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•• ÚÚččelel
– nie úplný prehľad oficiálnych metód – predovšetkým metódy základného 

výskumu a primárneho skríningu biologických aktivít
– prezentácia metód skúmania biologických aktivít novopripravených látok

(väčšina nie je obmedzená na koordinačné zlúčeniny)
– všetky metódy zavedené na pracovisku FaF VFU Brno alebo RCPTM –

Katedra anorganické chemie UPOL
– ponuka spolupráce na skúmaní biologických aktivít alebo interakcií

nanomateriálov s biologickými systémami

• Aké metódy nebudnebudúú prezentované
– oficiálne metódy, napr. podľa manuálu OECD
– metódy mikrobiologické a zahrňujúce prácu s rádionuklidmi
– štúdie toxicity (akútnej, subakútnej, chronickej) – dôvody legislatívne, 

organizačné, kapacitné a personálne



• Aké metódy budbudúú prezentované
– metódy rešpektujúce princípy 3R – Replacement, Refinement, Reduction

– in vitro metódy chemické a fyzikálno-chemické
• metódy stanovenia antioxidačnej aktivity (vychytávanie a zhášanie RONS – DPPH 

radikál, katiónradikál ABTS, superoxid, peroxynitrit, HOCl, hydroxylový radikál)
– in vitro interakčné štúdie

• interakcie s proteínmi, DNA, nukleázová aktivita
– in vitro špecificky orientované biologické metódy

• cytotoxicita in vitro (na špecifických živočíšnych líniách THP-1, 3T3 a rastlinných 
bunkách BY-2), 

• ovplyvnenie mitózy na úrovni chromozómov a jadra ako celku – zmeny štruktúry, 
jednoduché a dvojité zlomy, fragmentácia DNA, apoptické zmeny (fluorescenčná
mikroskopia), 

• ovplyvnenie expresie a exkrécie významných signálnych molekúl (napr. cytokíny u 
protizápalovej aktivity)



• Aké metódy budbudúú prezentované

– in vivo biologické metódy
• modely významných ochorení
• antidiabetická aktivita (aloxánový model),
• antiedematózna aktivita (karagenínový model),
• protinádorová aktivita in vivo (leukocytárna leukémia L1210, P388 D1),
• biodistribučné štúdie (distribúcia potenciálnych liečiv do tkanív a orgánov)

– nebiologické metódy predikcie biologickej aktivity
• virtuálny skríning (molekulový docking, ligand-based design, fragment-based

design)
• nutná validácia – napr. inhibície cieľových proteínov, verifikácia väzbového miesta

proteínovou kryštalografiou



In vitroIn vitro metmetóódydy chemickchemickéé a a fyzikfyzikáálnolno--chemickchemickéé

•• MetMetóódydy stanoveniastanovenia celkovejcelkovej antioxidaantioxidaččnejnej

kapacitykapacity

– použiteľné pre čisté látky, zmesi (napr. extrakty) i 

biologické vzorky

– významné pre popis schopností látok interagovať

s voľnými radikálmi

– väčšinou jednoduché usporiadanie experimentu a 

možnosť využitia priamych i nepriamych metód 

detekcie úbytku radikálov



MetMetóódydy stanoveniastanovenia celkovejcelkovej antioxidaantioxidaččnejnej kapacity kapacity –– ABTS, DPPHABTS, DPPH

antioxidanty



MetMetóódada zhzhášášaniaania ABTS ABTS –– princprincíípypy, , poupoužžitieitie

Zhodnotenie výsledkov – pre väčšiu skupinu látok možné porovnať %poklesu absorbancie pri 
rovnakej koncentrácii, porovnanie smerníc priamky, prepočítanie na ekvivalent ekvivalent šštandardntandardnéého ho 
antioxidantuantioxidantu



MetMetóódada zhzhášášaniaania ABTS ABTS –– skrskrííningning zlozložžiekiek zmeszmesíí (on(on--line line metmetóódada))

- výhody – RP-HPLC analýza vhodná na identifikáciu zložiek zmesi
- post-kolónovou derivatizáciou je umožnená on-line identifikácia aktívnych látok 

Zhodnotenie výsledkov – antioxidačný profil zmesi a konkrétneho antioxidantu v zmesi, 
prepočítanie na ekvivalent ekvivalent šštandardntandardnéého ho antioxidantuantioxidantu (kyseliny (kyseliny gallovejgallovej))

Ref.: Pazourek J., Václavík J., Žemlička M. Food Chem. 125, 785-790 (2011).



