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Anthelmintika jsou veterinární léčiva používaná pro eliminaci nákaz způsobených
parazitickými červy. Monepantel (MOP) je zástupcem amino-acetonitrilových derivátů.
Tato relativně nová skupina léčiv je účinná i na kmeny helmintů, které jsou rezistentní
vůči klasické terapii (benzimidazoly, makrocyklické laktony, imidazothiazoly).
Vzhledem k vysoké spotřebě těchto léčiv je potřeba zjistit jejich osud v exponovaných
organismech. Anthelmintika se dostávají do kontaktu s životním prostředím a mohou
ovlivnit suchozemské i vodní organismy. Jejich různé formy se mohou akumulovat
v rostlinách. Tyto rostliny poté mohou být pozřeny zvířetem, což může vést ke vzniku
rezistence u helmintů. Dále může docházet k narušení fyziologie rostlin a živočichů a
následně ke ztrátě biodiverzity. Cílem této práce bylo zjistit k jakým biotransformačním
pochodům dochází u Jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata) a Zvonku
okrouhlolistého (Campanula rotundifolia) po aplikaci nízkých koncentrací MOP.
Použitým modelovým systémem byly in vitro buněčné suspenze obou rostlin. Pro
detekci metabolitů byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou
hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS). Bylo nalezeno celkem 11 MOP
metabolitů, které se mezi jednotlivými rostlinami příliš nelišily. Dominovala první fáze
biotransformace. Na základě stanovených metabolitů byla navržena schémata
metabolických drah. Ze získaných výsledků lze s jistotou říci, že buněčné suspenze
Jitrocele kopinatého a Zvonku okrouhlolistého jsou schopny přijmout a metabolizovat
MOP.
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Anthelmintics are veterinary drugs used to eliminate disease caused by parasitic worms.
Monepantel (MOP) is a representative of amino-acetonitrile derivatives. This relatively
new group of drugs is effective on helminthic strains, which are resistant to classic
therapy (benzimidazoles, makrocyklic lactones, imidazothiazoles). Due to high
consuption of these drugs, it is important to find out their fate in the exposed organisms.
Anthelmintics are in contact with the environment and they can affect terrestrial and
aquatic organisms. Their various forms can be accumulate in plants. These plants can be
eaten by the animal, which may lead to development of resistance in helminths. In
addition, the physiology of plants and animals may be disrupt and, consequently,
biodiversity loss may occur. The aim of this study was to determine the
biotransformation processes occurring in ribwort plantain (Plantago lanceolata) and
harebell (Campanula rotundifolia) after low concentrations of MOP. Suspensions of
both plants cells were used as an in vitro model system. Ultrahigh-performance- liquid
chromatography coupled with high mass accuracy tandem mass spectrometry (UHPLCMS/MS) was used for identification of metabolites. A total of 11 MOP metabolites were
found and they did not differ widely from one plant to another. The first phase of
biotransformation dominated. Based on identified metabolites the schemes of metabolic
pathways were proposed. From the obtained results it is possible to say that suspension
of ribwort plantain and harebell cells can uptake and metabolize MOP.
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ÚVOD
Nákazy vyvolané parazitickými červy jsou celosvětovým problémem a ve vyspělé
společnosti postihují hlavně hospodářská zvířata. Napadení jedinci neprospívají,
hubnou, trpí průjmy a zhoršuje se kvalita jejich vlny. Nákaza může vést až k úhynu
zvířete. Tato skutečnost má rovněž negativní ekonomický dopad pro chovatele.
Pro léčbu parazitóz byla vyvinuta celá řada látek-anthelmintik. Základními
skupinami jsou benzimidazoly, makrocyklické laktony a imidazothiazoly. Jejich hojné a
někdy i nesprávné užívání vedlo u cílených organismů k rozvoji rezistence. Z toho
důvodu bylo potřeba přinést na trh novou látku, která by působila odlišným
mechanismem

účinku.

Z široké

nabídky

nové

skupiny

anthelmintik-aminoacetonitrilových derivátů se stal monepantel (MOP) tou správnou
volbou.
Tyto veterinární léčiva používaná pro eliminaci parazitických červů se dostávají do
kontaktu s životním prostředím různými způsoby a dochází tak k interakci léčiva
s jinými než cílenými organismy. Do ekosystému se dostávají buď přímou cestou skrze
moč a trus léčených zvířat nebo nepřímou cestou používáním kontaminovaného hnoje a
také díky špatnému nakládání s odpady, které produkují farmaceutické firmy (Bártíková
et al. 2015).
V posledních letech bylo provedeno mnoho studií zabývajících se účinkem
monepantelu na léčená zvířata a původce jejich onemocnění, jeho účinek na rostliny
však studován nebyl. Ve vakuolách rostlin může být ukládána parentní látka, ale vlivem
biotransformačních pochodů i její metabolity. Pro zvířata jsou tyto rostliny zdrojem
potravy. Touto cestou dostávají do organismu léčiva v koncentracích a formách, které
není schopen chovatel kontrolovat. Proto je potřeba zjistit, jak dokáží exponované
rostliny anthelmintika absorbovat a zpracovávat. Rostliny také disponují řadou
antioxidačních enzymů, které se podílejí na zpracování přijatého polutantu. Je tedy
možné, že aktivita antioxidačních enzymů bude vlivem anthelmintika snížena a rostlina
se může dostat do oxidačního stresu, což může mít negativní dopad jak na ni samotnou,
tak i na ekosystém.
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Teoretická část
1 ANTHELMINTIKA
Anthelmintika jsou látky, které se používají pro eliminaci parazitických červů
z organismu. K hlavním původcům helmintóz patří tasemnice (cestoda), motolice
(trematoda) a hlístice (nematoda). Tito endoparazité poškozují svého hostitele různými
způsoby, mohou produkovat toxiny nebo mechanicky poškozovat určitý orgán, který
poté ztrácí funkci, či odnímat živiny, které zvíře potřebuje pro svou existenci.
Anthelmintika jsou většinou syntetického původu. Rozlišujeme tři významné skupiny
anthelmintik, které jsou zaměřeny proti nejvýznamnějším skupinám helmintů:
antinematoda, anticestatoda a antitrematoda. Dále je můžeme dělit dle jejich chemické
struktury

na

benzimidazoly,

makrocyklické

laktony,

imidazothiazoly,

tetrahydropyrimidiny, salicylanilidy, izothiokyanáty a pyrazinové deriváty (Ducháček a
Lamka 2014). Tyto třídy mají různý mechanismus účinku.
Bohužel, jejich užíváním dochází k narušování ekosystému, protože se tato
veterinární léčiva dostávají do kontaktu s životním prostředím skrze trus a moč
léčených zvířat. Také se nacházejí v odpadních vodách produkovaných farmaceutickým
průmyslem (Stuchlíková et al. 2018). Interagují s půdními a vodními organismy. Jelikož
se většinou jedná o látky lipofilní povahy, jsou těmito organismy dobře vstřebávány, ale
již hůře vylučovány. Jak rostliny, tak živočišné organismy, jsou schopny tato léčiva
metabolizovat. Některé metabolické dráhy vedou k deaktivaci láky, jiné naopak mohou
již neaktivní metabolit přeměnit zpět na biologicky aktivní látku, která může být více
toxická než samotné léčivo.
Na pastvině, kde se hospodářská zvířata krmí a vyprazdňují, se vyskytují dospělá a
nižší stádia cílených skupin parazitů, kteří jsou tudíž chronicky vystavováni nižším
dávkám biologicky aktivních metabolitů či původní látce samotné (Stuchlíková et al.
2016), což je pravděpodobně jedna z příčin vzniku rezistence na klasické skupiny
anthelmintik.

1.1 Benzimidazoly
Základní strukturou je aromatický heterocyklus složený z benzenu a imidazolu.
Mechanismus účinku spočívá ve vazbě na β-tubulin, který tvoří společně s α-tubulinem
9

mikrotubuly. Ty jsou součástí cytoskeletu, účastní se transportu látek uvnitř buňky a
tvoří dělící vřeténko při mitóze (Lamka a Ducháček 2014). Narušení funkce
cytoplasmatických mikrotubulů vede k neschopnosti parazita přijímat potravu.
Benzimidazoly mají vyšší afinitu k β–tubulinu parazitárních buněk, než k β–tubulinu
zvířecích buněk. Někteří zástupci benzimidazolů blokují uptake glukózy, což vede ke
smrti parazita pro nedostatek energie (Lukešová 2010). Mají široké spektrum využití.
Bohužel je tato skupina toxická pro vodní organismy (Stuchlíková et al. 2016). Mezi
jejich zástupce patří albendazol, fenbendazol, mebendazol a flubendazol (obr. 1).

Obrázek 1: Flubendazol

1.2 Makrocyklické laktony
Jedná se o skupinu anthelmintik biosyntetického původu. Jsou to fermentační
produkty bakterií rodu Streptomyces (grampozitivní tyčinky nacházející se běžně
v půdě) a od nich odvozené deriváty.
Tyto sloučeniny se váží na podjednotku glutamátového receptoru, který je ovládán
skrze kyselinu γ-aminomáselnou (Cobb a Boeckh 2009). Jejich navázání způsobí
zvýšenou propustnost buněčné membrány, což vede k nekontrolovatelnému vstupu
chloridových iontů do neuronu. Následkem porušení iontové rovnováhy na membráně
neuronu dojde k jeho hyperpolarizaci, která způsobí inhibici neurotransmise (Lamka a
Ducháček 2014). Výsledkem je paralýza červa a jeho vypuzení ze střev hostitele.
Makrocyklické laktony působí i na některé členovce, jež parazitují na povrchu zvířete.
Tato skupina se dále dělí na avermektiny, nejvýznamnějším zástupcem je ivermektin a
milbemyciny, zde je nejvýznamnější moxidektin (obr. 2).
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Obrázek 2: Moxidektin

1.3 Imidazothiazoly
Tyto heterocyklické sloučeniny vzniklé fúzí imidazolu a thiazolu se vyznačují
působením výhradně proti hlísticím. Jediným zástupcem této skupiny je levamisol (obr.
3). Ten vykazuje dvojí mechanismus účinku. Za prvé inhibuje fumarát – reduktasu,
čímž zasahuje do energetického metabolismu červa (Lamka a Ducháček 2014) a za
druhé působí jako cholinergní agonista, čímž vyvolá kontrakci svaloviny červa, která
bez následné relaxace vede k jeho paralýze. Parazit je vypuzen z hostitele díky
peristaltice střev, která je působením levamisolu urychlena. Levamisol patří mezi
toxičtější anthelmintika. Při předávkování způsobuje zvýšenou dráždivost, nevolnost až
zvracení (web1).

