta ztrácí svůj vláknitý charakter, D – překryv  

fluorescenčních kanál. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                   B) 

                                                             

C)                                                                     D) 

 

 

 

 

Obrázek 39 Morfologie buněk po inkubaci s dihydrosfingosinem o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole  

nejsou výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktury jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C –  cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 

  



84 

 

A)                                                                   B) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            

               C)                                                                      D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Morfologie buněk po inkubaci s dihydrosfingosinem o koncentraci 50 µM. Jsou patrné 

morfologické změny. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno omytím mrtvých či umírajících buněk  

během přípravy fixovaného preparátu. A – mitochondrie vykazují fluorescenci o nízké intenzitě, B – jádra  

jsou smrštělá, C-aktin se akumuluje na periferii, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá  

100 µM.  
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A)                                                                  B) 

                                                            

C)                                                                     D) 

 

 

 

 

Obrázek 41 Morfologie buněk po inkubaci s 6-hydroxysfingosinem o koncentrace 10 µM. Oproti kontrole  

nejsou výrazné morfologické změny. Tvar i subcelulární struktury jsou normální. A – mitochondrie, B – jádra,  

C –  cytoskelet, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko odpovídá 100 µM. 
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A)                                                                   B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         C)                                                                     D) 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 42 Morfologie buněk po inkubaci s 6-hydroxysfingosinem o koncentraci 50 µM. Morfologie buněk  

není jasně viditelná. Nízký počet buněk, pravděpodobně způsobeno omytím mrtvých či umírajících buněk  

během přípravy fixovaného preparátu. A – mitochondrie vykazují difúzní signál a mají kulovitý tvar, B –  

jádra jsou smrštěná, C – aktin nemá vláknitý charakter, D – překryv fluorescenčních kanálů. Měřítko  

odpovídá 100 µM. 
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13  Závěry 

 

- Provedli jsme cytotoxicitní experimenty u všech studovaných látek. U každé 

látky jsme stanovili hodnotu TC50, která udává koncentraci studované látky, 

u níž dojde k poklesu životaschopnosti buněk o 50 %. 

 

- Porovnáním výsledků jsme zjistili, že dihydrosfingosin a 6-hydroxysfingosin 

vykazují nižší cytotoxicitu než sfingosin a fytosfingosin. Nejvyšší cytotoxitu 

měl fytosfingosin, který je mnoha firmami využíván především při výrobě 

kosmetiky. 

 

- Díky fotografické dokumentaci jsme pomocí speciálních fluorescenčních 

sond vizualizovali morfologické změny buněk po jejich vystavení testovaným 

látkám.  U nižších koncentrací žádná ze studovaných látek nezpůsobovala 

strukturální změny buněk. Vyšší koncentrace naopak zapříčinily výrazné 

morfologické odchylky bez ohledu na typ látky.  

 

- Stanovení typu buněčné smrti pomocí průtokové cytometrie jsme z důvodů 

dlouhodobé nefunkčnosti přístroje nemohli neprovést.  
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14 Diskuze 

 

Kožní onemocnění jsou jednou z nejrozšířenějších zdravotních komplikací na 

světě. Počet pacientů se stále zvyšuje, ať už díky zhoršujícímu se životnímu prostředí 

nebo přibývajícímu množství různých mutagenů. 

Jelikož se jedná o velice heterogenní skupinu onemocnění, existuje mnoho příčin 

a každý typ nemoci vyžaduje individuální léčbu či preventivní opatření. Snahou vědců je 

proto detailněji objasnit jednotlivé příčiny a přijít na preventivní a léčebné metody, které 

by zvýšily kvalitu života postižených lidí. Onemocnění kůže se ve většině případů neřadí 

mezi letální onemocnění, ale mnoho typů se neobejde bez léčby a preventivních opatření. 

Na druhou stranu tato onemocnění nejsou jen poruchou zdraví pacienta, ale také 

estetickou vadou, na kterou je čím dál více poukazováno.  

Vědecké skupiny se zabývají především vlastnostmi kůže a jejich ovlivněním 

syntetickými či přírodními látkami. Podstatnou roli hraje kožní bariéra, která může podle 

stupně poškození zapříčinit i velmi vážné problémy. Velkým problémem bývá zvýšená 

ztráta vody, která je příčinou suché, praskající kůže, typickým příznakem kožních 

onemocnění.  

