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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Mgr. Jana Štěpánková 

Vedoucí rigorózní práce: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Charakterizace redukce flubendazolu u člověka in vitro 

 

Flubendazol (FLU) je anthelmintikum benzimidazolového typu, používané 

k léčbě a prevenci helmintóz hospodářských i volně žijících zvířat. FLU je také 

registrován pro léčbu parazitóz způsobených střevními hlísticemi u lidí. Mechanismus 

jeho účinku spočívá ve specifické vazbě na tubulin, která naruší strukturu a funkci 

mikrotubulů. Výhodou tohoto léčiva je i nízká systémová toxicita. Proto se nyní studuje 

i jeho aktivita protinádorová.  

Cílem této rigorózní práce bylo charakterizovat redukci FLU v lidských 

jaterních subcelulárních frakcích, protože tyto informace v dostupné literatuře dosud 

chybí. Byla studována stereospecifita, subcelulární lokalizace, preference koenzymů, 

enzymová kinetika redukce FLU a aktivita enzymů, které se redukce FLU účastní. 

Výsledky měření prokázaly, že FLU je více redukován v cytosolu a je 

preferován redukovaný koenzym nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADPH). 

Redukce FLU je u člověka striktně stereospecifická, protože FLU byl redukován pouze 

na (+)-enantiomer FLUR. Při studiu enzymové kinetiky redukce FLU v cytosolu, byly 

stanoveny hodnoty kinetických parametrů, zdánlivá maximální rychlost (V’max)  

a zdánlivá Michaelisova konstanta (K’m). Obě veličiny byly vyšší pro koenzym 

NADPH. Dále bylo zjištěno, že na redukci FLU v cytosolu se podílí karbonylreduktasa 

1 (CBR1) a v mikrosomech 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1 (11β-HSD1).  
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 Flubendazole (FLU) is an anthelmintic of the benzimidazole type used as 

a treatment or prophylaxis of helminthoses in livestock and wild animals. FLU is also 

registered for the treatment of parasitic diseases caused by intestinal nematodes 

in humans. Its mechanism of action lies in its specific binding to tubulin, which disrupts 

the structure and function of microtubules for the therapy of parasitosis in humans. The 

advantage of this drug is also the low systemic toxicity. That is why the anticancer 

activity of FLU is now under study. 

 The aim of this rigorous work was to characterize the reduction of FLU 

in human liver subcellular fractions as this information is still lacking in available 

literature. Stereospecificity, subcellular localization, preference of coenzymes, enzyme 

kinetics of FLU reduction, and activity of enzymes involved in FLU reduction were 

studied in this project. 

 Measurement results have shown that FLU is predominantly reduced in cytosol 

and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced (NADPH) coenzyme is 

preferred. FLU reduction in human is strictly stereospecific because FLU was reduced 

only to (+)-FLUR enantiomer. In the study of the enzyme kinetics of FLU reduction in 

the cytosol, kinetic parameters values, apparent maximum velocity (V’max) and apparent 

Michaelis constant (K’m) were determined. Both were higher for NADPH coenzyme. It 

was further found that carbonyl reductase 1 (CBR1) and 11β-hydroxysteroid 

dehydrogenase 1 (11β-HSD1) were involved in the reduction of FLU in the cytosol 

and in the microsomes, respectively. 
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1 ÚVOD 

 

Na světě existuje mnoho různých onemocnění, bohužel na mnohá z nich stále 

ještě nemáme léčbu. Vědci se proto stále snaží vymýšlet další a další možnosti terapie, 

mimo jiné se pokouší využít již známá léčiva na jiné indikace, než byla původně určena. 

Flubendazol (FLU) je jednou z těchto látek. FLU byl zprvu vyvinut k léčbě helmintóz 

u domestikovaných i volně žijících zvířat. Registrován je i k léčbě parazitóz 

způsobených střevními hlísticemi u lidí. Nyní se ale stále více zkoumá jeho účinek proti 

nádorovým buňkám. Jeho mechanismus účinku, vazba na β-tubulin mikrotubulů, totiž 

napovídá, že by mohl ovlivňovat právě růst a množení nádorových buněk.  

V této práci jsem se zabývala redukcí FLU u lidí in vitro. Studovala jsem 

chování FLU v cytosolické a mikrosomální frakci jaterního homogenátu, preferenci 

koenzymů, stereospecifitu a kinetické parametry. Prováděla jsem inhibiční studie, abych 

zjistila, které enzymy se podílí na redukci FLU. 

