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TOXIKOLOGIE

• velmi široký obor zahrnující multidisciplinární spektrum

• biochemie, fyziologie, farmakologie, biologie, chemie, medicína, epidemiologie atd.

• biochemická a molekulární toxikologie

• environmentální toxikologie

• orgánová toxikologie

• forenzní a klinická toxikologie

• analytická toxikologie

• aplikovaná toxikologie

• „regulatory“ toxicology



TECHNIKY BUNĚČNÝCH KULTUR

SUSPENZNÍ BUNĚČNÉ KULTURY

• obvykle krevní buňky – lze kultivovat i dlouhodobě, proliferující buňky

• studie toxicity, molekulární mechanismy, proliferace

• buňky izolované z orgánů (např. hepatocyty)

• krátkodobé kultivace (řádově hodiny)

• studie toxicity a metabolismu xenobiotik

Suspenzní linie HL-60

Human promyelocytic leukemia cells



TECHNIKY BUNĚČNÝCH KULTUR

IMOBILIZOVANÉ BUŇKY

• dutá vlákna, polymerové perličky apod.

• orgánové náhrady, bioreaktory

• krátkodobé studie toxicity a metabolismu xenobiotik



ADHERENTNÍ BUNĚČNÉ KULTURY

• kultivace v monovrstvě – plastové lahve, desky

• k adherenci je často důležitý substrát – kolagen, laminin, elastin, upravené plastové

povrchy (elektricky nabité) atd.

• definovaná kultivační média – živiny, soli, hormony, kofaktory, sérum apod.

• obvykle kultivovány při 37°C v atmosféře 5-10% CO2

• nejrůznější studie včetně metabolismu a toxicity xenobiotik



KOMERČNÍ BUNĚČNÉ LINIE

• většinou nádorové buňky s definovaným fenotypem

• odvozené od určitého orgánu či nádoru, specifické podmínky kultivace

• specifické uplatnění při testování toxicity

• ECACC = European Collection of Cell Cultures

• ATCC = American Tissue and Cultures Collection

HepG2

Human Caucasian

Hepatocellular carcinoma

SAOS-2

Human Osteosarcoma
HeLa

Human Negroid Cervix

Carcinoma

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.team-brains.com/images/clients/ECACC_-_RGB_-_JPG.jpg&imgrefurl=http://www.team-brains.com/clients.aspx&usg=__8tTFnfZpASBAng4j0u03dTI23GQ=&h=100&w=282&sz=50&hl=cs&start=6&um=1&tbnid=EfInblRYUkkxjM:&tbnh=40&tbnw=114&prev=/images?q=ecacc+and+cells&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.biogensin.com/media/logo_atcc.gif&imgrefurl=http://www.biogensin.com/tissueculture.html&usg=__h_wGyWXH1E6mKnn3vI56pw0QIAQ=&h=71&w=180&sz=5&hl=cs&start=54&um=1&tbnid=Fdab-HRjkG5rIM:&tbnh=40&tbnw=101&prev=/images?q=atcc+and+cells&ndsp=18&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&sa=N&start=36&um=1


APLIKACE BUNĚČNÝCH KULTUR V TOXIKOLOGII

Linie Původ Buněčný typ Toxikant Parametr

N1E-115 Myší neuroblastom Cholinergní neuron Olovo blokáda napěťově řízených

Pyretroid - insekticid Ca2+ kanálů

PC12 Krysí feochromocytom Adrenergní neuron Organofosfáty inhibice axonálního růstu a

stavby neurofilament

SK-N-S11 Lidský neuroblastom Neuron N2O (anestetikum) potlačená cholinergní

signalizace Ca2+

Hepa-1 Myší hepatom Hepatocyt dioxiny (TCDD) indukce CYP1A1 a CYP1B1

H114E Krysí hepatom Hepatocyt PCBs indukce CYP1A1

HepG2 Lidský hepatoblastom Hepatocyt cyklofosfamid P450-závislá genotoxicita

3T3-L1 Myší embr. fibroblast Adipocyt TCDD inhibice transportu glukosy a 

lipoproteinové lipasy

Y1 Myší adrenokortikální Adrenokortikální b. DDT, PCB, metabolity inhibice syntézy kortikosteronu

tumor

LLC-PK1 Prasečí ledvina Epitel renálního tubulu kadmium cytotoxicita, apoptosa

MDCK Psí ledvina Epitel renálního tubulu organokovy rtuti cytotoxicita, transepiteliální

průsak

Zdroj: Hodgson E. and Smart R.C.: Úvod do moderní toxikologie, New York 2001, Wiley