Obrázek 3: Levamisol

11

1.4 Amino-acetonitrilové deriváty
Vzhledem k hojnému a dlouhodobému užívání výše zmíněných hlavních tříd
anthelmintik, došlo ke vzniku rezistence u značné části gastrointestinálních nematod a
byla již pozorována i multirezistence napříč těmito základními skupinami (Rufener et
al. 2009). Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vyvinout novou látku, která by působila i
tam, kde klasická terapie selhává. Touto novou skupinou se staly amino-acetonitrilové
deriváty (AAD). Jedná se o nízkomolekulární látky, jejichž chemická syntéza je
relativně snadná (Kaminsky et al. 2008

b

). Jsou to sloučeniny obsahující

aminoacetonitrilové jádro, na kterém jsou navázány různé aryloxy a aroyl skupiny.
Mnohé AAD byly testovány na rezistentních kmenech nematod, které byly izolovány
z různých koutů světa (Kaminsky et al. 2008 a). Byly provedeny testy genotoxicity a
testy, které sledovaly vliv na fyziologické funkce experimentálních zvířat. Bylo
zjištěno, že tyto látky vykazují nízkou toxicitu vůči hlodavcům a přežvýkavcům
(Kaminsky et al. 2008 a). Tato nová třída anthelmintik se od předešlých skupin liší
mechanismem účinku. Působí jako agonista nikotinových receptorů, konkrétně DEG-3
podjednotky specifické pouze pro nematody. Opět dojde ke kontrakci svalové soustavy
červa a jeho vypuzení z těla hostitele (Kaminsky et al. 2008 b). Byly testovány různě
modifikované sloučeniny této skupiny, z nichž nejlépe vyšel monepantel (MOP). Druhý
přípravek se nazývá Startect a jedná se o kombinaci deranquelu (AAD) a abemacinu,
ten patří do skupiny makrocyklických laktonů. Aplikace AAD je doporučena i jako
prevence vzniku rezistentních kmenů nematod, i tam, kde ještě účinkují klasická léčiva
(Kaminsky et al. 2011).
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1.5 Monepantel
MOP patří mezi relativně nové anthelmintikum, které se řadí do skupiny AAD. Tato
látka má jedinečný mechanismus účinku, a proto působí i na červy rezistentní vůči třem
výše zmíněným hlavním třídám anthelmintik. Používá se pro léčbu helmintóz u
hospodářských zvířat. Je účinný zejména proti gastrointestinálním červům. MOP
nepůsobí proti vajíčkům, účinkuje až na larvální stádia helmintů (L1-L4) a dospělce.
Neúčinkuje proti ektoparazitům, ani proti červům, kteří se nacházejí v plicích, očích, či
svalech (Lecová et al. 2014).
Účinkuje rychle, ale neposkytuje ochranu proti re-infekci. Nevykazuje toxicitu vůči
vodním a půdním organismům. Hlavním metabolitem je MOP-sulfon, který má stejný
účinek jako parentní látka (Stuchlíková et al. 2012).

Obrázek 4: Struktura monepantelu: C20H13F6N3O2S⁏ A,B - označení aromatických kruhů⁏
N-[(1S)-1-cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethyl-phenoxy)-l-methyl-ethyl]-4trifluoromethylsulfanyl-benzamide

Struktura
Jedná se o látku s molekulovou hmotností MW=473. V obecném schématu AAD
jsou funkční skupiny odvozené od aromatických uhlovodíků navázány přes kyslík
k aminoacetonitrilovému jádru. Byla zkoušena celá řada AAD, z nichž podle in vivo
testů na hlodavcích vyšel nejlépe AAD-1566, jehož vzorec je uveden na obrázku 4. Tato
látka je dnes známá pod názvem monepantel. Celým názvem: N-[(1S)-1-cyano-2-(5cyano-2-trifluoromethyl-phenoxy)-l-methyl-ethyl]-4-trifluoromethylsulfanyl-benzamide
(web2). Sumární vzorec monepantelu je C20H13F6N3O2S. Je hlavní složkou
veterinárního léčivého přípravku s názvem Zolvix, který byl poprvé představen v roce
2009 na Novém Zélandu. Vyrábí jej firma Novartis s.r.o. Přípravek je určen pro ovce a
kozy s perorální aplikací (obr.5). V České republice se používá od roku 2011.
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Obrázek 5: Aplikace přípravku Zolvix (https://www.vettimes.co.uk/news/irresponsible-use-fearover-reclassified-sheep-wormer/)

Mechanismus účinku
MOP působí jako agonista na nikotin-acetylcholinový receptor specifický pro
hlístice, konkrétně jeho podjednotku Hco-MPTL-1. Působí jako modulátor této
podjednotky. Po navázání dojde k otevření iontových kanálů, což má za následek
nekontrolovatelný vtok kationtů do buňky. Ta se depolarizuje a dojde ke svalovému
stahu. Svalová buňka vlivem navázaného monepantelu není schopna tyto iontové kanály
uzavřít, tudíž nemůže dojít k relaxaci. Výsledkem je paralýza svalů helminta, která vede
k jeho smrti. Bohužel, podle studie provedené na Novém Zélandu bylo prokázáno, že
dlouhodobá expozice monepantelu vede u gastrointestinálních nematod, konkrétně u
Teladorsagia circumcinta a Trichostrongylus colubriformis, ke vzniku rezistence.
Dochází k mutacím v monepantel-1 genu, tyto organismy poté postrádají MPTL-1
protein a stávají se vůči monepantelu imunní. Tudíž lze do budoucna očekávat výskyt
rezistentních hlístic i pro toto anthelmintikum (Lecová et al. 2014).
Toxicita
MOP patří k velmi šetrným látkám. Vykazuje nízkou orální i dermální toxicitu.
Škodlivým se stává až při dávkách přesahujících 2000 mg/kg váhy zvířete, přičemž
doporučované dávky se pohybují kolem 2-3 mg/kg. Tato doporučená dávka je účinná
proti hlavním zástupcům gastrointestinálních hlístic (Lecová et al. 2014).
Farmakokinetika
Po perorálním podání se okamžitě vstřebává a je rychle metabolizován na
MOP-sulfon. Maximálních koncentrací v krvi je dosaženo za jeden den. Poté se
koncentrace snižuje s biologickým poločasem rozpadu 5 dní. Intravenózní aplikace není
doporučována, protože eliminace léčiva je velice rychlá. Monepantel je vylučován
14

zejména trusem a močí, a to především ve formě jeho metabolitů. Jen malé procento je
vyloučeno v nezměněné podobě (web3).
Biotransformace
Ve studii z roku 2012 byly pro studium biotransformace jako modelový systém
použity ovčí hepatocyty, ale metabolity byly nalezeny i v mléce, či svalech (Stuchlíková
et al. 2012). V první fází podléhá monepantel hlavně S-oxidaci a hydroxylaci.
Hydroxylace probíhá na aromatickém kruhu B. S-oxidace bývá dvoustupňová a probíhá
na síře navázané na aromatickém kruhu A (obr.4). Nejdříve vzniká MOP-sulfoxid a
následně další S-oxidací MOP-sulfon. Hlavními aktéry první fáze jsou cytochromy
P450 a flavinové monooxygenasy. U monepantelu na rozdíl od klasických skupin
anthelmintik nedochází k redukci karbonylové skupiny, ta je zde stabilizována
peptidovou vazbou a nitroskupinou. Ve druhé fázi jsou hlavními reakcemi
glukuronidace, za účasti UDP-glukuronové kyseliny, dále sulfatace, acetylace a
konjugace s glutathionem (Stuchlíková et al. 2012).
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2 POUŽITÉ MODELOVÉ ROSTLINY
2.1 Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
Tato rostlina je velice rozšířená v oblastech mírného pásu v Evropě, Asii a v Severní
a Jižní Americe. U nás se vyskytuje především v Čechách, na východě bývá přítomen
vzácněji. Roste na loukách, stráních, pastvinách a okrajích lesů. Vyskytuje se jak
v nížinách, tak i v horských oblastech (web4). Vyhovují mu vlhké až vysychavé
propustné půdy s mírně kyselým pH. Pro růst vyžaduje slunná nebo polo stinná
stanoviště.
Na našem území se vyskytuje více druhů zvonku například: bohemica, punctata,
rapunculoides a další. Od Zvonku okrouhlolistého se odvíjí další poddruhy. Zvonek
okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subspecies sudetica), který se
vyskytuje výhradně na skalách a zarostlých sutích v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.
Dalším poddruhem je Zvonek okrouhlolistý pravý (Campanula rotundifolia subspecies
rotundifolia), pro který platí stejné obecné rozšíření jako pro Zvonek okrouhlolistý
(Rouchová a Suda 2009). Jeho hojný výskyt byl důvodem, proč byl vybrán jako
modelový organismus pro tuto práci. Zvonek okrouhlolistý patří do čeledi zvonkovité
(campanulaceae).
Je to dvouděložná krytosemenná trvalka s vystoupavou, přímou, někdy poléhavou a
oblou lodyhou. Dorůstá obvykle do výšky 20–40 cm. Přízemní listy jsou řapíkaté,
mající okrouhlý až srdčitý tvar. Podle přízemních listů dostal svůj název okrouhlolistý
(obr. 6). V době květu bývají přízemní listy většinou uschlé. Listy na lodyze jsou
přisedlé a úzce kopinaté. Květy jsou oboupohlavní a rostou buď osamoceně, nebo ve
formě lat či hroznů. Květy jsou zvonkovité, někdy nálevkovité. Barva květů je fialová
až modrofialová, ojediněle i bílá. Detail květů ukazuje obr. 7. Kvete od května do září
(web5). Plodem je tobolka. Na řezu stonek vylučuje bílý mléčný latex. Pro svůj půvab
se hojně využívá v okrasném zahradnictví. Extrakt z kořene byl využíván ve formě
kapek Indiány v Severní Americe pro léčbu zánětů uší a pro promytí očí (web6).
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Obrázek 6: Campanula rotundifolia-celá rostlina
(http://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/rostliny/zvonek-okrouhlolisty)

