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Úvod  
 
Stanovenie cytotoxicity a genotoxicity je dôležitou súčasťou hodnotenia prírodných ale i 
syntetických látok s potenciálnym využitím v medicíne či potravinárstve. Látka 
s cytotoxickým účinkom má schopnosť poškodzovať bunky, zatiaľ čo pri genotoxicite 
dochádza k poškodeniu samotnej DNA, čo môže viesť k rozvoju nádorových ochorení. 
Štandardne používanou analýzou na stanovenie cytotoxicity je metóda MTT (3-[4,5-
dimetyltiazol-2-yl]-2,5 difenyltetrazólium bromid). Princípom metódy je zmena zlúčeniny 
MTT na formazán v dôsledku mitochondriálnej aktivity v životaschopných bunkách, 
sprevádzaná zmenou zafarbenia roztoku [1]. Metóda aplikovaná pre posúdenie genotoxicity 
látky bola jednobunková gélová elektroforéza (SCGE), nazývaná aj kometová analýza. 
Taktiež sa jedná o štandardnú metódu. Na základe migrácie nukleovej kyseliny v elektrickom 
poli umožňuje detekciu zlomov DNA v jednotlivých bunkách a vizualizáciu poškodenia po 
fluorescenčnom farbení [2].  
 
V medicíne sú bežne využívané liečivá extrahované z prírodných látok alebo založené na 
prírodnej báze. Medzi takúto látku patrí aj tymol (z chemického hľadiska ide o 2-izopropyl-5-
metylfenol), primárne izolovaný z rastlín čeľade hluchavkovité (Lamiaceae), napr. z Dúšky 
tymianovej (Thymus vulgaris). Tymol sa vyznačuje mnohými terapeutickými vlastnosťami: 
antibakteriálnymi, antioxidačnými, antimikrobiálnymi, ale aj protinádorovými, 
protizápalovými a mnohými inými [3,8,10]. Jeho využitie je ale limitované jeho 
hydrofóbnymi vlastnosťami [3,8]. Preto bol syntetizovaný nový derivát tymolu - tymol ester 
kyseliny octovej s lepšou rozpustnosťou vo vode. Predpokladá sa zvýšená účinnosť prieniku 
látky do bunky a zvýšenie efektivity. Tento predpoklad bol overovaný na nádorovej bunkovej 
línii kolorektálneho karcinómu HT-29. Celosvetovo má kolorektálny karcinóm najvyššiu 
mieru incidencie v strednej Európe a na Slovensku, pričom je spojený aj s komplikovanou 
liečbou a pomerne vysokou úmrtnosťou [4].  
 
Materiál a metódy 
 
Tymol (obr. 1A) vo forme bielej kryštalickej látky bol komerčne zakúpený od firmy Sigma 
Aldrich a v našej štúdii bol využitý ako štandard. Na chemickom ústave PriFUK bol 
syntetizovaný nový derivát tymolu - tymol ester kyseliny octovej (obr. 1B) procesom 
esterifikácie a bol čistený preparatívnou kvapalinovou chromatografiou. U oboch látok bola 
stanovená cytotoxicita a genotoxicita na nádorovej bunkovej línii kolorektálneho karcinómu 
HT-29. Táto bunková línia bola izolovaná zo 44 ročnej pacientky a zakúpená od firmy ATCC 
[5]. Kultivácia prebiehala v nízko glukózovom DMEM (Dulbecco´s Modifield Eagle 
Medium) médiu v termostate pri 37 °C a 5 % CO2.  
 



 
Obr. 1: Porovnanie chemických štruktúr použitých látok 

 tymol – štandard (A) a novosyntetizovaný derivát tymol ester kyseliny octovej (B) 
  
Stanovenie cytotoxicity: 
Cytotoxicita tymolu a nového derivátu sa stanovila metódou MTT. Na 96 jamkovú platničku 
sme nasadili 1,3 x 106 buniek a po pokryve 70-80 % povrchu jamky sme bunky ovplyvňovali 
po dobu 24 hodín koncentračnou škálou skúmanej látky (pre štandard v rozsahu: 15 – 150 
µg/ml, derivát: 0,01-0,11 µg/ml). MTT farbička sa v koncentrácii 1 mg/ml aplikuje na bunky 
po dobu 3 hodín pri 37 °C. Životaschopnosť buniek závisí od mitochondriálnej aktivity a 
produkcie enzýmov. V aktívnych bunkách dochádza k redukcii MTT a vzniku nerozpustného 
formazánu. Súčasne nastáva zmena zafarbenia roztoku zo žltej na fialovú. Pridaním DMSO 
(dimetylsulfoxid) a umiestnením platničky na 30 minút na trepačku sa kryštály formazánu 
rozpustia. Potom je možné spektrofotometricky (Bio-Rad Laboratories) stanoviť hodnoty 
absorbancie použitím programu xMark, merané pri vlnových dĺžkach 540 a 690 nm. Následne 
sme pre skúmanú látku stanovili hodnotu IC50, teda inhibičnú koncentráciu rastu 50 % 
v porovnaní s kontrolou [1]. 
 