UPRAVENÉ BUNĚČNÉ LINIE
KOMERČNÍ BUNĚČNÉ LINIE

• stabilní transfekce vektorů, reportérových genů

• high-throuput assays, screening, výzkumné účely

• certifikace, validované techniky a linie

• environmentální a klinické aplikace

VALIDOVANÉ ESEJE CALUX - www.biodetectionsystems.com

• původně detekce aktivátorů AhR receptoru – dioxiny, PCB, PAU atd.

• hepatomové linie stabilně transfekované DRE-LUC reporterem (H4IIE)

• nověji detekce xenobiotik, steroidních hormonů (estrogeny, glukokortikoidy)

• PXR-RE, GRE-LUC, ER-LUC

• přísné licenční podmínky, neustálý vývoj nových linií šitých na míru



Vrzal R., Zdarilova A., Ulrichova J., Blaha L., Giesy J.P., Dvorak Z. (2005)

Activation of Aryl Hydrocarbon receptor by berberine in HepG2 cells and

H4IIE cells: Biphasic effect on CYP1A1. Biochem Pharmacol 70(6):925-936.

• pomocí technologie DRE-CALUX jsme identifikovali Berberin, jako silný aktivátor AhR

DRE

AhR
L

ARNT

DRE: CACGCNA/T





PRIMÁRNÍ BUNĚČNÉ KULTURY

• izolované z orgánů a tkání živých tvorů (myš, krysa, prase, člověk)

• hepatocyty (jaterní), gingivální fibroblasty, kardiomyocyty, placentární

syncitiotrofoblasty apod.

• etické aspekty – u zvířat i u člověka

• právní aspekty – člověk

• odlišná legislativa v různých zemích (EU, USA, Japonsko, Čína)

• řízená komercializace zdrojů buněk nebo buněčných kultur

• na rozdíl od nádorových komerčních linií se buňky v primární kultuře nedělí !!!

• často ve stavu tzv. G0 fáze (quiescence)

• problémy s dediferenciací – ztráta fenotypu a specifických funkcí

• problémy se skladováním – kryoprezervace – ztráta životnosti a funkcí

• interindividuální variabilita

• studium toxicity a metabolismu xenobiotik

• obecné biologické, fyziologické, biochemické studie apod.

• terapeutický potenciál

• biotechnologie



Primární kultura lidských hepatocytů

Dvořák et al. (2002) Toxicol In Vitro

interindividuální rozdíly



• kryoprezervace kultur nebo suspenzí

• pokles viability

• narušená intaktnost membrány

• zachované funkce intracelulárních

struktur

kryoprezervace



dediferenciace



• imortalizované hepatocyty (reversibilině, ireversibilně)

• řešení nedostupnosti biologického materiálu; odstranění interindividuálních odlišností

• např. Fa2N-4 buňky (www.tebu-bio.com)

• kryoprezervované imortalizované lidské hepatocyty

• náhrada primokultur lidských hepatocytů – studie inducibility cytochromu P450

• buňky zachovávají bazální i inducibilní katalytické aktivity P450

imortalizace

Induction of drug metabolism enzymes and MDR1 using a novel human hepatocyte cell line.

Mills JB, Rose KA, Sadagopan N, Sahi J, de Morais SM. J Pharmacol Exp Ther. 2004 Apr;309(1):303-9. Epub 2004 Jan 13

http://www.tebu-bio.com/
http://www.tebu-bio.com/
http://www.tebu-bio.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14722322?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


HepaRG

• vysoce diferencované hepatomové buňky HepaRG (www.biopredic.com)

• studie toxicity, metabolismu, cytochromu P450 apod.