Obrázek 7: Campanula rotundifolia-květenství
(https://nargs.org/plant/campanula-rotundifolia)
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2.2 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
Jitrocel je velmi rozšířená léčivá rostlina patřící do čeledi jitrocelovitých
(plantaginaceae). Vyskytuje se hojně na pastvinách, loukách (obr. 9), blízko cest i ve
vyšších nadmořských oblastech. Vyhovují mu vlhčí a hlinité půdy. Je hojně
konzumován hospodářskými zvířaty na pastvinách. Jeho široký výskyt je jedním z
důvodů, proč byl vybrán pro experimentální část práce (Jursík et al. 2009).
Jedná se o trvalou bylinu, která dorůstá výšky přibližně 10–30 cm (web7). Patří ke
krytosemenným dvouděložným rostlinám. Jeho listy vytvářejí přízemní růžice, jsou
úzké, tmavě zelené, s jednoduchou kopinatou čepelí se souběžnou žilnatinou a tenkým
nevýrazným řapíkem. Stvoly jsou rovné nebo obloukovitě ohnuté a připadá jich zhruba
3-15 na jednu růžici. Jsou zakončeny kulovitými klasy, které obsahují drobné bělavé až
hnědé květy. Tyto květy jsou oboupohlavní a vyčnívají z nich drobné bílé tyčinky.
Jitrocel kvete od května do září. Plodem je tobolka obsahující drobná semena (Jursík et
al. 2009). Celá rostlina s kořeny, listy a květy je ukázána na obr. 8.
Je znám již po staletí pro své léčivé účinky. Lidově mu bylo přezdíváno například
celník hojínek. Působí protizánětlivě a antibioticky. Sbírají se jitrocelové listy v období
od června do srpna. Z listů se vyrábí jitrocelový sirup, který se používá hlavně pro
zmírnění kašle při onemocněních horních cest dýchacích, dutiny ústní a hltanu. Tlumí
dráždivý kašel, uvolňuje hleny a tím usnadňuje vykašlávání (to je dáno obsahem slizů,
které mají sekretolytický účinek). Dále se vyrábějí jitrocelové masti, které napomáhají
lepšímu hojení ran díky tříslovinám, které podporují hemokoagulaci. Proto je využíván
pro úlevu od bolesti při hmyzím štípnutí, či drobných popáleninách. Obsahuje glykosid
aukubin (Stewart 1996), který rostliny využívají jako obranu proti hmyzu a který působí
tlumivě na centrální nervovou soustavu. Díky tomu napomáhá při poruchách spánku a
zklidňuje mysl, pokud je člověk ve stresu (web8). Pomáhá i při zažívacích obtížích.
Dále obsahuje flavonoidy, kyselinu křemičitou, soli vápníků a draslíku, a jeho šťáva je
bohatá na vitamín C (Samuelsen 2000).
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Obrázek 8: Plantago lanceolata-celá rostlina (https://leporelo.info/jitrocel)

Obrázek 9: Plantago lanceolata-pastvina
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrocel_kopinat%C3%BD)
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3 ANALYTICKÉ METODY
3.1 Extrakce z kapaliny do kapaliny
Jedná se o separační metodu, která je založena na přechodu analytu rozpuštěného
v jedné kapalné fázi do druhé kapalné fáze. Tyto fáze jsou navzájem nemísitelné
(Klouda 2003). Extrakci můžeme použít buď k získání požadované látky z roztoku a
k jejímu zakoncentrování do malého objemu před vlastní analýzou, nebo k odstranění
nežádoucí nečistoty z rozpouštědla. Uspořádání systému v praxi je následující: jednou
fází je voda (nebo vodný roztok) a druhou fází je organické rozpouštědlo, které je
s vodou nemísitelné. Smísením obou fází vznikají dvě zřetelně oddělené vrstvy (obr.
10). Při protřepávání obou fází dochází k přechodu rozpuštěné látky z jedné fáze do fáze
druhé. Účinnost extrakce závisí na rozpustnosti stanovované látky v obou použitých
rozpouštědlech, a je definována rozdělovacím koeficientem (Hasal et al. 2007).
Rozdělovací koeficient
Rozdělovací koeficient je podíl koncentrace analytu v organické fázi a koncentrace
analytu ve vodě. Je závislý na typu rozpouštědel, rozpouštěné látce, teplotě a jiných
látkách přítomných v systému. Čím větší je rozdíl mezi rozdělovacími koeficienty látky
v použitých rozpouštědlech, tím dokonalejší bude její přechod z jedné fáze do druhé
(Opekar 2010).

Obrázek 10: Extrakce z kapaliny do kapaliny
(http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch15/solut.php)
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3.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
HPLC (High performance liquid chromatography, vysokoúčinná kapalinová
chromatografie) patří k jedné z nejvíce používaných fyzikálně-chemických separačních
metod. K jejím hlavním přednostem patří univerzálnost, citlivost, selektivita, rychlost,
malá spotřeba vzorku a možnost automatizace celého procesu (Klimeš 2015). Používá
se hlavně k rozdělení směsi látek. Výhodou je, že lze zároveň provádět kvantitativní i
kvalitativní analýzu jednotlivých analytů obsažených v separované směsi (Nováková a
Douša, 2013).
V HPLC rozlišujeme dvě vzájemně nemísitelné fáze. Stacionární – ta je ukotvena na
nosič a mobilní – která protéká skrze stacionární fázi a unáší vzorek. Principem
separace je rozdílná retence analytů rozpuštěných v mobilní fázi v chromatografickém
systému. Některé části vzorku jsou stacionární fází zadržovány a dochází ke
zpomalování jejich průchodu chromatografickým systémem. Více se zadržují ty složky,
které jsou ke stacionární fázi poutány pevněji. Díky tomu dojde k rozdělení analytů ve
vzorku. Interakce analytů se stacionární fázi mohou být různé, uplatňují se například
vodíkové vazby, van der Waalsovy síly, elektrostatické interakce a jiné (Štulík 2004).
Instrumentace:
Základem chromatografického systému je mobilní fáze, která je uložena
v zásobnících. Můžeme pracovat ve dvou módech. Buďto použijeme pro analýzu
isokratickou eluci, kdy je složení mobilní fáze po celou dobu analýzy stejné, nebo
můžeme složení mobilní fáze měnit, v takovém případě mluvíme o gradientové eluci.
Poté následuje degasser, neboli odplyňovač, který zbaví mobilní fázi plynů, které by
znesnadňovaly kontinuální průtok. Následují pumpy, které zodpovídají za konstantní
průtok mobilní fáze pro zajištění výpovědní hodnoty retenčních časů jednotlivých
analytů. Další součástí je dávkovací zařízení, které slouží pro nástřik vzorku. Ten je
nastřikován buď manuálně, nebo pomocí automatického dávkovače (Klouda 2003).
Následuje srdce chromatografického systému, kterým je samotná kolona. Je to ocelová,
či plastová 10-25 cm dlouhá trubice o vnitřním průměru 3-5 mm (Klimeš 2015).
Rozlišujeme kolony náplňové a monolitické. Náplňové kolony jsou vyplněny malými
kulatými částicemi, které mají průměr 2 - 5µm a tvoří stacionární fázi, na které probíhá
separace. Tyto částice kladou toku mobilní fáze odpor a dochází tak ke generaci
vysokého zpětného tlaku. Naproti tomu monolitické kolony jsou tvořeny jedním kusem
sorbentu, který zabírá menší část prostoru kolony, což umožňuje větší průtok mobilní
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fáze a snížení zpětného tlaku. Mezi nejvíce využívané náplně patří silikagel, na jehož
povrchu se nacházejí silanolové skupiny. Pokud není nijak upravený, je tento sorbent
polární a využívá se při chromatografii na normálních fázích, kdy mobilní fází je
nepolární rozpouštědlo (hexan, chloroform). Silikagel bývá často modifikován
navázáním nepolární skupiny (např. C8, C18) a stává se tak nepolární stacionární fází.
Ta umožňuje provádět analýzu v reverzním separačním módu. Při chromatografii na
reverzních fázích je mobilní fáze obvykle směs vody a organického rozpouštědla
(methanol, acetonitril). Je využívána pro analýzu spíše nepolárních analytů. S rostoucím
podílem organické složky roste i eluční síla mobilní fáze. Dalšími sorbenty mohou být
oxidy kovů, např. oxid hlinitý či zirkoničitý. Ty jsou velice odolné, co se týče rozsahu
pH a teploty. Jelikož separace je velice citlivá na změnu teplot, jsou kolony umístěny
v kolonovém prostoru, kde je udržována stálá teplota. Před samotnou kolonu se vkládají
předkolonky, které slouží pro zachycení nečistot. Po průchodu kolonou je směs
analyzována detektorem. Ten zaznamenává rozdíl v odezvě čisté mobilní fáze a mobilní
fáze obsahující analyt. Tento rozdíl je převeden na elektrický signál, který je úměrný
koncentraci analytu v mobilní fázi. Klasické uspořádání chromatografického systému je
ukázáno na obr. 11. Nejčastějšími detektory jsou spektrofotometrické, fluorescenční,
elektrochemické, refraktometrické a hmotnostní. Poslední částí je vyhodnocovací
software, který signál, jež mu poskytne detektor, převede na chromatografický záznam
(Klouda 2003).

Obrázek 11: Schéma kapalinového chromatografu (https://www.chromacademy.com/HPLCOperation-part-2.html)
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Kvalitativní analýza je založena na porovnání retenčního času stanovované látky a
referenčního času standardu. Retenční čas je doba, která uplyne od nástřiku vzorku po
maximum chromatografického píku. Příklad chromatogramu je uveden na obr. 12.
Hlavním parametrem při kvantitativním hodnocení je plocha píku, která se porovná s
plochou píku látky o známém množství (Klimeš 2015).

Obrázek 12: Chromatografický záznam, t1,2,3 -retenční čas jednotlivých látek
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatogram.png)

3.2.1 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Potřeba analýz velkých sérií vzorků vedla k vývoji rychlejší a citlivější techniky, než
je klasická HPLC. UHPLC (ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie) systém
používá částice s průměrem pod 2 µm, které zajišťují vysoce účinnou separaci. Díky
tomu je možné použít kratší kolony, vyšší průtok mobilní fáze a zkrátit tak dobu
analýzy. Dalšími výhodami je nižší spotřeba analyzovaného vzorku a rozpouštědel.
Menší částice kladou větší odpor toku mobilní fáze, dochází tedy ke zvýšení zpětného
tlaku oproti klasické HPLC (Holčapek et al.2008).

3.3 Hmotnostní spektrometrie
Tato metoda je založena na interakci nabitých částic s elektrickým nebo
magnetickým polem ve vakuu, separuje ionty podle poměru jejich hmoty a celkového
náboje (m/z). Výsledkem je hmotnostní spektrum-graf závislosti intenzity iontů na jejich
m/z. Intenzita jednotlivých píků je normalizována na základní pík (iont s největší
četností), který má hodnotu 100 %. Jedná se o velice citlivou analytickou techniku,
která umožňuje zároveň kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorku. Změřením
molekulové hmotnosti sloučenin, fragmentů, či atomů jsou získány informace o
struktuře zkoumané látky. Detektor poskytuje signál, který je úměrný počtu
dopadajících iontů, čili koncentraci látky v analyzovaném vzorku. Nevýhodami této
23

metody je destrukce vzorku a vysoké pořizovací náklady. Všechny hmotnostní
spektrometry jsou složeny ze tří základních částí: iontový zdroj, analyzátor a detektor
částic. Na obr. 13 je ukázáno uspořádání hmotnostního spektrometru s kvadrupólovým
analyzátorem.
Iontové zdroje
V iontovém zdroji vznikají ze vzorku, který zde vstupuje, kladně nebo záporně
nabité ionty v plynné fázi. Pro ionizaci jsou používány různé ionizační techniky, které
jsou na základě množství dodané energie děleny na techniky tvrdé a měkké. Nejstarší
ionizační technikou je elektronová ionizace. Elektrony, které vylétávají ze žhavené
elektrody, působí na molekuly analytu. Ty získávají velký přebytek vnitřní energie a
dochází k ionizaci a fragmentaci molekuly. Molekula se může zcela rozpadnout a dojde
tak ke ztrátě informace o molekulové hmotnosti dané sloučeniny. Tento problém je
řešen měkkými ionizačními technikami. Na molekulu působí menší množství energie a
vznikají protonované [M+H]+ nebo deprotonované molekuly [M-H]- a minimum
fragmentových iontů. K těmto technikám patří ionizace elektrosprejem, kdy je na
kapalinu procházející kapilárou aplikováno silné elektrické pole. Na hrotu kapiláry
dochází díky zmlžujícímu plynu ke tvorbě aerosolu. Vlivem sušícího plynu dochází k
odpařování kapaliny a zmenšování kapiček, čímž je zvyšován jejich povrchový náboj,
až dojde k explozi nabité kapičky a uvolnění nabitého iontu, který pokračuje do
analyzátoru. K dalším měkkým ionizačním technikám patří například: APCI-chemická
ionizace za atmosférického tlaku, APPI-ionizace pomocí UV záření, MALDI-desorpční
ionizace vzorku laserem a jiné (Friedecký a Lemr 2012).