Stanovenie genotoxicity: 
Bola použitá SCGE metóda, prostredníctvom ktorej, je možné stanoviť zlomy v DNA pre 
jednotlivé bunky. Na 6 jamkovú platničku sme nasadili 3 x 105 buniek a po náraste 
ovplyvňovali danými koncentráciami (pre štandard v rozsahu: 2,5 - 60 µg/ml, derivát: 0,02-
0,09 µg/ml) po dobu 24 hodín. Postup SCGE metódy bol navrhnutý Singhom a spol. [6] 
a upravený Gábelovou a Dušinskou [7]. Bunky sme premyli 0,25 % trypsín-PBS (pufrovaný 
fosfátový roztok) a centrifugovali po dobu 5 minút pri 2 500 rpm. Po fixácii buniek v 0,75 % 
LMP agaróze (low melting point) prebehla lýza buniek v lyzujúcom roztoku (2,5 M NaCl, 
100 mM Na2EDTA, 10mM Tri-HCl pH 10, 1 % Triton X-100) 1 hodinu pri 4 °C. Sklíčka sme 
umiestnili do elektroforetickej aparatúry, zaliali elektroforetickým roztokom (300 mM NaOH, 
1mM Na2EDTA, pH>13) a nechali odvíjať DNA po dobu 30 minút v tme pri 4 °C. 
Nasledovala elektroforéza (19V, 300mA) po dobu 20 minút pri 4 °C. Sklíčka 
boli neutralizované roztokom 0,4 M Tris-HCl (pH =7,4) 2x10 minút a fixované v etanole 5 
minút. Po vyschnutí sa aplikoval etídium brodimu (5 µg/ml). Preparáty sme hodnotili pod 
fluorescenčným mikroskopom Axio Imager a použitím softvéru Metafer 3.6. Ako parameter 
poškodenia DNA (jednovláknové zlomy DNA) sme zvolili percento DNA v chvoste kométy. 
V každej vzorke sa vyhodnotilo 100 buniek v troch paralelkách z troch nezávislých 
experimentov. 
 



Štatistické spracovanie: 
Nami získané údaje z troch nezávislých experimentov sú uvedené ako priemerné hodnoty ± 
smerodajná odchýlka (sd). Signifikantné rozdiely medzi neovplyvnenými a ovplyvnenými 
vzorkami sme stanovili pomocou Studentovho t-testu. Štatisticky preukázané rozdiely 
v porovnaní s kontrolou: * p<0,05; ** p<0,01. 
 
Výsledky 
 
 

 
Graf 1: Stanovenie cytotoxického a genotoxického účinku štandardu tymolu na nádorové 

bunky HT-29 po 24 hodinovom vplyve pre jednotlivé koncentrácie v µg/ml 
 

 
Graf 2: Stanovenie cytotoxického a genotoxického účinku novosyntetizovaného derivátu 
tymolu na nádorové bunky HT-29 po 24 hodinovom vplyve pre jednotlivé koncentrácie v 

µg/ml  
 



 
Pre stanovenie cytotoxického účinku tymolu sme zvolili koncentračnú škálu od 15 – 150 
µg/ml na základe študovanej literatúry pre bunky kolorektálneho karcinómu [8,9,10]. Pri 
koncentrácii 90 µg/ml a vyššie bola mitochondriálna aktivita buniek takmer nulová. IC50 sme 
na základe výsledkov určili na 50,76 µg/ml (graf 1). Koncentračnú škálu pre stanovenie 
genotoxicity sme upravili a zvolili hodnoty, ktoré neboli cytotoxické, v rozsahu 2,5-60 µg/ml. 
Na základe výsledkov pre genotoxicitu sme zistili, že tymol v študovaných koncentráciách 
nevykazuje štatisticky významné poškodenie DNA v porovnaní s kontrolou. Pri 
koncentráciách 5-20 µg/ml ale dokázal štatisticky znížiť poškodenie DNA pod bazálnu 
hodnotu kontroly (graf 1).  
 