ECACC has signed a licensing agreement with Biopredic International for the 

production of HepaRG® cells at the ECACC laboratories, Porton Down, for 

distribution initially to the UK market. These cells have been shown to have an 

adult phenotype, CYP transporter and nuclear receptor expression comparable 

to that found in primary hepatocytes.

HepaRG® cells are provided to order as live pre-differentiated cultures in 

two formats:

Ready to use HepaRG® cell monolayers in

• 24 well plates

• 96 well plates

http://www.biopredic.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.selectbiosciences.com/conferences/images/Companies/Biopredic_w140.gif&imgrefurl=http://www.selectbiosciences.com/conferences/SE2008/Exhibition.aspx&usg=__aPjCe-Hwq5GI5bJl7O8OmuHFLaM=&h=51&w=140&sz=6&hl=cs&start=2&um=1&tbnid=g1rOE5VZlgBPEM:&tbnh=34&tbnw=93&prev=/images?q=heparg+and+biopredic&hl=cs&lr=&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&sa=N&um=1


HODNOCENÍ CYTOTOXICITY IN VITRO

• volba vhodného buněčného modelu a uspořádání (hepatocyty – hepatotoxicita)

• buněčné kultury se využívají pro hodnocení akutní toxicity (ne chronické)

• většinou časové intervaly 4 hod; 24 hod; 48 hod inkubace

• časová závislost průběhu toxického účinku – spíše základní výzkum

• provedení většinou na 96-jamkových kultivačních deskách (ev. dle metody 

hodnocení)

• volba rozpouštědla („vehicle“) – je použito jako negativní kontrola pro eliminaci 

vlivu rozpouštědla (DMSO, EtOH, voda – vzácně aceton, xylen, DMF apod.)

• paralelně pozitivní kontrola – modelový toxin (tetrachlormethan; allyalkohol; 

paracetamol; tert-butylhydroperoxid; D-galaktosamin; kolchicin apod.)



• sleduje se koncentrační závislost toxicity

• obvykle logaritmická řada koncentrací

• dose-response závislost většinou representuje sigmoidní křivka

• stanovení koncentrace IC50; tj. koncentrace noxy při které je dosaženo 50% maximálního

buněčného poškození

• přesněji: IC50 = half maximal inhibitory concentration tj. koncentrace kdy dochází k 50%

inhibici dané biologické aktivity

• čím nižší IC50 tím toxičtější substance

HODNOCENÍ CYTOTOXICITY IN VITRO



HODNOCENÍ TOXICITY – BUNĚČNÉHO POŠKOZENÍ



INTEGRITA BUNĚČNÉ MEMBRÁNY

• mnoho typů buněčných poškození je doprovázeno narušením integrity buněčné membrány

• oxidační poškození membránových lipidů; tenzidy apod.

• monitoring poškození buněčné membrány využívá stanovení katalytické aktivity

intracelulárních enzymů v kultivačním médiu (vně buňky); tj. enzym se dostane vně buňky

je-li buněčné membrána poškozena

ALANINAMINOTRANSFERASA

ALANIN + a-KETOGLUTARÁT GLUTAMÁT + PYRUVÁT

ASPARTÁTAMINOTRANSFERASA

ASPARTÁT + a-KETOGLUTARÁT GLUTAMÁT + OXALACETÁT

LAKTÁTDEHYDROGENASA

LAKTÁT + NAD+ PYRUVÁT + NADH + H+



Otto Heinrich Warburg

Narozen 8.10. 1883 ve Freiburg im Breisgau, Německo

Optický test dle O. Warburga.
Redukovaná forma NADH má charakteristickou absorpci při 340 nm.
Oxidovaná forma NAD nevykazuje žádnou absorbanci při této vlnové délce.
V daném experimentálním uspořádání je absorbance přímo úměrná množství
Redukovaného NADH.
Mnoho analytických stanovení se převádí na sledování poměru NAD/NADH
Měření se provádí v kinetickém módu – DA/Dt
Provedení v kyvetách nebo v destičkách – automatizace.

