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Zaměření výzkumu a výsledky

Do současné doby bylo izolováno více než 30 tisíc přírodních triterpenů, 
z nich  mnohé  disponují  různými  biologickými  aktivitami,  z nejdůležitějších 
jmenujme  protinádorovou,  antivirovou,  protizánětlivou,  antimikrobiální, 
protivředovou, antikariogenní, hepatoprotektivní, analgetickou a další.1

Náš současný  výzkumný proud je orientován na hledání ve spolupráci 
s LF UP a syntézu semisyntetických triterpenidů s protinádorovou, antivirovou a 
antimikrobiální  aktivitou.  Syntetické  větve  vycházejí  z dobře  dostupných 
přírodních triterpenů jako jsou betulin (z březové kůry) nebo kyselina betulinová 
(z platanové borky). Dalšími cíly jsou syntéza multigramových kvant účinných 
substancí  pro  in  vitro  testy  na  zvířatech  a  studium  závislosti  struktury  a 
bilogické aktivity. 

Na začátku našeho výzkumu stojí  objev nové  skupiny triterpenoidních 
derivátů  (patentováno  2001),  které  disponují  velice  silnou  protinádorovou 
aktivitou  a  jak  jsme  dále  zjistili  pomocí  průtokové  cytometrie  způsobují 
programovanou  buněčnou  smrt  nádorových  buněk  (apoptózu;  viz  fotografie 
z elektronového  rastrovacího  mikroskopu),  jejíž  rychlost  je  srovnatelná 
s konvečním diterpenickým cytostatikem paclitaxelem.2 



Studium indukce  apoptózy  rastrovací  elektronovou  mikroskopií  na leukemické  linii  CEM: 
vlevo  neovlivněné  testovacími  látkami  (kontrola),  vpravo  inkubované  s nejúčinnější  
sloučeninou  JS8 (betaketokyselinou).  Typická  morfologie  buněk  po 24-hodinové  inkubaci.  
Šipka ukazuje na morfologické známky apoptózy: puchýřkovatění cytoplazmatické membrány,  
fragmentaci buněk a tvorbu apoptických tělísek (zvětšení 3.600x).

Během dalších studií se nám podařilo identifikovat mechanismus účinku 
nejúčinnější sloučeniny JS8 (procesní patent 2007). Bylo zjištěno, že primární 
cíl  je  lokalizován  v mitochondriích  a  že  JS8  zasahuje  do  mitochondriálního 
respiračního řetězce,  kde tvoří  v předposledním stupni  nekovalentní  komplex 
s cytochromem c, přičemž vzniká peroxid vodíku (viz obr.1 ).

Molekulární  mechanismus účinku  substance  JS8 na  nádorovou buňku v mitochondriálním 
respiračním řetězci. JS8 vytváří nekovalentní komplex s cytochromem c.



Během  dalších  studií  bylo  nalezeno  několik  desítek  dalších  aktivních 
sloučenin, které jsou předmětem našich dalších 10 publikací a též 2 patentových 
přihlášek (2008). Rovněž se podařilo překlenout nativní nerozpustnost triterpenů 
ve  vodě  a  patentovali  jsme  vodorozpustnou  formulaci  biologicky  aktivních 
triterpenoidů, které jsou též biodostupné (2006). V dalším roce jsme vyvinuli 
průmyslovou metodu pro výrobu základního stavebního kamene našich syntéz – 
betulinu z korních odpadů dřevozpracujícího průmyslu severských zemí (2007).
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