FLU je ovšem velmi málo rozpustný ve vodě, proto je pravděpodobné, že 

pro jeho systémový účinek by bylo třeba jeho molekulu pozměnit tak, aby se jeho 

biodostupnost zvýšila. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Hledání nových protinádorových léčiv 

 

Vzhledem k tomu, že rakovina je stále jednou z hlavních příčin úmrtí po celém 

světě, stále se snažíme hledat další a další možná léčiva na její léčbu. Takovéto hledání 

je ovšem velice zdlouhavé a finančně náročné, proto se v posledních letech objevil 

trend, kdy se již schválené léčivé látky s určitou indikací testují na indikace jiné, 

zejména na onkologická onemocnění. Navíc u těchto látek již známe jejich případnou 

toxicitu, farmakokinetiku a farmakodynamiku (Hanušová et al. 2015, González et al. 

2008). Tyto látky tudíž nemají takové závažné nežádoucí účinky jako klasická 

protinádorová léčiva, která drasticky ovlivňují kvalitu života pacienta (Turanli et al. 

2018) a také je pro něj cenově přijatelnější (Andresen a Gjertsen 2017). 

Tento vývoj vychází z již známého molekulárního mechanismu daného 

onemocnění a cíle léčby. Mezi tyto nové zkoušené látky patří například anthelmintika, 

antihypertenziva, psychofarmaka, antidiabetika, lokální anestetika a další (Hanušová 

et al. 2015, González et al. 2008). 

Hledání nových indikací již schválených léčivých látek běží souběžně 

s hledáním nových léčiv na základě vědomostí a znalostí lékařů a vědců a jejich 

schopnosti tyto informace dále reprodukovat. Změna indikace je slibnou strategií, jak 

identifikovat léčiva, která vykazují protinádorovou aktivitu a současně mají 

tolerovatelné nežádoucí účinky na lidské zdraví. Cílem je identifikovat nové 

terapeutické aplikace známých léčiv. Další možností jsou tzv. „in silico“ změny indikací 

na základě výpočtů počítačem. Tato metoda je relativně levná a efektivní, ale bohužel 

neumí tak přesně předpovídat možnosti interakcí mezi léčivem a cílovým receptorem 

(Turanli et al. 2018). 

Na testování protinádorové účinnosti byla nově vyvinuta metoda, která využívá 

značených buněčných linií (PRISM) a umožňuje tak rychlé testování mnoha léčivých 

látek naráz. Molekulární vlastnosti (např. mutace nebo genová exprese) těchto 

buněčných linií mohou být využity k identifikaci biomarkerů citlivosti účinných látek 

proti těmto liniím (Corsello et al. 2017). 

Americký státní zdravotní ústav vyčlenil ve spolupráci s farmaceutickými 

společnostmi finance na hledání nových indikací léčiv. Farmaceutické společnosti, které 
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drží práva na své zavedené ale nepoužívané léky, dávají možnosti vědcům tato léčiva 

přezkoumat jako potenciální léčiva s jinými, ještě neznámými indikacemi (Telleria 

2012). 

 

2.2 Flubendazol 

 

Flubendazol (FLU, systematickým názvem methyl-N-[6-(4-fluorbenzoyl)-1H-

benzimidazol-2-yl]karbamát, obr. 1) je jednou z látek ze skupiny benzimidazolů, která 

byla původně vyvinuta na léčbu onemocnění způsobených parazitickými červy (Čáňová 

et al. 2017). Skupina benzimidazolových anthelmintik je nejrozsáhlejší skupinou 

anthelmintik odvozených od jediné chemické struktury. Některé benzimidazoly patří 

k anthelmintikům s vůbec nejširším spektrem účinku. Vykazují antinematodní, 

antitrematodní i anticestodní aktivitu. 