WARBURGŮV OPTICKÝ TEST

http://www.britannica.com/eb/art-18152


INTEGRITA BUNĚČNÉ MEMBRÁNY
• vstup cizorodých látek do buňky je přísně řízen vícerými mechanismy

• integritu buněčné membrány lze sledovat pomocí influxu různých barviv

• Trypan Blue Exclusion Test

Založeno na principu, kdy živé buňky s neporušenou buněčnou membránou mají

schopnost vypumpovat (nevpustit dovnitř) určité látky či barviva, např. propidium jodid,

trypanovou modř apod.

• buněčná suspenze se smísí s roztokem Trypanové modři a pod mikroskopem se hodnotí

% zastoupení buněk, které mají zbarvenou cytoplazmu modře = viabilita



• Neutrální červeň (NR) je pH indikátor

• buňky jsou inkubovány s NR

• NR je v lysozomech konvertována na

formu s červeným zbarvením

• tj. pouze viabilní buňky se barví červeně

• různá uspořádání testu:

Mikroskopické pozorování nabarvených buněk

Lýza a spektrofotometrické stanovení

LYSOSOMY - BARVENÍ NEUTRÁLNÍ ČERVENÍ

pH 6,8 pH 8,0

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Neutral_red.png


MITOCHONDRIE – MTT ASSAY

• viabilita buněk je monitorována jako aktivita

mitochondriálních dehydrogenas

• předpokladem je, že živá buňka má aktivní

dehydrogenasy zatímco buňka mrtvá ne

• MTT = methyltetrazoliová sůl

• řada jiných sloučenin – XTT, MTS apod.

• enzymy redukují žlutou formu MTT na tmavě

modrofialový formazán

• míra konverze MTT na formazán je úměrná

% živých buněk

• lze využít i ke sledování počtu buněk – inhibice proliferace

• obvykle dose-response analýza v logaritmickém měřítku

• inkubace s MTT cca 2 – 4 hodiny při 37°C za definovaných podmínek

• lýza buněk a rozpuštění formazánu ve směsi DMSO+amoniak

• spektrofotometrické hodnocení – obvykle uspořádání na 96-jamkové destičce – high throughput assay

MTT

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl(-2,5-diphenyltetrazolium bromid

žlutý Modro-fialový

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mttscheme.png


MITOCHONDRIE – SYNTÉZA ATP

ADP + Pi → ATP • elektrochemický gradient

• funkční protonová pumpa

• sleduje se koncentrace ATP a ADP a stanovuje se energetický náboj = ATP/ADP

• pokles synthesy (zastoupení) ATP je známkou toxického poškození buňky

• využití techniky vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC

• detekce ATP a ADT spektrofotometricky

http://www.scielo.br/img/revistas/bjce/v20n2/16003f1.gif



MITOCHONDRIE – MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL

• funkční mitochondrie vykazuje membránový potenciál DY

• toxikologická aplikace – pouze živá buňka má funkční mitochondrii

• využívá se řada lipofilních barviv (kationtů), která jsou akumulována v mitochondriích

• jejich fluorescence je přímo úměrná potenciálu DY

• principem je, že vnitřní strana membrány má negativní potenciál a ten interferuje

s barvičkou tak, že pouze funkční mitochondrie vykazuje fluorescenci

3,3'-diehexiloxadicarbocyanine iodide [DiOC6(3)], nonylacridine orange (NAO), safranine O

5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolcarbocyanine iodide (JC-1)

rhodamine 123 (R123), tetramethylrhodamine methyl ester (TMRM), and tetramethylrhodamine ethyl ester (TMRE

The image shows the mitochondria stained with

JC-1 in a normal cell (left panel) and the mitochondrial 

potential collapse induced by hydrogen peroxide

in NIH-3T3 cells (A: Basal state; B: After Hydrogen Peroxide).

www.med.unipg.it/imagelab/mitoch.html

Fig. 6. In situ mitochondrial membrane potential of hepatocytes

isolated from LPS-treated or untreated rats, panel A; PBS

(control cells), panel B; PBS + 1 μM CCCP, panel C; LPS,

panel D; LPS + 1 μM CCCP. Magnification 350×. The red

staining represents formation of JC1-aggregates and higher

membrane potential. 1 μM CCCP was added to cells to verify

the presence of green fluorescence only in the uncoupled state.
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GOLGI – PROTEOSYNTESA + SEKRECE

• proteosyntesa je nezbytným dějem probíhajícím v živé (nepoškozené) buňce

• prominentní organely – ER, Golgi

• některá xenobiotika jsou inhibitory proteosyntesy, např. jedy z muchomůrky zelené

Amanitin a Faloidin, některá antibiotika – cykloheximid, anisomycin, puromycin apod.