MetMetóódada zhzhášášaniaania DPPH DPPH –– princprincíípypy, , poupoužžitieitie

- spektrofotometrická metóda (520 nm)
- veľmi výhodná na rýchly skríning
- účinné látky obvykle obsahujú ľahko 
abstrahovateľný vodík

Zhodnotenie výsledkov – pre väčšiu 
skupinu látok možné porovnať %poklesu 
absorbancie pri rovnakej koncentrácii, 
zrovnanie kinetických parametrov, 
prepočítanie na ekvivalent ekvivalent 
šštandardntandardnéého ho antioxidantuantioxidantu (L-ASC)



MetMetóódada vychytvychytáávaniavania OHOH•• –– spinspin--trappingtrapping

- nepriama inštrumentálna metóda – EPR
- hydroxylový radikál obvykle generovaný 

fotochemicky alebo produkčnými systémami   
solí prechodných kovov, redukujúceho činidla 
a peroxidu vodíka alebo organických 
hydrogénperoxidov

- nie je možné sledovať priamo hydroxylový
radikál, preto sa uplatňuje spin-trapping

- používajú sa činidlá s nespáreným  
elektrónom, napr. heterocyklické N-oxidy

Zhodnotenie výsledkov
- porovnáva sa intenzita signálov vzoriek s  

antioxidantom a referenčnej vzorky
- %poklesu intenzity pri rovnakej koncentrácii a 

expozičnom čase

Ref.: Šeršeň F., et al. Chem. Listy 101, 60-64 (2007).



MetMetóódydy stanoveniastanovenia SODSOD--aktivityaktivity
• zdroje: chemické – KO2, N(Bu)4O2, crown étery, UV-fotolýza ethanolických roztokov, 

elektrochemická produkcia, autooxidácia flavínov, epinefrínu, pyrogalolu a NADH oxidácia
fenazin methosulfátom, biologické – aktivované neutrofily

• detekčné systémy
– priame – pulzná rádiolýza, rapid-freeze EPR, 

stoped flow-spectroscopy, polarografické techniky, 
19F-NMR, cyklická voltametria

– nepriame – redukcia cytochrómu c, redukcia
tetrazóliových farbív, redukcia nitrometánu, 
spektrálna analýza produktov autooxidácie epinefrínu, 
pyrogalolu, 6-hydroxydopaminu, chemiluminiscencia
luminolu, tvorba nitritov z chloridu hydroxylamónia

– biologické – geneticky modifikované kmene Salmonela sp., nebo Escherichia sp.

Vyhodnotenie – percento inhibície pri definovanej koncentrácii, IC50

Ref.: Herchel R., et al. Dalton Trans. 9870-9880 (2009).



Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA
Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:

1. Ovplyvnenie elektrónových spektier testovaných látok – u koordinačných zlúčenín CT-prechody, 
metodicky sa jedná o spektrofotometrickú titráciu
ZhodnotenieZhodnotenie výsledkuvýsledku – buď popis zmien v elektrónových spektrách v závislosti na pomere
koncentrácií [testovaná látka : DNA], sledujú sa posuny absorpčných pásov (modrý (-) alebo červený 
(+) posun), hypochromicita alebo hyperchromicita, možnosť výpočtu väzbovej konštanty Kb

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).

[DNA] = koncentrácia DNA

εa = mol. abs. koeficient po prídavku DNA

εf = mol. abs. koeficient u volného ligandu

εb = mol. abs. koeficient u plne viazaného 
ligandu



Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA
Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:

2. Fluorimetrická titrácia komplexu EB-DNA (etidium bromid-DNA)
ZhodnotenieZhodnotenie výsledkuvýsledku – zo závislosti poklesu intenzity fluorescencie na koncentrácií testovanej
látky (lineárna závislosť) - výpočet väzbovej konštanty Ksv (Stern-Volmer equation)

Ref.: Sarkar S., et al. J. Mol. Struct. 980, 117-123 (2010).

I0 = intenzita fluorescencie pred 
pridaním zhášača
I = intenzita fluorescencie po pridaní
zhášača s konc. [Q]
Ksv = väzbová konštanta (smernica 
priamky)



Interakčné štúdie – interakcie látok s proteínmi a DNA
Niekoľko možností detekcie a hodnotenia:

3. Hmotnostná spektrometria zmesí ligand-biomolekula
- je možné sledovať nekovalentné, ale predovšetkým väzbové interakcie, využitie buď reálnych alebo
modelových biomolekúl (napr. HSA, lyzozým, plazmidy, oligonukleotidy)
ZhodnotenieZhodnotenie výsledkuvýsledku – v ideálnom prípade identifikácia interagujúcej častice z rozdielu hmôt

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).