V prípade novosyntetizovaného derivátu sme sa pri výbere koncentračnej škály nemohli 
využiť literárne zdroje. Vychádzali sme z predpokladu, že účinnosť tohoto derivátu je vyššia 
pri nižších koncentráciách v porovnaní so štandardom. Po predbežných testoch bola 
koncentračná škála stanovená na rozsah 0,01 až 0,11 µg/ml v prípade cytotoxického 
hodnotenia. Najnižšie percento životaschopnosti buniek bolo pri hodnote 0,11 µg/ml a to iba 
16 %. Hodnota IC50 bola 0,08 µg/ml (graf 2). Rovnako ako v prípade štandardu, aj pri 
stanovení genotoxicity derivátu sme na základe predchádzajúcich výsledkov upravili 
koncentračnú škálu. Použili sme rozsah 0,02 až 0,09 µg/ml. V kontrolnej skupine bolo 
priemerné poškodenie DNA 4,5 %, najvyššie sme zaznamenali pri najvyšších koncentráciách, 
skoro 10 %, ktoré ale vykazovali aj cytotoxicitu. Štatisticky významné merania boli pri 
hodnotách 0,08 a 0,09 µg/ml s priemerným poškodením približne 9 % (graf 2).         
      
Diskusia 
 
Tymol napriek významným biologickým vlastnostiam má aj toxické účinky popísané 
v rôznych štúdiách [8,10]. Naše výsledky potvrdili cytotoxický účinok tymolu na bunkovej 
línii HT-29 (IC50~50 µg/ml). V práci od autorov Ran a Zhenzhou Chen [8] bola zistená 
hodnota IC50 pre tymol na bunky HT-29 po 24 hodinovej expozícii na približne 300 µg/ml.  
Podľa práce Thapa a spol. [9] bola táto hodnota približne 152 µg/ml. Rozdielne výsledky boli 
pravdepodobne spôsobené modifikáciou postupu, príp. použitím iných kultivačných médií a 
podmienok pri kultivácii nádorových buniek. Zistili sme, že pri nízkych koncentráciách tymol 
nevykazoval zvýšený genotoxický účinok v porovnaní s negatívnou kontrolou, čo zodpovedá 
výsledkom publikovaným v práci Thapa a spol. [9]. Po 24 hodinovom ovplyvnení buniek 
koncentráciou 62,5 µg/ml zaznamenali 5 % poškodenie DNA, teda rovnaké ako v prípade 
negatívnej kontroly. Nízka rozpustnosť tymolu vo vodných roztokoch je limitujúcim faktorom 
jeho širšieho využitia, preto sme sa zamerali na novosyntetizovaný derivát tymolu (tymol 
ester kyseliny octovej), ktorý pri zachovaní biologických vlastností efektívnejšie preniká do 
buniek. 
 
Výsledky analýz MTT a SCGE nám potvrdili primárny predpoklad vyššej účinnosti nového 
derivátu v porovnaní so štandardom, kedy na prienik do buniek a ich ovplyvnenie bola 
dostačujúca o tri rády nižšia koncentrácia. Nový derivát dokázal aj indukovať jednoreťazcové 
zlomy v DNA pri veľmi nízkej koncentrácii 0,08 µg/ml (IC50), v porovnaní so štandardom, 
ktorý ani pri cytotoxickej koncentrácii 60 µg/ml nebol genotoxický. Nový derivát teda na 
základe zmeny chemickej štruktúry dokáže efektívnejšie ovplyvniť nádorové bunky a preto je 
pre rovnaký účinok potrebná nižšia koncentrácia látky. 
 
Cieľom práce bolo stanoviť cytotoxický a genotoxický účinok novosyntetizovaného derivátu 
tymolu na nádorové bunky kolorektálneho karcinómu a porovnať účinok so štandardnou 



látkou – tymolom, čo sme splnili. Výsledky našej práce dokazujú, že aplikácia nových 
derivátov tymolu má svoje opodstatnenie pri ovplyvňovaní nádorových buniek kolorektálneho 
karcinómu. Ďalšie výsledky by mohli priniesť nové možnosti pri prevencii a liečbe tohto 
ochorenia. 
  
Táto práca vznikla za podpory grantu z Vedeckej grantovej agentúry SAV VEGA 2-0055-20. 
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