V buněčné toxikologii se sleduje:

(i) Obsah celkových proteinů – vypovídá jednak o proteosyntese a jednak lze využít ke

sledování množství buněk – normalizace jiných parametrů vč. např MTT

(ii) Obsah specifických proteinů – indukce nebo represe genu a následně proteosyntesy

vypovídá o buněčně specifických účincích a dějích (imunoglobuliny, CYP P450, albumin).

Sledují se rovněž kovalentní modifikace proteinů – fosforylace, ubikvitinace, oxidační

poškození apod.

(iii) Sekrece proteinů do kultivačního média – obdobně jako v předchozím bodě. Dále

vypovídá o zachovalém vnitrobuněčném processingu a transportu proteinů. Spíše znak

funkčnosti než-li viability buňky (např. albumin)



OBSAH, SYNTESA A STANOVENÍ PROTEINŮ

STANOVENÍ CELKOVÉHO OBSAHU PROTEINŮ

• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné,

•mitochondriální frakce apod.)

Biuretová reakce (Cu+ ionty reagují s peptidovou vazbou

v alkalickém prostředí)

Bicinchoninová metoda – analogie biuretové reakce

Metoda Bradfordové (barvení bílkovim Coomasie Blue)

Lowryho metoda

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ

• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné,

•mitochondriální frakce apod.)

• stanovení ve směsi – většinou technika ELISA 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)



SDS - PAGE

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ

• izolace celkových extraktů (resp. cytosolické, jaderné, mitochondriální frakce apod.)

• stanovení ve proteinů po předchozí separaci – obvykle elektroforetické

Sodium Dodecyl Sulphate - PolyAcrylamide Gel Electrophoresis  (SDS-PAGE)

• separace proteinů podle jejich molekulové hmotnosti

• vizualizace proteinů na gelu pomocí nespecifického barvení – stříbro, Coomassie Blue

http://web.chemistry.gatech.edu



WESTERN BLOTTING

www.fermentas.com

STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTEINŮ

• obvykle po SDS PAGE následuje transfer na membránu – tzv. Western blotting

• přenos proteinů pomocí elektrického pole kolmého na původní směr separace

• výhoda – dlouhodobá fixace proteinů, možnost analýzy i po několika letech!

• nevýhoda – časová a finanční náročnost



DETEKCE PROTEINŮ PO WB

• detekce proteinů po WB – specifická vs. nespecifická

NESPECIFICKÁ DETEKCE (vizualizace):

• barvení membrány Amido Black nebo Ponceau S Red

• kontrola kvality přenosu proteinů

• orientační kontrola rovnoměrného dávkování proteinů

SPECIFICKÁ DETEKCE:

• využití imunotechnik – protilátky

• sekvenční/sendwichová technika

• první protilátka monoklonální vs. polyklonální

IgG (koza, králík, myš, ovce apod.)

• druhá protilátka anti-IgG

konjugována s enzymovou značkou

křenová peroxidasa (HRP = horseraddish peroxidase)

alkalická fosfatasa (ALP = alkaline phosphatase)

• sekundární a většina primárních protilátek dnes dostupná komerčně

Santa Cruz Biotechnology (www.scbt.com)

Cell Signaling Technology (www.cellsignal.com)

http://www.scbt.com/
http://www.cellsignal.com/


DETEKCE PROTEINŮ PO WB

DETEKCE

HRP – komerční kit ECL Reagent

Autoradiografie

ALP – komerční kit

Vizuální hodnocení

Dvořák Z. et al. (2005) Disruption of microtubules leads to

glucocorticoid receptor degradation in HeLa cell line.