Interakčné štúdie – Nukleázová aktivita koordinačných zlúčenín
- špecifická metóda využívajúca kvantitatívne i kvalitatívne hodnotenie fragmentácie modelového

cirkulárneho plazmidu (napr. PUC19, PRSet-B) pôsobením produktov Fentonovej reakcie (zmes
redoxne aktívneho prechodného kovu + peroxid vodíka + redukujúce činidlo)

- intaktný plazmid je s superzvinutej forme (CCC-forma), oxidačným poškodením jedného reťazca
vzniká otvorená cirkulárna forma (OC-forma), pri poškodení oboch reťazcov vzniká lineárna
(L-forma)

ZhodnotenieZhodnotenie výsledkuvýsledku – gélová elektroforéza, 
výpočet %štiepenia DNA = 100* (OC)+2*(L)/(CCC+OC+2*L)

Ref.: Buchtik R., et al. Dalton Trans. 40, 9404-9412 (2011).

1          2          3          4         5         6    7          8          9       10         11

L forma
CCC forma

OC forma

CCC

OC



In vitro špecifické biologické metódy

- cytotoxicita in vitro (na špecifických
živočíšnych líniách THP-1, 3T3 a rastlinných
bunkách BY-2) – viabilita MTT test, mitotický index

- ovplyvnenie mitózy na úrovni chromozómov
a jadra ako celku – zmeny štruktúry, jednoduché a 
dvojité zlomy, fragmentácia DNA, apoptické
zmeny (fluorescenčná mikroskopia)

Presence of apoptic-like bodies - nuclei fragmentations (72 h)
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Bunková suspenzia BY-2, fluorescenčné farbenie Hoechst
33258, nápadná je prítomnosť apoptic-like bodies (šípka), 
prejevu fragmentácie DNA. 



In vitro špecifické biologické metódy – ovplyvnenie expresie cytokínov

- využívajú sa kultúry makrofágov, napr. THP-1 alebo RAW 264.7 aktivovaných LPS
- využitie štandardných metód – RT-qPCR u expresie, Western Blotting, ELISA – sekrécia
- vhodné ako model pre sledovanie ovplyvnenia zápalových procesov
- sleduje sa expresia a sekrécia napr. pro/proti-zápalových cytokínov TNF-α, IL-1β, IL-10 a 

asociovaných proteínov IL-1RA, HMGB1



In vivo biologické metódy - modely významných ochorení
• antidiabetická aktivita (aloxánový model)

– sledovanie glykémie u zvierat premedikovaných testovaných látok po podani selektívne cytotoxického
aloxánu (špecifická deštrukcia β-buniek pankreasu a nástup príznakov modelujúce DM I.typu)

• antiedematózna aktivita (karagenínový model)
– plethysmometrické hodnotenie zníženia opuchu u zvierat

premedikovaných testovanou látkou po intraplantárnom
podaní lambda-karagenínu
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In vivo biologické metódy – protinádorová aktivita in vivo
• hodnotenie terapeutického pôsobenia testovaných látok (3-7 dní terapie) po infekcii bunkami

leukocytárnej leukémie L1210 alebo P388 D1
• sledujú sa fyziologické, cytologické a histologické parametre a distribúcia účinných látok do 

orgánov a sekundárnych tumorov
ZhodnotenieZhodnotenie výsledkovvýsledkov – predĺžnie doby života v porovnaní s pozitívnou kontrolou, krvný obraz 

– hodnotenie klinického stavu rozvoja leukémie, detekcia indukcie apoptózy alebo nekrózy v 
sekundárnych tumoroch histochemickými metódami (TUNEL+, aktivácia kaspáz) 

Ref.: Trávníček Z., et al. J. Inorg. Biochem. 105, 937-948 (2011).



Nebiologické metódy predikcie biologickej aktivity
• virtuálny skríning (molekulový docking – dokovacie

programy GOLD 5.0.1, Autodock 4.2.1, DOCK 6.5, 
ligand-based design, fragment-based design)

• nutná validácia – napr. inhibície cieľových proteínov, 
verifikácia väzbového miesta proteínovou kryštalografiou
kokryštalizáciou proteínu s ligandom alebo crystal-soaking

Molekulový docking vysoko aktívneho 
inhibítora acetylcholínesterázy

Látka 4C6 v aktívnom centre AChE
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