3.3.1 Analyzátory
Hmotnostní analyzátor slouží k dělení iontů podle poměru jejich hmotnosti a náboje.
Pro rozdělení iontů je využito různých fyzikálních principů: zakřivení dráhy letu iontů v
magnetickém poli, různá stabilita oscilace iontů v důsledku aplikace střídavého napětí,
různá doba letu apod. Nejvíce používaným analyzátorem je kvadrupól. Ten je sestrojen
ze čtyř kovových tyčí, na které je vkládáno stejnosměrné a střídavé napětí. Ionty, které
vlétnou mezi tyče, se dostanou do proměnlivého elektrického pole a začnou oscilovat.
Na stejném principu funguje i iontová past, s tím rozdílem, že se ionty pohybují uvnitř
po kruhových drahách mezi dvěma kruhovými elektrodami a jednou středovou
prstencovou elektrodou. Dalším hojně používaným analyzátorem je TOF–time of flight,
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neboli průletový analyzátor. Ionty jsou urychleny do vakuové trubice, kde se pohybují
směrem k detektoru. Rychlost pohybu je závislá na hodnotě m/z, která je vypočtena
z doby letu mezi zdrojem a detektorem.
Hmotnostní analyzátory mohou být uspořádány tandemově. Typickým příkladem je
trojitý kvadrupól – QqQ. Q1 slouží k výběru iontu s hledanou m/z – prekurzorové ionty,
Q2 se nazývá kolizní cela a dochází v něm k fragmentaci iontů a Q3 analyzuje vzniklé
fragmenty – produktové ionty.
Detekce iontů je založena na měření elektrického proudu, který vzniká při srážce
iontu s dynodou (Fridecký a Lemr 2012).

Obrázek 13: Uspořádání hmotnostního spektrometru s kvadrupólem
(http://ksicht.natur.cuni.cz/serialy/detektivni-chemie/2)

3.4 Využití spojení HPLC-MS
Stanovované metabolity jsou přítomny v nízkých koncentracích, proto je kladen
velký důraz na přípravu vzorku. Pevné vzorky musejí být nejprve homogenizovány.
Vhodné je přidat co nejdříve interní standard, který by měl mít podobné vlastnosti jako
stanovovaný analyt. Jako interní standard může být použita i vhodně značená parentní
látka. Mohou tak být eliminovány chyby, které vznikají při úpravě vzorku a při vlastní
analýze.
Parentní látka podléhá různým metabolickým drahám, které většinou vedou ke
zvýšení její polarity (kromě acetylace a methylace), a tudíž ke snížení retence na
reverzních fázích. Extrémní zvýšení polarity je typické pro druhou fázi biotransformace,
kdy dochází ke tvorbě sulfátů, konjugátů s glutathionem nebo s kyselinou UDPglukuronovou apod. Z toho důvodu je také často využívána hydrofilní interakční
chromatografie (HILIC), kdy základem separace jsou hydrofilní interakce mezi
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stacionární fází a stanovovanými metabolity, které nelze „zadržet“ na reverzních fázích
a jen obtížně interagují s fázemi normálními.
Základem biotransformace je odhalení, vnesení či odebrání funkční skupiny,
popřípadě atomu do nebo z molekuly parentní látky, což vede k charakteristické změně
molekulové hmotnosti. Pro ionizaci metabolitů je potřeba využívat šetrnějších
ionizačních technik, zejména: ESI, APCI a APPI. MALDI dává možnost analýzy celých
tkání a podává tedy informaci o distribuci metabolitů v jednotlivých orgánech. Pro
kvantifikaci dat je vhodné využít tandemové uspořádání. Protože při použití pouze
jednostupňové MS analýzy by mohlo dojít k nepřesné interpretaci, jelikož stanovovaný
metabolit může mít stejnou molekulovou hmotnost jako případná nečistota nebo zbytek
biologické matrice (Holčapek et el. 2008).
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4 BIOTRANSFORMACE
Každý živý organismus se dostává do kontaktu s cizorodými látkami, xenobiotiky.
Pro člověka jsou typickými xenobiotiky např. léčiva, kosmetické přípravky, potravní
aditiva, rozpouštědla a další (Večerková 1997). Pro rostliny to jsou pesticidy a
herbicidy, které přijímají z půdy, spodních vod a ovzduší. Biotransformací rozumíme
přeměnu chemické struktury xenobiotika za účelem snížení možného toxického účinku
a usnadnění eliminace. Biotransformací z původní látky vzniká metabolit, který má
odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti. Metabolity mohou být buď méně aktivní než
parentní látka, nebo naopak mohou být biotransformačními enzymy teprve aktivovány.
V některých případech vzniká toxičtější produkt teprve až po jeho metabolizaci.
Nejvýznamnějším zpracovatelem xenobiotik v organismu jsou játra (web9). Osud
xenobiotika v organismu záleží na jeho chemické struktuře. Polární látky jsou
eliminovány snáze než látky nepolární převážně močí nebo stolicí, popř. dechem, či
potem. Biotransformaci u živočichů můžeme rozdělit do dvou fází (Dvořáková 2005).

4.1 První fáze biotransformace
Cílem reakcí první fáze je z původní látky vytvořit polárnější metabolit, který lze
lépe vyloučit ledvinami. Do xenobiotika jsou vneseny funkční skupiny, nebo jsou
naopak jeho vlastní odkryty. Takové reakce nazýváme konverze či derivatizace. Patří
sem hlavně oxidace, kdy je do molekuly cizorodé látky vnořen atom kyslíku. Tato
reakce je hojně zastoupena u aerobních živočichů. K oxidačním reakcím patří i
hydroxylace, které podléhají sloučeniny s alifatickým řetězcem nebo aromatickým
kruhem, dále N-oxidace a S-oxidace (obr. 14). K méně častějším reakcím první fáze
patří redukce a hydrolýza.
K enzymům katalyzujícím reakce první fáze patří rodina cytochromů P450, flavinové
monooxygenasy, aldoketoreduktasy, peroxidasy, esterasy, epoxid hydrolasy a peptidasy
(Kvasničková 1995). V některých případech mohou reakce první fáze vést ke vzniku
toxičtější sloučeniny, než bylo původní xenobiotikum, jako je tomu například při
biotransformaci polycyklických aromatických uhlovodíků (Skálová et al. 2017).
Produkty první fáze bývají biologicky aktivní.
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Obrázek 14: Příklad reakce 1. fáze biotransformace: S-oxidace monepantelu
(převzato z článku Stuchlíková et al. 2012, upraveno)

4.2 Druhá fáze biotransformace
Pro tuto fázi jsou typické reakce konjugační. Xenobiotikum, či metabolit vzniklý
v první fázi reaguje s endogenní sloučeninou. Pro tuto reakci je nutno dodat energii.
Aby mohlo dojít ke konjugaci, musí být endogenní činidlo aktivováno makroergní
sloučeninou. Opět je cílem vznik hydrofilnějších a tedy snáze eliminovatelných
sloučenin.
Hlavní reakcí druhé fáze je konjugace s kyselinou UDP-glukuronovou, která je
syntetizována v játrech oxidací UDP-glukózy. Vazba cizorodé látky je katalyzována
UDP-glukuronosyltransferasami. Reakcí xenobiotika s touto kyselinou vznikají velice
polární glukuronidy, které jsou méně toxické a biologicky aktivní než parentní látka a
jsou snadno vylučovány močí nebo stolicí (Holčapek et al. 2008).
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Druhou nejběžnější konjugační reakcí pro xenobiotika i eobiotka je sulfonace,
konjugačním činidlem je 3- fosfoadenosin-5-fosfosulfát (PAPS), vznikající reakcí ATP
a síranu, který poskytl cystein. Konjugace je katalyzována sulfotransferasami. Další
významnou reakcí je slučování xenobiotika s glutathionem (GSH, obr. 15), toto
endogenní činidlo vzniká spojením tří aminokyselin: glycinu, cysteinu a glutamátu.
Vznik tohoto tripeptidu vyžaduje ATP, avšak konjugace s GSH již další aktivaci ATP
nevyžaduje. GSH konjugáty mohou vznikat buďto spontánně, nebo za účasti glutathionS-transferas. Tyto konjugáty jsou vylučovány žlučí, nebo po přeměně na kyselinu
merkapturovou močí. Glutathion je zároveň i velmi účinný antioxidant.
Dalším mechanismem je konjugace s aminokyselinami, převážně s glycinem,
glutaminem a taurinem. Ty jsou získávány hlavně ze žluče. Tyto reakce jsou výjimečné,
protože xenobiotikum musí být v prvním kroku aktivováno pomocí koenzymu A a až
následně může reagovat s příslušnou aminokyselinou. Takto reagují xenobiotika
obsahující v molekule karboxylovou skupinu. Další důležitou reakcí je acetylace. Tato
metabolická cesta je využívána sloučeninami obsahujícími ve své molekule
aminoskupinu. Donorem acetylové skupiny je acetylkoenzym A. Přenos katalyzují Nacetyltransferasy (Skálová et al. 2017). Poslední reakcí je methylace. V této reakci
methyltransferasy přenášejí methylové skupiny z S-adenosylmethioninu na vhodný
substrát. Methylace využívají spíše endogenní sloučeniny. Při této reakci dochází ke
zvýšení lipofility sloučeniny (web10).
Tyto metabolické dráhy mohou fungovat i opačným směrem, což způsobí rozštěpení
již konjugovaných sloučenin. To je zapříčiněno nízkou specifitou biotranformačních
enzymů. V některých případech může vzniknout zpětně i parentní látka, která tak déle
perzistuje v organismu a zatěžuje ho (Skálová et al. 2017).