Kožní bariéra je tvořena především lipidy, které se významně podílí na funkci 

kůže. Jejich složení však není, právě kvůli jejich úloze v kůži, typické. Mezi 

nevýznamnější a nejhojněji zastoupené patří ceramidy. Jedná se o sloučeniny lipidové 

povahy, jež se často stávají cílem studií zaměřených právě na funkci kůže. Dodnes nebyly 

objasněny všechny jejich funkce a vlastnosti. Existují stovky druhů, což velice 

komplikuje jejich vyšetřování. Snížení ceramidů nebo jejich strukturální defekt jsou 

jednou z nejznámějších příčin kožních onemocnění. 

Jejich základní strukturní jednotku tvoří sfingoidní baze, tzv. aminoalkoholy, 

kterými jsme se zabývali v této práci. Na bázi je pak vázáná MK, která je příčinou jejich 

hydrofobní povahy. Jak se v posledních letech ukázalo, délka těchto MK vázaných 

amidovou vazbou ovlivňuje chování ceramidů, a tudíž jejich funkci.   

Sfingoidní baze jsou alifatické aminy s dlouhými hydroxylovanými řetězci, jež se 

přirozeně vyskytují v lidském těle. Tyto látky dokáží prostupovat membránami nebo se 

mezi nimi snadno pohybovat, čímž se podílí na propustnosti kůže. Mezi další vlastnosti 

sfingoidních bazí patří antimikrobiální aktivita. Studie z roku 2014 dokazují, že se 

sfingosin, fytosfingosin a dihydrosfingosin podílejí na přirozené imunitní obraně 
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organismu. Jejich hladiny se totiž zvyšují při umělém narušení funkce kožní bariéry. 

Naopak při nahrazení bariéry bylo jejich nárůstu zamezeno. Zdá se, že porucha kožní 

bariéry a antimikrobiální   obrana sfingoidními bazemi je koordinovaně regulována 

(Fischer a kol. 2014). 

V rámci této práce jsme se zabývali porovnáním jednotlivých sfingoidních bazí, a 

to sfingosinu, fytosfingosinu, dihydrosfingosinu a 6-hydroxysfingosinu. Studované látky 

byly syntetizovány vědeckou skupinou prof. PharmDr. Kateřiny Vávrové, PhD. na 

Katedře organické a anorganické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Experimentálně byla zjišťována jejich cytotoxicita. Pro studii byly použity dvě nemaligní 

buněčné linie. První z nich byla buněčná linie odvozená od myších fibroblastů (3T3), 

druhou pak imortalizované lidské keratinocyty (HaCat). Vyhodnocování cytotoxických 

testů bylo prováděno po 24 hodinách inkubace s různými koncentracemi testovaných 

látek. K těmto účelů jsme používali test vychytávání NR. Z naměřených výsledků jsme 

sestavili grafy a pro každou látku stanovili hodnotu TC50.  

Výsledky ukazují, že dihydrofingosin a 6–hydroxysfingosin by mohly být vhodné 

látky pro další experimentální výzkum. Hodnoty jejich TC50 dosáhly oproti dalším dvěma 

látkám daleko vyšších hodnot, což svědčí o jejich nižší toxicitě. Dihydrosfingosin 

vykazuje různé TC50 pro buněčnou linii 3T3 a HaCat. I to by mohlo být předmětem 

dalších studií, které by objasnily tento rozdíl. Hodnota TC50 pro dihydrosfingosin byla 

30,85 ± 2,55 µM pro 3T3 buňky a 50,49 ± 11,71 µM pro HaCat buňky. U 

6-hydroxysfingosinu dosáhly hodnoty TC50 48,64 ± 15,29 µM pro 3T3 buňky a 46,54 ± 

9,24 µM pro HaCat buňky. 

Sigruener a kol. studovali vliv sfingoidních bazí (sfingosinu, fytosfingosinu a 

dihydrosfingosinu) na keratinocytech in vitro. Prokázali, že tyto sfingoidní baze, 

především dihydrosfingosin, jsou silnými modulátory diferenciace keratinocytů a 

metabolismu lipidů. Léčba sfingosinem zvýšila hladiny ceramidů a fytoceramidu bez 

ovlivnění dihydroceramidu. Při aplikaci fytosfingosinu výrazně stoupla koncentrace 

fytoceramidu, další složky zůstaly beze změn. Po zvýšení dihydrosfingosinu se výrazně 

zvýšilo množství ceramidů s dlouhými řetězci MK, které hrají důležitou roli ve funkci 

kožní bariéry. Dále tato studie naznačila, že dihydrosfingosin může sloužit jako 

kosmetický a dermatologický přípravek udržující integritu kožní bariéry s příznivými 

účinky na pokožku a vlasy (Sigruener a kol. 2013). Toto dobře koreluje s našimi 
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výsledky, kdy dihydrosfingosin dosáhl nejvyšší hodnoty TC50, tudíž je pro buňky nejméně 

toxický. 