Cellular Signalling 17:187-196



DETEKCE PROTEINŮ V BUŇCE

• imunohistochemické techniky

• buněčná membrána je chemicky permeabilizována a buňky jsou inkubovány

s primární a následně se sekundární protilátkou (analogie techniky detekce po WB)

• primární protilátky se využívají stejné jako při WB

• sekundární protilátka (anti IgG) má fluorescenční značku (červená, zelená)

• buněčný preparát je zafixován na sklíčko a analyzován fluorescenční mikroskopií

• lze skladovat několik let

• hodnocení exprese a vnitrobuněčné lokalizace proteinů

příklad:

• kolchicin a vinca alkaloidy (vinkristin, vinblastin) destruhují mikrotubulární systém

buňky = mechanismus toxického působení těchto látek (jedů)

• stav mikrotubulární sítě v buňce lze sledovat imunohistochemicky





STANOVENÍ SEKREČNÍCH PROTEINŮ

• semikvantitativní stanovení koncentrace sekrečních proteinů

• např. albumin – syntéza albuminu je hepatospecifický proces a narušení jeho sekrece do

média je znakem narušení funkčnosti jaterních buněk – hepatocytů

• technika radiální imunodifuze (dle Manciniové)

• agarosový gel je napuštěný protilátkou

• do jamky je aplikován vzorek, který se šíří difúzně do gelu

• v gelu dochází k precipitaci s protilátkou a vzniká prstenec

• plocha prstence je přímo úměrná koncentraci analytu – hodnocení vizuálně

Např. komerční kit HU ALBUMIN LL NANORID PT - The Binding Site (Birmingham, UK).



JÁDRO – SYNTÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN - RNA

• nukleové kyseliny RNA a DNA jsou nezbytnou součástí téměř všech typů buněk

• uchovávání genetické informace, aktivní v syntéze proteinů a buněčném dělení

RNA

• ribonukleová kyselina (m, t, r)

• templát k synthese proteinů; autokatalytická funkce

• v buněčné toxikologii se využívá: stanovení  rRNA (18S, 28S) – normalizace analýz N.B.

stanovení mRNA = sledování exprese určitých genů

Tj. změna exprese určitých genů může být markerem toxického poškození buňky

Metody stanovení mRNA (detailně v dalších přednáškách)

• RT-PCR (real time polymerase chain reaction) – dnes nejčastější, nutná synthesa cDNA

• Northern blotting (separace v agarosovém gelu, transfer na membránu, hybridizace s

cDNA sondou – obvykle radioaktivní 32P)

• ribonuclease protection assay (RPA; hybridizace s RNA probou – obvykle radioaktivní 32P,

separace v PAGE

Dvořák Z. et al. (2003) Approaches to messenger RNA detection – comparison of methods.

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 147:131-135.



JÁDRO – SYNTÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN - DNA

• celkové množství DNA v biologickém vzorku (buněk) je měřítkem množství buněk 

• využívá se pro normalizaci toxikologických parametrů

• stanovení celkové DNA (i RNA) přímou spektrofotometrií v UV oblasti

• sledování poměru A 260 nm / A 280 nm (čistota DNA)

http://www.cbs.dtu.dk

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE 

• flow cytometry; FACS = fluorescence activated cell sorting

• detaily viz minulá přednáška

• některé sloučeniny vykazují toxický účinek prostřednictvím inhibice

buněčného dělení (např. tzv. mitotické jedy – MIAs)

• synchronizace v G2/M fázi – detekce FACS

Dvorak et al. (2006) Involvement of cytoskeleton 

in AhR-dependent CYP 1A1 expression

Current Drug Metabolism 7(3):301-313



JÁDRO – BromDeoxyUridin (BrdU) proliferation assay

• BrdU – syntetický nukleotid, analog thymidinu

• dochází k inkorporaci BrdU do nově syntetizované DNA; 

tj. S fáze buněčného cyklu - replikace

• monitorovací indikátor proliferujících buněk

• toxikologická implikace – některá xenobiotika inhibují buněčnou proliferaci

• inhibice proliferace: buněčná smrt = toxicita

může být pozitivní – léky, cytostatika

• specifické protilátky proti BrdU – vizualizace proliferujících buněk

• imunohistochemické techniky

• u suspenzních buněk nebo po detachmentu lze aplikovat sorter (FACS)