Obrázek 15: Tripeptid glutathion složený z glutamátu, cysteinu a glycinu, které jsou spojeny
peptidovou vazbou (převzato z https://www.acidohialuronico.org/glutation-para-que-sirvepropiedades, upraveno)
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4.3 Biotransformace u rostlin
Rostlinám je přezdíváno zelená játra planety, protože hrají významnou roli při
metabolizaci polutantů životního prostředí. Rostliny jsou v průběhu svého života
vystavovány řadě xenobiotik, a protože nemohou dané místo opustit, musejí si umět se
škodlivinou poradit. K tomu mají vyvinuté různé detoxikační mechanismy (Landa et al.
2017). Rostliny přijímají látky dvojím způsobem⁏ prostou difúzi nebo aktivním
transportem. Xenobiotika přijímají kořeny z půdy a podzemních vod a listy z ovzduší, či
různých postřiků nebo kontaminovaného deště. Látky hydrofilní povahy jsou pro
rostlinu méně nebezpečné, vzhledem k povaze buněčné membrány – ta je hydrofobní –
je rostlina schopna regulovat jejich příjem. Naopak látky lipofilní procházejí buněčnými
membránami samovolně a mohou tak ovlivňovat metabolismus rostlinných buněk.
Rostliny jsou schopny, jako játra savců, metabolizovat velké množství xenobiotik,
s tím rozdílem, že přeměny se týkají jen některé části molekuly. Skelet zůstává většinou
zachován. Účelem detoxikačních reakcí je změnit danou látku a transportovat ji do
kompartmentu, kde nebude škodit. Metabolity rozpustné ve vodě jsou uskladněny ve
vakuolách, lipofilní látky se hromadí v buněčné stěně rostliny (Skálová et al. 2017).
Osud xenobiotika v rostlině je schématicky znázorněn na obr. 16.

4.3.1 První fáze biotransformace
V této fázi dochází k derivatizaci xenobiotika zavedením či odkrytím polární skupiny
původně lipofilní sloučeniny. K reakcím první fáze patří opět hlavně hydroxylace,
oxidace a redukce. Ty jsou katalyzovány širokou škálou enzymů. K hlavním patří
enzymy z rodiny cytochromů P450, mající podobnou strukturu jako ty živočišné, s tím
rozdílem, že rostlina disponuje širší škálou jejich izoforem. K dalším enzymům patří
peroxidasy, které redukují peroxidy a současně oxidují xenobiotikum (Dvořáková
2005). Peroxidasy katalyzují řadu reakcí: dehalogenaci, oxidaci, dekarboxylaci apod.
Jejich aktivita se zvyšuje hlavně při reakci na stres a buněčné stárnutí. K dalším
enzymům první fáze patří hydrolasy, reduktasy, esterasy a jiné.

4.3.2 Druhá fáze biotransformace
V této fázi dochází ke konjugaci cizorodé sloučeniny. Rostliny k tomu využívají
endogenní substráty, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, kyselina malonová, glutathion
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a

složky

buněčné

stěny.

Tyto

reakce

katalyzují

glutathion-S-transferasy,

glukosyltransferasy a malonyltransferasy. Poté nedochází k vyloučení látky, nýbrž k její
kompartmentaci. K tomu je potřeba využít transportních proteinů, které pro přenos
konjugovaného xenobiotika potřebují energii (Seidlová 2013). Někdy je produkt
biotransformačních reakcí natolik polární, že přechází přes membránu zpět do prostředí
(Dvořáková 2005).

Obrázek 16: Osud cizorodé látky v rostlině (převzato z
http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389, upraveno)
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5 CÍL PRÁCE
Cílem práce bylo:
•

Zjistit, zda je Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a Zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia) schopen přijímat a dále metabolizovat MOP

•

Detekovat a identifikovat metabolity první a druhé fáze biotransformace u těchto
rostlin

•

Porovnat rozdíly v biotransformaci MOP mezi vybranými rostlinami

•

Navrhnout schéma metabolismu MOP u analyzovaných rostlin
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Experimentální část
6 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A REAGENCIE
•

Acetonitril, Sigma Aldrich, LC/MS čistota

•

Amoniak, Sigma Aldrich

•

Dimethylsulfoxid, Sigma Aldrich

•

Ethylacetát, Sigma Aldrich, LC čistota

•

Kyselina mravenčí, Sigma Aldrich, LC/MS čistota

•

Mebendazol, Sigma Aldrich

•

Monepantel, syntetizováno na Katedře anorganické a organické chemie, FaF UK

•

Redestilovaná H2O
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7 POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
•

Automatické pipety Eppendorf

•

Analytická váha, Sartorius CP225D

•

Centrifuga Heraeus Biofuge Stratos

•

Koncentrátor Eppendorf Concentrator 5305

•

Kuličkový homogenizátor – FastPrep24

•

Ultrazvuková lázeň, Kraintek

•

Třepačka Heidolph Multi Reax

•

Systém čištění vody Millipore – Milli – Q

•

Kapalinový chromatograf-Systém ACQUITY UPLC I-Class

•

Vysokofrekvenční hmotnostní spektrometr-SYNAPT G2-Si
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8 POUŽITÝ MODELOVÝ SYSTÉM
Pro experimentální část práce byly použity rostliny Plantago lanceolata – Jitrocel
kopinatý a Campanula rotundifolia – Zvonek okrouhlolistý. Z obou rostlin byly
připraveny buněčné suspenze a regeneranty. Semena poskytnul Botanický ústav
Průhonice AV ČR, v.v.i.

8.1 Buněčné suspenze
Příprava:
Campanula rotundifolia
Semena byla očištěna 1 minutu v 70% ethanolu a poté sterilizována v 1% roztoku
chlornanu sodného po dobu 10 minut. Poté byla třikrát promyta sterilní vodou.
Následně byla zasazena do MS media (Murashige a Skook 1962), které neobsahovalo
růstové hormony. Po dostatečném nárůstu listů byly tyto listy rozstříhány a vloženy na
další živné médium, které obsahovalo růstový faktor kinetin (0,215 mg/ml) a kyselinu
2,4-dichlorfenoxyoctovou (0,225 mg/ml). Z tohoto kalusu byly odvozeny buněčné
suspenze. Tyto suspenze byly kultivovány v 250 ml lahvích, které obsahovaly 100 ml
živného média. Lahve byly uchovávány na horizontální třepačce ve tmě, za konstantní
teploty 24°C. Buněčné kultury byly subkultivovány každé 2 týdny.
Plantago lanceolata
Semena byla očištěna 1 minutu v 70% ethanolu a poté sterilizována v 1% roztoku
chlornanu sodného po dobu 10 minut. Poté byla třikrát promyta ve sterilní vodě.
Následně byla zasazena do MS media a kultivována při 25°C. Fotoperioda byla 16 h.
Rostliny byly pěstovány v boxech a přesazovány každé 4 týdny. Buněčné kultury byly
kultivovány z listů těchto rostlin. Listy byly rozstříhány a vloženy do pevného média
obsahujícího syntetické fytohormony (0,225 mg/ml 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina a
0,215 mg/ml kinetin). Kalusová kultura byla kultivována ve tmě a subkultivována každé
3 týdny. Buněčná kultura byla poté přenesena do tekutého média a kultivována
v Erlenmeyerových baňkách na horizontální třepačce ve tmě, při 25°C.
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8.2 Celé rostliny
Experiment probíhal pouze na Jitroceli kopinatém.
Příprava semen:
Semena byla očištěna 1 minutu v 70% ethanolu a poté sterilizována v 1% roztoku
chlornanu sodného po dobu 10 minut. Poté byla třikrát opláchnuta sterilní vodou.
Pěstování rostliny:
Semena byla zasazena do živného MS media a kultivována při 25°C. Rostliny byly
pěstovány v klimaboxech za sterilních podmínek. Fotoperioda byla 16 h. Rostliny byly
přesazovány každé 3 týdny. Rozsazování bylo prováděno v boxu s laminárním
prouděním, aby byly dodrženy aseptické podmínky.
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9 PŘÍPRAVA MONEPANTELU
Monepantel byl připraven podle Kaminského et al. (2008 b) s menšími úpravami na
Katedře anorganické a organické chemie (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika). Výchozí látkou byl hydroxyaceton.
Prvním krokem bylo jeho převedení na tetrahydropyran-2-yl ether s výtěžkem 79 %.
Následovala Streckerova syntéza, ve které byl použit kyanid draselný, chlorid amonný a
roztok amoniaku v ethanolu s výtěžkem 70 %. Výsledný aminoacetonitril byl po reakci
s benzoylchloridem převeden na derivát (4-trifluormethylsulfanyl) benzamidu s
výtěžkem 71 %. Tetrahydropyran-2-yl chránící skupina byla v mírně kyselém prostředí
(pyridinium p-toluensulfonát/methanol) odštěpena s výtěžkem 97 %. Poslední krok
zahrnoval nukleofilní aromatickou substituci s 4-fluor-3-trifluormethylbenzonitrilem a
alkoholátem, který vznikl z AAD pomocí čerstvého roztoku terc-butoxidu draselného
v tetrahydrofuranu s výtěžkem 27 %. Čistota a struktura výsledného produktu byla
testována pomocí nukleární magnetické rezonance a kapalinové chromatografie spojené
s hmotnostní spektrometrií (Stuchlíková et al. 2012).
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10 INKUBACE S MONEPANTELEM
Suspenze i regeneranty byly inkubovány s monepantelem. Stresování buněk
probíhalo po různě dlouhou dobu. Postupně byly odebírány jednotlivé vzorky. Odběry
probíhaly vždy za aseptických podmínek. Bylo provedeno několik odběrů buněk
s přídavkem DMSO (dimethylsulfoxid), které nebyly inkubovány s monepantelem
(slepý biologický vzorek). U regenerantů se celá rostlina rozdělila do několika částí:
horní část listu, dolní část listu a kořeny.
Buněčné suspenze:
Koncentrace monepantelu byla 10µm/ml u všech pokusů.
Tabulka 1: Odběry vzorků buněčných suspenzí (Campanula rotundifolia, Plantago
lanceolata)
čas odběru
odběr č. 0 - středa 10:00
odběr č. 1 - středa 16:00
odběr č. 2 - čtvrtek 10:00
odběr č. 3 - pátek 10:00
odběr č. 4 - pondělí 10:00
odběr č. 5 - středa 10:00
odběr č. 6 - pátek 10:00

čas od nastresování
0 hodin
6 hodin
24 hodin
48 hodin
120 hodin
168 hodin
216 hodin

Krátkodobé sběry (Plantago lanceolata):
Koncentrace monepantelu byla 10µm/ml u všech pokusů.
Tabulka 2: Odběry vzorků-krátkodobé sběry
čas odběru
odběr č. 1 - středa
odběr č. 2 - středa
odběr č. 3 - středa
odběr č. 4 - středa
odběr č. 5 - středa
odběr č. 6 - středa