Naopak Hwan a kol. zkoumali účinky zvýšení dihydrosfingosinu a snížení 

sfongolipidů na buněčný růst a buněčnou smrt. Použili k tomu enzym inhibují 

ceramidsyntasu, což způsobilo zvýšení volného dihydrosfingosinu na úkor vznikajícím 

ceramidům. Množství volného dihydrosfingosinu dobře korelovalo se změnou buněčného 

růstu a smrtí buněk. Výsledky dokazují, že jak zvýšení volných sfingoidních bazí, tak 

snížení komplexních sfingolipidů přispívá ke snížení buněčného růstu a letalitě buněk 

(Hwan a kol. 1996).  

Zajímavé je, že sfingosin a fytosfingoin nevykazují lepší výsledky než tyto dvě 

látky. Fytosfingosin totiž patří mezi nejrozšířenější přírodní sfingoidní bazi využívanou 

mnoha společnostmi, především při výrobě kosmetiky. Daly by se proto očekávat jeho 

pozitivní výsledky. Studie naznačují, že fytosfingosin aktivuje transkripční aktivitu 

PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor) v imortalizovaných lidských 

keratinocytech. qPCR analýzy ukázaly, že po inkubaci s fytosfingosinem došlo ke 

zvýšení exprese genů pro PPAR. Tyto receptory hrají důležitou roli v homeostáze kožní 

bariéry tím, že regulují růst epidermálních buněk, jejich diferenciaci a zánětlivou 

odpověď. Protizánětlivé účinky fytosfingosinu byly dokázány tím, že blokují syntézu 

prostaglandinů. Po jeho aplikaci došlo ke snížení edému a zamezení infiltrace zánětlivých 

buněk do dermis. Pomocí testu inkorporace thymidinu byla měřena rychlost syntézy 

DNA, čímž se prokázala antiproliferační aktivita fytosfingosinu. Antiproliferační účinek 

nebyl způsoben jeho cytotoxicitou a mikroskopické vyšetření keratinocytů po aplikaci 

fytosfingosinu o koncentraci 5 µM neprokázalo žádné známky cytotoxicity. Díky těmto 

vlastnostem může být fytosfingosin používán pro léčbu zánětlivých a proliferačních 

onemocnění kůže (Sujong a kol. 2006). Naše výsledky však ukazují, že se fytosfingosin 

zdá být pro buňky nejvíce toxický a jeho TC50 dosáhly hodnot 19,11 ± 1,55 µM u 3T3 

buněk a 17,42 ± 7,70 µM u HaCat buněk.  

Další částí naší práce bylo studium morfologických změn závislých na 

testovaných látkách. Podle hodnot TC50 a rozpustnosti látek jsme u každé z nich vybrali 

dvě koncentrace, u kterých jsme provedli značení buněk speciálními sondami a následně 

jsme vzorky fotograficky zdokumentovali. Ty jsme pak porovnávali s kontrolními vzorky 

neovlivněných buněk. 
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U všech buněk jsme použili koncentraci 10 µM. U této koncentraci buňky nejevily 

morfologické změny. Druhá použitá koncentrace byla u 3T3 buněčné linie 30 µM u 

fytosfingosinu a sfingosinu a 50 µM u dihydrosfingosinu a 6-hydroxysfingosinu. U 

buněčné linie HaCat jsme použili koncentrace 50 µM. Při těchto koncentracích došlo u 

buněk k výrazným změnám jejich struktur. U buněčné linie HaCat jsou morfologické 

odchylky výraznější než u buněčné linie 3T3.  

Látky (dihydrosfingosin a 6-hydroxysfingosin), u kterých se prokázala relativně 

nízká toxicita, mají význam pro další studie s cílem najít nejvhodnější látku a 

optimalizovat její syntézu tak, aby se mohla stát účinnou složkou terapie či profylaxe u 

lidí trpících kožním onemocněním. Zejména 6-hydroxysfingosin je poměrně nově 

objevená látka, o které se toho zatím moc neví. 
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