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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 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. 

 