čas od nastresování
1 týden
2 týdny
3 týdny
4 týdny
5 týdnů
6 týdnů
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Dlouhodobé sběry (Plantago lanceolata):
Rostliny byly inkubovány s monepantelem o třech různých koncentracích a to: 10
µm/ml, 5 µm/ml a 1 µm/ml.
Tabulka 3: Odběry vzorků-dlouhodobé sběry
čas odběru
odběr č. 1 - středa
odběr č. 2 - středa
odběr č. 3 - středa
odběr č. 4 - středa
odběr č. 1 - středa
odběr č. 2 - středa
odběr č. 3 - středa
odběr č. 4 - středa
odběr č. 1 - středa
odběr č. 2 - středa
odběr č. 3 - středa
odběr č. 4 - středa

čas od nastresování
6 týdnů
8 týdnů
10 týdnů
12 týdnů
6 týdnů
8 týdnů
10 týdnů
12 týdnů
6 týdnů
8 týdnů
10 týdnů
12 týdnů

koncentrace MOP µmol/ml
10
10
10
10
5
5
5
5
1
1
1
1
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11 EXTRAKCE VZORKŮ
11.1 Extrakce z kapaliny do kapaliny
Pro buněčné suspenze i regeneranty byl použit stejný postup.
Do zkumavek bylo naváženo 50 mg rostlinného materiálu. Poté byly přidány dvě
odměrky skleněných kuliček pro homogenizaci. Dále bylo do zkumavek napipetován 1
ml redestilované vody a přidáno 10 µl interního standardu – 75 µM roztok
mebendazolu. Následovala 2x homogenizace ve Fastprep-24 homogenizátoru po dobu
40 s. Poté byl zhomogenizovaný materiál kvantitativně přenesen do 15 ml zkumavek.
Poté bylo do eppendorfových zkumavek přidáno pro výplach zbylého materiálu 1,5 ml
redestilované vody a obsah byl znovu kvantitativně přenesen do příslušných 15 ml
zkumavek. V digestoři bylo ke vzorkům napipetováno 250 µl NH3 a 7,5 ml ethylacetátu.
Poté byly vzorky 30 minut třepány na třepačce. Následně byly vzorky centrifugovány
2x 5 minut při 10 000 g. Nakonec bylo v koncentrátoru při 30°C odpařeno do sucha 5
ml supernatantu.

Obrázek 17: Falkonova zkumavka se zřetelně oddělenou vodnou a organickou fází po předešlé
centrifugaci
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11.2 Příprava extraktu pro UHPLC/MS analýzu
Každý vzorek byl resuspendován ve 100 μl mobilní fáze (ACN:H2O⁏ 30/70⁏ v/v).
Následně byly vzorky přefiltrovány pomocí PTFE (polytetrafluoroethylen) filtrů
s velikostí pórů 0,22 μm a průměru 2 μm.
Do UHPLC/MS systému byl nastříknut 2 µl vzorku.

Obrázek 18: Vzorky v ultrazvukové vaně

Obrázek 19: Filtrace vzorků přes PTFE filtry
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12 ANALÝZA POMOCÍ LC-MS
Pro analýzu vzorků byla použita ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(Acquity třídy I) ve spojení s hybridním Q-TOF hmotnostním analyzátorem (Synapt
G2-Si). Vzorky byly měřeny na koloně C18 (200x2.1 mm) s částicemi o velikosti
1.7μm (Waters, USA). Nastavené chromatografické podmínky byly následující: průtok
mobilní fáze 0.3 ml/min, nástřik vzorku 2 μL a teplota kolony 30°C. Jako mobilní fáze
byla použita směs 0,5 mM octanu amonného upraveného na pH 4 s acetonitrilem. Pro
separaci analytů byla použita gradientová eluce po dobu 11 minut. Q-TOF analyzátor
pro měření celého spektra byl nastaven v rozmezí snímání 50-1200 m/z. Všechny
vzorky byly měřeny za pomoci elektrospreje (ESI) v negativním módu. Parametry
hmotnostního spektrometru byly nastaveny následovně: napětí na kapiláře 2.5 kV,
teplota zdroje 105°C a napětí zdroje 80 V. Teplota sušícího plynu byla 220°C, průtok
500 l/h a tlak 5.5 barů. Pro fragmentaci předpokládaných metabolitů monepantelu byla
použita kolizní energie 5 eV a 20 eV, za použití argonu jako kolizního plynu.
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13 VÝSLEDKY
13.1 Připravené vzorky
Buněčné suspenze jitrocele kopinatého a zvonku okrouhlolistého byly připraveny
podle metodiky popsané v kapitole 9.1. Tyto buněčné suspenze byly dále inkubovány
s MOP, jehož koncentrace v živném médiu byla 10 µM. Byl proveden kontrolní odběr
v čase 0. Dále bylo provedeno 6 odběrů v časových intervalech 6, 24, 48, 120, 168 a
216 hodin v triplikátech.
Dále byly s MOP inkubovány regeneranty jitrocele kopinatého. Ty byly rozděleny do
dvou skupin na krátkodobé a dlouhodobé sběry. U krátkodobých sběrů byly regeneranty
inkubovány s MOP o koncentraci 10 µM. Inkubace probíhala 6 týdnů. První odběr byl
proveden v 7. dni a poté vždy v každém dalším týdnu. Celkem bylo provedeno 6
odběrů. U dlouhodobých sběrů byly rostliny kultivovány s MOP o koncentracích 1 μM,
5 μM a 10 μM. Pro každou koncentraci byly provedeny triplikáty v časových
intervalech 6, 8, 10 a 12 týdnů.
V rámci této diplomové práce byly změřeny pouze vzorky buněčných suspenzí obou
rostlin. Přehled odebraných vzorků je uveden v tabulce 1. Jako chemický slepý vzorek
byly použity 2 ml média s MOP bez buněk (odběr č. 0). Jako biologický slepý vzorek
byly

použity

buněčné

suspenze

s přídavkem

DMSO,

které

neobsahovaly

anthelmintikum. Regeneranty jitrocele kopinatého byly zpracovány a jsou připraveny
pro budoucí analýzu v rámci dalších studií.
Extrakty vzorků buněčných suspenzí byly změřeny pomocí UHPLC-MS/MS.
Analýzu provedl Mgr. Pavel Jakubec na Katedře analytické chemie. Identifikace
vzniklých metabolitů byla založena na přítomnosti molekulových píků a na interpretaci
spekter jejich produktových iontů. Měření bylo provedeno v ESI negativním módu,
protože tento mód poskytuje lepší citlivost pro studované metabolity. Jako interní
standard byl použit mebendazol. Hmotnostní spektrometrie umožňuje určit elementární
složení vzniklých látek a na základě zjištěných fragmentových iontů bylo poté možné
určit typ proběhlé metabolické reakce. Přehled metabolitů detekovaných v Plantago
lanceolata a Campanula rotundifolia spolu s jejich retenčními časy a produktovými
ionty je uveden v tabulce 4.
Hmotnostní spektrum deprotonované molekuly MOP bylo detekováno při m/z 472
[M-H]- (retenční čas 6,15 min). Při MS/MS fragmentaci došlo ke štěpení molekuly za
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vzniku typického produktového iontu m/z 186. Na obrázku 20 je uvedena chemická
struktura MOP s označením polohy fragmentace a míst, kde dochází k navázání
substituentů během biotransformace MOP.

Obrázek 20: Chemická struktura MOP, barevně vyznačena 1. a 2. nitrilová skupina,
R1, R2, R3-místo pro navázání substituentů, šipkou vyznačeno místo fragmentace, X-klíčový
fragment
(převzato z článku Stuchlíková et al. 2012, upraveno)

Přehled metabolitů první i druhé fáze biotransformace a jejich produktových iontů
spolu s retenčními časy, MW, teoretickými m/z hodnotami [M-H]- iontů, elementárním
složením a sumárním vzorcem je uveden pro obě studované rostliny v tabulce 4.

44

Tabulka 4: Přehled metabolitů MOP analyzovaných na UHPLC-MS/MS, tR, teoretické m/z hodnoty [M-H]- iontů, MW, elementární složení
produktové ionty a výskyt v rostlině

tR [min]
2.58

Teoretické m/z
-

hodnoty [M-H] iontů
696.0729

MW
697

Elementární složení
C26H21F6N3O11S

Popis tvorby metabolitů

Výskyt metabolitu

1. fáze

2. fáze

Produktové ionty [MH]- iontů, m/z

2*S-oxidace, hydroxylace

glukuronidace

186

M OP.SO 2.OC6H9O6

-

204

M OP.SO.C ONH2

-

186

M OP.SO.C ONH2

-

204

M OP.SO 2.C2ONH2

S-oxidace, hydrolýza
nitrilu2 na amid
S-oxidace, hydrolýza
nitrilu1 na amid
2*S-oxidace, hydrolýza

Sumární vzorec

Plantago lanceolata Campanula rotundifolia

506.0615

507

C20H15F6N3O4S

3.28

506.0615

507

C20H15F6N3O4S

4.03

522.0564

523

C20H15F6N3O5S

4.13

488.0509

489

C20H13F6N3O3S

hydroxylace

-

202⁏ 182

M OP.OH

-

186

M OP.SO 2.C1ONH2

2

4.41

522.0564

523

C20H15F6N3O5S

4.58

490.0666

491

C20H15F6N3O3S

hydrolýza nitrilu na amid

-

204⁏ 184

M OP.C ONH2

4.81

506.0615

507

C20H15F6N3O4S

hydroxylace, hydrolýza
nitrilu2 na amid

-

202⁏ 182

M OP.OH.C ONH2

4.97

490.0666

491

C20H15F6N3O3S

hydrolýza nitrilu1 na amid

-

186

M OP.C1ONH2

5.13

488.0509

489

C20H13F6N3O3S

S-oxidace

-

186

M OP.SO

5.57

504.0458

505

C20H13F6N3O4S

2*S-oxidace

-

186

M OP.SO 2

6.15

472.0560

473

C20H13F6N3O2S

-

186

M OP

-

M2

1

2*S-oxidace, hydrolýza
nitrilu1 na amid
2

M1

2

2.99

nitrilu na amid

Zkratka

M3
M4
M5
M6

2

M7

2

M8
M9
M10
M11

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
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13.2 Biotransformace MOP v rostlinách
Biotransformace MOP byla studována v buněčných suspenzích jitrocele kopinatého a
zvonku okrouhlolistého. Tyto dvě rostliny byly zvoleny z důvodu, že patří k typickým
zástupcům lučních květin. Metabolické pochody a vzniklé metabolity se u obou rostlin
příliš nelišily. Z toho důvodu bylo navrženo jedno metabolické schéma, ve kterém jsou
barevně rozlišeny rozdíly mezi oběma druhy rostlin (obr. 22).
V první fázi biotransformace probíhaly tyto reakce: oxidace, hydrolýza a
hydroxylace. Monepantel sulfoxid (M10) byl detekován při m/z 488 [M-H]-. Ten se
rychle konvertuje na monepantel sulfon (M11) s m/z 504 [M-H]-. Oba metabolity byly
detekovány v obou druzích rostlin a vykazovaly typický fragmentový ion m/z 186.
Hydroxylace parentní látky (M5) probíhala pouze u jitrocele kopinatého a to na
aromatickém kruhu B, m/z 488 [M-H]- s produktovým iontem m/z 202 [M-H]-. Na
obrázku 21 jsou uvedena hmotnostní spektra pro dva rozdílné metabolity se
stejnou molekulovou hmotností m/z 488 [M-H]- a s jinými produktovými ionty m/z 186
a m/z 202. Právě na základě těchto fragmentových spekter jsme identifikovaly
rozdílnost v metabolitech M5 a M10.