• pozor!! Inkorporace do DNA = mutační potenciál BrdU!!!

http://skeletalbiology.uchc.eduhttp://biologicalprocedures.com

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Bromodeoxyuridine.svg/520px-Bromodeoxyuridine.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bromodeoxyuridine.svg&usg=__l-XbNgS0Nt3RsQ0HDXPSuMQIumY=&h=599&w=520&sz=15&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=b6xSIw8nXNZvfM:&tbnh=135&tbnw=117&prev=/images?q=bromodeoxyuridine&ndsp=18&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&sa=N&um=1


HEPATOTOXICITA - UREOSYNTHESA

• viabilita (životnost) buněk úzce souvisí s funkčností buňky; tj. při toxickém poškození je

řada buněčných funkcí narušena (syntesa, transport apod.)

• funkce obecné (např. mitochondriální dehydrogenasy) vs funkce specifické (buněčně)

• mnoho toxických poškození se týká jaterních buněk – hepatocytů = hepatotoxicita

• sledování tzv. hepatospecifických funkcí sekrece albuminu

syntesa krevních faktorů

aktivita biotransformačních enzymů

glukoneogenese

syntesa močoviny (ureosynthesa)

http://www.nurseminerva.co.uk/images/urea.gif

urea NH3 CO2+
ureasa

• konjugace s činidlem – spektrofotometrie

• elektrochemicky - elektroda



• řada xenobiotik způsobuje tzv. oxidační poškození buňky

• environmentální polutanty, léky, cigaretový kouř

• přímé oxidační poškození – peroxidy, chinony apod.

• nepřímé oxidační poškození – např. po metabolické aktivaci (tetrachlormethan, paracetamol) 

• reaktivní intermediáty – reactive oxygen (nitrogen) species – ROS, RNS apod.

• tvorbu ROS např. vyvolávají přechodné kovy (Fe, Cu)

• oxidační poškození – sekundárně vede k narušení řady buněčných funkcí (transport, syntéza

proteinů, nukleových kyselin, integrita a funkce organel, membrán apod.)

• primárně dochází k narušení chemické struktury základních buněčných komponent; 

tj. DNA, proteinů, lipidů

Hodnocení oxidačního poškození

• sledování tvorby ROS, RNS (analytické metody)

• sledování lipoperoxidace

• stav antioxidačních systémů (viz jiné přednášky) - aktivita a exprese enzymů

(glutathioperoxidasa, glutathion-S-transferasa, katalasa, peroxidasy, superoxiddismutasa apod.

• obsah redukovaného glutathionu

MARKERY OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ BUŇKY



• klíčová molekula v antioxidační obraně buňky

• atypický tripeptid g-glutamyl-cysteinyl-glycin

• redoxní rovnováha GSH vs. GS-SG

• deplece glutathionu oxidací

• interakce s reaktivními sloučeninami - elektrofily

GLUTATHION



• oxidační stres vede k oxidačnímu poškození lipidů (membrán) – tzv. lipoperoxidace

• stárnutí, buněčné poškození, buněčná smrt

LIPOPEROXIDACE

www.biochemsoctrans.org

• jedním z produktů lipoperoxidace je

malondialdehyd (MDA) a 4-hydroxynonenal

• stanovení produktů lipoperoxidace slouží

ke sledování oxidačního stresu a oxidačního

poškození buňky

STANOVENÍ MDA:

• spektrofotometricky – nepřímo, tvorba

červeného komplexu s kyselinou thiobarbiturovou

• stanoví se suma tzv. TBARS (thiobarbituric

acid reactive substances)

• chromatograficky (GC, HPLC)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Thiobarbituric_acid.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thiobarbituric_acid.png&usg=__FOUBCzvtcAmXfvxhsTRaGy659oM=&h=493&w=453&sz=8&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=961bAtCRRxk6JM:&tbnh=130&tbnw=119&prev=/images?q=thiobarbituric+acid&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&um=1