Obrázek 21: Interpretace spekter metabolitů se stejnou hodnotou m/z 488. Horní obrázek
znázorňuje fragmentové spektrum M10 a dolní obrázek M5.
(převzato z článku Stuchlíková et al. 2012, upraveno)
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Hydrolýza nitrilové skupiny na amidovou skupinu probíhala ve dvou různých
pozicích a byla detekována při m/z 490 [M-H]- (M7, M9). Pro správnou identifikaci
pozice, kde proběhla hydrolýza, nám znovu pomohla fragmentová spektra s rozdílnými
produktovými ionty⁏ pro hydrolýzu na nitrilové skupině 1 to byl m/z 186 a pro
hydrolýzu na nitrilové skupině 2 m/z 204. Tato metabolická cesta probíhala v obou
studovaných buněčných suspenzích.
Další metabolity byly identifikovány jako kombinace reakcí první fáze
biotransformace. Většina metabolitů zahrnující oxidaci podlehla v druhém kroku
hydrolýze nitrilové skupiny. Detekovány byly metabolity monepantel sulfoxid
s hydrolýzou nitrilové skupiny 1 (M3) i 2 (M2) při m/z 506 [M-H]-, monepantel sulfon
s hydrolýzou nitrilové skupiny 1 (M6) a 2 (M4) při m/z 522 [M-H]- a hydroxylovaný
monepantel s hydrolýzou nitrilové skupiny 2 (M8) při m/z 506 [M-H]-. Všechny
metabolity byly identifikovány na základě rozdílných hodnot m/z a fragmentových
iontů, které jsou uvedeny v tabulce 4. Metabolity M3 a M6 byly nalezeny v obou
druzích rostlin, zatímco M2 a M4 pouze u Campanula rotundifolia a M8 a M5 naopak
pouze u Plantago lanceolata.
Ve druhé fázi biotransformace došlo pouze k jediné konjugační reakci a to ke
glukuronidaci. Konjugace s kyselinou UDP-glukuronovou proběhla na hydroxylové
skupině navázané na aromatickém kruhu B při m/z 696 [M-H]-, která byla detekována
v obou zkoumaných rostlinách.
Schéma metabolických drah je uvedeno na obrázku 22.
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Obrázek 22: Schéma biotransformace MOP v buněčných suspenzích Plantago lanceolata (PL) a
Campanula rotundifolia (CR)
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13.3 Semikvantifikace MOP metabolitů v rostlinách
Pro relativní semikvantifikaci MOP metabolitů byla použita metoda interního
standardu. Ke studovaným suspenzím bylo před vlastní extrakcí přidáno 10 µl MBZ.
Plochy pod píkem jednotlivých MOP metabolitů byly porovnány s plochou pod píkem
MBZ. Poměry ploch pod píkem jednotlivých metabolitů pro každou rostlinu a pro
každý časový odběr zvlášť jsou uvedeny v tabulce 5 a 6.
Ze získaných dat je patrné, že v obou rostlinách je nejvíce zastoupen MOP sulfon
(M11). Tento metabolit byl podle Kinsella et al. 2011 určen jako hlavní metabolit MOP,
což potvrzuje i studie Stuchlíková et al. 2012, kde byl studován metabolismus MOP
v ovčích hepatocytech. Největší množství M11 bylo detekováno po 120 h. od
nastresování buněčných suspenzí. Dále je z výsledků patrné, že ačkoli se identifikované
metabolity v obou rostlinách kvalitativně příliš neliší, co se kvantity týče, vidíme
podstatné rozdíly. Tento rozdíl je nejvíce patrný u M11, kdy v CR vznikalo téměř
dvakrát více tohoto metabolitu než v PL. Porovnání obou buněčných suspenzí a
jednotlivých časových odběrech pro M11 je uvedeno v grafu 1.
Druhým nejvíce zastoupeným metabolitem v obou rostlinách byl M7 (graf 2).
Z výsledků je patrné, že v časovém odběru 6 (216 h. od nastresování), množství
detekovaných metabolitů klesá (krom M1 a M2), tudíž volba časových odběrů byla
správná.
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Graf 1: Semikvantitativní zastoupení M11 v CR a PL, čas odběru 1.-6.

Graf 2: Semikvantitativní zastoupení M7 v CR a PL, čas odběru 1.-6.
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Tabulka 5: Poměr plochy pod píkem M1-M11/IS-semikvantifikace MOP metabolitů pro Plantago lanceolata

PL
BS 1
BS 2
BS 3
BS 4
BS 5
BS 6

M1
0,0139
0,0350
0,0232
0,0340
0,0357
0,0496

M2
0
0
0
0
0
0

M3
0,0038
0,0093
0,1030
0,2364
0,2542
0,2143

M4
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

M5
0,0274
0,0368
0,0412
0,0380
0,0378
0,0375

M6
0
0
0
0,2127
0,2708
0,1565

M7
0,1868
0,3051
1,2730
1,9028
1,7735
1,7726

M8
0,0021
0,0040
0,0096
0,0097
0,0092
0,0073

M9
0,6715
0,6469
1,0714
0,9433
0,8208
0,7815

M10
0,2245
0,2172
0,3085
0,3300
0,2777
0,1945

M11
0,1596
0,2582
0,4941
1,6920
1,6679
1,6244

M10
0,1861
0,2136
0,1837
0,1674
0,2139
0,1590

M11
0,2487
1,0453
2,0524
2,5139
3,0085
2,9176

Tabulka 6: Poměr plochy pod píkem M1-M11/IS-semikvantifikace MOP metabolitů pro Campanula rotundifolia

CR
BS 1
BS 2
BS 3
BS 4
BS 5
BS 6

M1
0,0143
0,0313
0,1469
0,1900
0,2469
0,3607

M2
0,0000
0,0013
0,0128
0,0153
0,0365
0,0465

M3
0,0474
0,0949
0,2144
0,1400
0,1775
0,0568

M4
0,0033
0,0017
0,0012
0
0
0

M5
0
0
0
0
0
0

M6
0,0067
0,0491
0,3514
0,3286
0,5466
0,4400

M7
1,0631
1,4811
1,8699
1,8910
1,9903
1,4593

M8
0
0
0
0
0
0

M9
0,6159
0,5342
0,5283
0,2418
0,1564
0,0291

51

14 DISKUSE
Veterinární léčiva jsou nezbytná pro chov hospodářských zvířat. Používají se jako
profylaxe, pro léčbu nákaz nebo v některých zemích na podporu růstu. Zneužívání
těchto látek pro jejich anabolický efekt je v Evropské unii a USA zakázáno. K nejvíce
využívaným skupinám patří antibiotika, antiparazitika, protizánětlivé přípravky a
hormony (Bártíková et al. 2016). Vzhledem k intenzivní zemědělské produkci je
spotřeba těchto léčiv vysoká a předpokládá se, že bude stále narůstat. V zemích
Evropské unie a USA je výroba veterinárních léčiv, a tedy i produkce odpadů s touto
výrobou spojena přísně regulována. Bohužel velké procento farmaceutického průmyslu
je soustředěno v zemích s nižším hygienickým standardem (Indie, Čína). Přestože je
produkce odpadních látek z těchto farmaceutických továren pouze lokální a dalo by se
tudíž předpokládat, že nedojde ke kontaktu lidí, zvířat ani rostlin s kontaminanty
pocházejícími z farmaceutických firem mimo EU a USA, je vzhledem k vysoké migraci
populace možný transport reziduí z výroby a mikroorganismů, jež si vůči určitým
látkám vyvinuly rezistenci, na velké vzdálenosti. Z toho vyplývá, že znečištění prostředí
pouze lokálního charakteru může způsobit globální problém. Předpokládá se, že tyto
polutanty se v ekosystému vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, proto je potřeba
vyvinout pro monitorování kontaminace vod, půdy, mikroorganismů, makroorganismů
a fauny citlivou analytickou metodu (Larrson 2014).
Tato xenobiotika kontaminují životní prostředí buď přímou nebo nepřímou cestou.
Do ekosystému vstupují: emisemi při výrobě léčiv, špatným nakládání s odpady,
vypouštěním odpadních vod, umýváním pokožky léčených zvířat a především skrze
jejich moč a trus (Boxal et al. 2003). Dostávají se do vzduchu, půdy a spodních vod,
kde mohou být dále přeměňovány biologickými i nebiologickými činiteli, jako je pH,
teplota a typ půdy. Jejich přítomnost může negativně ovlivnit půdní makroorganismy i
mikroorganismy, včetně rostlin. Může dojít k inhibici růstu půdních bakterií, k redukci
populace helmintů a bezobratlých, kteří se podílejí na rozkladu organických zbytků a
tím k narušení potravního řetězce (Boxal et al. 2003). Výše zmíněný potenciálně
toxický efekt byl již prokázán pro ivermektin, kdy došlo k redukci populace vybraných
členovců (Musca autumnalis a Ontophagus taurus) po kontaktu s trusem léčených ovcí.
Dále je třeba brát v úvahu, že hnůj pocházející z kontaminovaných pastvin je využíván
farmáři pro pěstování různých plodin (Beynon 2012), a tak se mohou zbytky polutantů
dostat až na naše talíře.
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Xenobiotika ovlivňují biochemické pochody, signální dráhy a genovou expresi
různých organismů včetně rostlin. Může dojít ke zvýšení aktivity enzymů
metabolizujících léčivo, což vede ke zrychlené dekontaminaci prostředí, ale také
k rychlejšímu vzniku rezistence u exponovaných organismů. Bylo zjištěno, že akutní
toxicita většiny veterinárních léčiv je nízká (Bártíková et al. 2016), ale je třeba zjistit,
jaký vliv na rostliny má dlouhodobá expozice nízkým koncentracím daného léčiva.
Dalším aspektem, který je třeba zohlednit je možná interakce léčiva, či jeho metabolitu
s ostatními kontaminanty životního prostředí. Rostliny xenobiotika většinou nevyloučí,
ale uskladní je ve vakuolách a buněčné stěně. Tyto rostliny jsou poté pozřeny dalšími
živočichy a dostávají se tak dále do potravního řetězce.
Biotransformace v rostlinách vede většinou k přeměně léčiva či metabolitu do
stabilnější formy. V první fázi biotransformace dochází ke změně struktury látky
zavedením, či odkrytím polární skupiny. Ve druhé fázi dochází ke vzniku konjugátů,
které mohou podléhat hydrolýze vlivem mikroorganismů přítomných v půdě nebo
trávicím traktu zvířat. Proto je potřeba znát biotransformaci jednotlivých látek
v rostlinách, aby bylo možno odhadnout, s jakými formami daného anthelmintika se
můžou cílené organismy, ale i jiní obyvatelé pastviny, setkat. Rostliny mohou také
pomoci k odstranění farmak z pastviny a bránit tak rozšíření kontaminace, ale je třeba
tuto problematiku dále zkoumat, protože biotransformační dráhy jednotlivých čeledí
rostlin se mohou lišit. Pokud bude známo, jak která rostlina reaguje na dané léčivo, je
možno zabránit negativním vlivům léčby zvířat a to: ztrátě biodiverzity a vzniku
rezistence, ale také je možno využít rostlinu pro eliminaci veterinárních léčiv z prostředí
(princip fytoremediace).
Již byla provedena celá řada studií zabývající se osudem antibakteriálních látek
v ekosystému, ale existuje pouze limitní množství studií, které by zkoumaly, v jakých
koncentracích a formách se vyskytují anthelmintika v rostlinách, přestože tato skupina
veterinárních léčiv je využívána ve velkém množství.
Tato práce byla zaměřena na biotransformaci MOP u rostlin. Z výsledků práce je
patrné, že k uptaku (příjmu) MOP v buněčných suspenzích zkoumaných rostlin došlo a
také, že došlo k několika biotransformačním reakcím. Víme tedy, že buněčné suspenze
jsou schopny MOP metabolizovat. Ovšem vstup látek do in vitro vypěstovaných
buněčných suspenzí je jednodušší, než vstup látek do kompletních rostlin. Je třeba
prozkoumat, jestli jsou i regeneranty výše zmíněných rostlin (námi rozděleny do
několika částí: kořen, horní část a dolní část listu) schopny uptaku a biotransformace
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MOP. Pro tyto účely byly připraveny extrakty kořenů, horních a dolních částí listů
jitrocele kopinatého a jsou uloženy na Katedře biochemických věd Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové a připraveny pro UHPLC-MS/MS analýzu.
Dle studie, která se zabývala osudem benzimidazolů ve zvonku okrouhlolistém
(Stuchlíková et al.) vyplynulo, že benzimidazoly nejsou pro buňky této rostliny toxické,
ale dochází k široké škále biotransformačních pochodů. V první fázi biotransformace
docházelo převážně k S-oxidaci, hydroxylaci a redukci karbonylové skupiny. Ve druhé
fázi docházelo především k N- a O- glykosidaci a O-acetylaci. Z našich výsledků je
patrné, že biotransformace MOP v buněčných suspenzích zvonku okrouhlolistého není
tak rozmanitá, jako je tomu u benzimidazolových anthelmintik. V první fázi
biotransformace u MOP probíhaly stejné metabolické procesy jako u benzimidazolů
kromě redukce karbonylu. Ovšem ve druhé fázi se metabolické pochody velice lišily.
Zatímco u benzimidazolů došlo téměř u všech metabolitů první fáze k nějaké
konjugační reakci, u MOP proběhla pouze konjugace s kyselinou UDP-glukuronovou.
Ve studii, která se zabývala biotransformací flubendazolu (FLU) a fenbendazolu
(FEN) v jitroceli kopinatém (Stuchlíková et al. 2018) bylo zjištěno, že jitrocel kopinatý
je rovněž schopen přeměny flubendazolu a fenbendazolu, ale množství detekovaných
metabolitů je podstatně nižší než u zvonku okrouhlolistého. Flubendazol v první fázi
biotransformace podléhal především redukci karbonylové skupiny, hydroxylaci a
hydrolýze. Fenbendazol byl v první fázi hlavně oxidován. Ve druhé fázi probíhala
převážně N-glykosidace u obou sledovaných anthelmintik. Z našich výsledků je zřejmé,
že první fáze přeměny MOP, FLU a FEN v jitroceli kopinatém se liší pouze tím, že u
MOP nedochází k redukci karbonylu. Naopak ve druhé fázi biotransformace jsou opět
vidět četné rozdíly.
K redukci karbonylové skupiny MOP nedochází ani u jedné ze studovaných rostlin,
tak jako je tomu u benzimidazolových anthelmintik. Důvodem je přítomnost nitrilové
skupiny a peptidové vazby v molekule MOP, které stabilizují karbonylovou skupinu.
Pokud srovnáme biotransformaci benzimidazolů a MOP u obou studovaných rostlin je
zřejmé, že MOP je metabolizován v menší míře než benzimidazolová anthelmintika.
Lze tedy předpokládat, že MOP nevyvolává v rostlinách stresovou reakci v takové míře,
jako látky ze skupiny benzimidazolů. Do budoucna by bylo vhodné prozkoumat, zda
MOP vykazuje toxicitu vůči rostlinám, či nikoli. Pro tyto účely by mohly být použity
metody pro stanovení antioxidačních enzymů u rostlin, například superoxid dismutasa,
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katalasa, askorbát peroxidasa, glutathion peroxidasa a glutathion reduktasa, jejichž
koncentrace při stresové reakci rostlin vzrůstá (Bela et al. 2015).
Biotransformace MOP byla zkoumána i v živočišných buňkách, konkrétně v ovčích
hepatocytech. Zde MOP podléhal v první fázi biotransformace převážně dvoustupňové
S-oxidaci. Pokud srovnáme biotransformaci MOP v ovčích hepatocytech a studovaných
rostlinách vidíme patrný rozdíl v biotransformačních pochodech první i druhé fáze.
V ovčích hepatocytech dochází pouze k S-oxidaci a hydroxylaci, vůbec nedochází
k redukci karbonylové skupiny, či k hydrolýze nitrilové skupiny na amidovou skupinu.
V ovčích hepatocytech jsou za oxidační reakce první fáze zodpovědné cytochromy
P450 a flavinové monooxygenásy (Stuchlíková et al. 2012), které u rostlin přítomny
nejsou. Důvodem nejspíše bude větší výskyt nitrilových hydrolas, zodpovědných za
přeměnu nitrilové skupiny na amidovou. Tyto enzymy se hojně vyskytují v rostlinných
buňkách, bakteriích a houbách (Howden et al. 2009). Organismy, ve kterých jsou
přítomny nitrilasy mají potenciál pro bioremediace v místech kontaminovanými
organickými nitrily, což jsou právě mnohá antibiotika, anthelmintika, pesticidy a
herbicidy (Veselá 2011). Existence nitrilas již byla prokázána i u savců, ale jejich
funkce zatím není detailně prozkoumána (Asakura et al. 2014). Aktivita těchto enzymů
v živočišných buňkách bude pravděpodobně nižší než v buňkách rostlinných. To je
nejspíše důvod, proč v ovčích hepatocytech není nitrilová skupina hydrolyzována na
amidovou skupinu. Ve druhé fázi biotransformace vzniká mnohem více metabolitů
v ovčích hepatocytech, než v buněčných suspenzích jitrocele kopinatého a zvonku
okrouhlolistého. V hepatocytech dochází k sulfataci, konjugaci s acetylcysteinem a
glukuronidaci.
Z výše popsaného vyplývá, že MOP je ve studovaných rostlinách přeměňován
reakcemi převážně první fáze biotransformace, kdy je do jeho molekuly vnořena, či
odebrána funkční skupina nebo atom. V obou buněčných suspenzích vznikal MOP
sulfon, který je stále anthelminticky aktivní. MOP sulfon se tak může dostávat do
organismu exponovaných zvířat, ale dosud nebylo zjištěno, v jakých koncentracích se
léčivo přijaté touto cestou v daném organismu nachází. Naopak při metabolizaci MOP
v ovčích hepatocytech je MOP konjugován. Jelikož se jedná o relativně velké molekuly,
je snadné je rozštěpit a uvolnit tak zpět metabolit první fáze, či parentní látku. Dosud
neexistuje studie, která by se zabývala stabilitou MOP metabolitů. Tuto problematiku
by bylo rovněž vhodné do budoucna více prozkoumat.
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Prozatím bylo dokázáno, že koncentrace mnohonásobně převyšující doporučené
dávky pro léčbu helmintóz u ovcí a koz nepůsobí toxicky na savce, konkrétně krysy
(Lecová et al. 2014). Zkoušce toxicity MOP byla podrobena také fauna přirozeně se
vyskytující v hnoji. Zkoumanými organismy byly vajíčka mouchy Scathophaga
stercoraria a larvy brouka Aphodius constans. MOP a MOP sulfon, pro jeho majoritní
výskyt v trusu léčených zvířat, byly smíchány s hnojem s testovanými vajíčky a
larvami. Nebyl pozorován žádný toxický efekt vůči zkoumaným organismům (Beynon,
2012). Z čehož lze usuzovat, že MOP nepůsobí toxicky na necílené organismy a je tedy
šetrnější vůči životnímu prostředí.
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15 ZÁVĚR
Z výsledků této diplomové práce je zřejmé, že buněčné suspenze zvonku
okrouhlolistého a jitrocele kopinatého jsou schopny přijímat a dále metabolizovat MOP,
ale ne v takové míře, jako například benzimidazolová anthelmintika. Všechny vzorky
byly připraveny za aseptických podmínek, aby nedošlo k ovlivnění analýzy vnějšími
faktory. Bylo detekováno celkem 11 MOP metabolitů, z nichž bylo v každé rostlině
přítomno celkem 9 metabolitů. V první fázi probíhaly tyto reakce: S-oxidace,
hydroxylace a hydrolýza nitrilové skupiny na amidovou skupinu, ve druhé fázi proběhla
pouze glukuronidace. Biotransformační pochody v obou rostlinách byly velmi podobné.
Z toho důvodu bylo na základě získaných výsledků navrženo pouze jedno metabolické
schéma pro obě rostliny, ve kterém byly rozdíly v metabolizaci MOP vyznačeny
barevně. Příjem a biotransformace MOP se může lišit mezi buněčnými suspenzemi a
celou rostlinou. Proto byly připraveny regeneranty (kořen, horní a dolní část listu)
jitrocele kopinatého, které lépe odrážejí reálnou situaci. Extrakty regenerantů obou
rostlin byly uloženy na Katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové a jsou připraveny pro UHPLC-MS/MS analýzu.
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16 POUŽITÉ ZKRATKY
AAD-deriváty aminoacetonitrilu
APCI- atmospheric Pressure Chemical Ionization
APPI-atmospheric Pressure Photoionization
ATP-adenosintrifosfát
BS-buněčné suspenze
CR-Campanula rotundifolia
DL-dolní část listu
DS-dlouhodobé sběry
FEN-fenbendazol
FLU-flubendazol
GSH-glutation
HILIC-hydrofilní interakční chromatografie
HL-horní část listu
HPLC-high performance liquid chromatography
K-kořen
KS-krátkodobé sběry
LC-Liquid chromatography
MALDI- matrix-assisted laser desorption ionization
MBZ-mebendazol
MOP- monepantel
MS-Hmotnostní spektrometrie
PL-Plantago lanceolata
PTFE- polytetrafluorethylen
TOF-time of flight
UDP- uridinofosfát
UHPLC- ultra-high performance liquid chromatography
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