 

 

 

Obr. 1 Struktura flubendazolu (Wikimedia, 2017) 

 

Díky širokému spektru účinku je FLU schválen pro použití u prasat, psů 

a drůbeže na gastrointestinální a plicní škrkavky, měchovce a tasemnice. V České 

republice je FLU registrován pod třemi názvy léčivých přípravků – Flimabend suspenze 

pro prasata a kura domácího, Flubenol KH pasta pro kočky a psy a Flumixan premix 

pro medikaci krmiva pro prasata. Pro psy a kočky se používá na léčbu škrkavkami 

(Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina), měchovci (Uncinaria 

stenocephala, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme), tenkohlavcem 

(Trichuris vulpis) a tasemnicemi (Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Hydatigera 

taeniaeformis). U prasat je FLU indikován k léčbě nákazy škrkavkou prasečí (Ascaris 

suum), vlasovkou prasečí (Hyostrongylus rubidus), zubovkou prasečí 

(Oesophagostomum dentatum), tenkohlavcem prasečím (Trichuris suis), hádětem 

prasečím (Strongyloides ransomi), plicnivkou prasečí (Metastrongylus apri). Pro kura 
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pak na škrkavku slepičí (Ascaridia galli), roupa kuřího (Heterakis gallinarum) a další 

nematoda (Capillaria spp.) (SPC Flimabend, Flubenol KH, Flumixan). 

FLU je také používán u lidí k léčbě onchocerkiázy v místech spojených 

s onemocněním loasou proti vlasovci kožnímu (Onchocerca volvulus) a vlasovci 

očnímu (Loa loa) (Kuesel 2016) a také lymfatické filariasy (Maté et al. 2017). 

 

2.2.1 Mechanismus účinku 

 

Mechanismus účinku FLU je založen na specifickém navázání a interakcí 

s β-tubulinem (Obr. 2), který je součástí mikrotubulů (Obr. 3). Tím dojde k narušení 

syntézy mikrotubulů. Mikrotubuly jsou významné pro životně důležité funkce parazitů 

jako je například mitóza, tvar buňky, pohyb helminta a proliferace. Změna ve vývoji 

mikrotubulů tudíž může vést až k zániku parazita. Zároveň FLU a další benzimidazoly 

mohou narušovat energetický metabolismus buňky v tom smyslu, že znemožňují 

transport a metabolismus glukózy, což vede k vyčerpání energetických zásob a ztrátě 

pohyblivosti. FLU se váže i na lidský tubulin, ovšem s mnohonásobně nižší afinitou než 

k parazitickému β-tubulinu (Čáňová et al. 2017). Nádorové buňky se rychle 

a nekontrolovaně dělí a rostou, proto potřebují pro svou správnou funkci i mikrotubuly. 

Z tohoto důvodu se o FLU také uvažuje jako o protinádorovém léčivu.  

 

 

 

Obr. 2 Schematické znázornění struktury tubulinu (úprava Middleton a Davis 2018) 
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Obr. 3 Úloha mikrotubulů při dělení buněk (úprava Laband et al. 2017) 

 

2.2.2 Farmakokinetika 

 

FLU je jako anthelmintikum podáván perorálně, a protože je jen velmi omezeně 

rozpustný ve vodě, do krevního řečiště se vstřebává jen ve velmi nízké koncentraci. 

Většina tohoto léčiva je vyloučena nezměněná ve stolici (více jak 80 %), méně močí 

(pod 10 %). Plazmatický poločas FLU je přibližně 16 h. (SPC Flubenol; Čáňová et al. 

2017). 

Díky nízké biodostupnosti FLU je limitováno i jeho použití jako 

protinádorového léčiva. Proto se pro jeho další použití musí jeho molekula pozměnit 

tak, aby se zvýšila i jeho biodostupnost. Bylo zjištěno, že se změnou dávky se jeho 

plocha pod křivkou nemění, a také jeho maximální koncentrace se mění s lékovou 

formou. Např. je mnohem vyšší maximální koncentrace, pokud se použije roztok místo 

suspenze. Hydroxypropyl-β-cyklodextrin, který je často využíván pro svou schopnost 

zvýšit biodostupnost, byl také testován s FLU a zjistilo se, že FLU díky tomu má 

mnohem vyšší maximální plasmatickou koncentraci (Čáňová et al. 2017, McKellar 

et al. 1993). 

 

2.2.3 Metabolismus 

 

FLU v organismu podléhá několika různým biotransformačním reakcím (obr. 4). 

V první fázi biotransformace dochází buďto k redukci ketonové skupiny,  
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nebo k hydrolýze karbamátu. Metabolismus FLU byl studován u parazitů, u různých 

živočišných druhů i u člověka.  

U parazitů, přesněji u vlasovky slezové (Haemonchus contortus), vznikal 

při metabolismu FLU 12 různých metabolitů. Nejčastěji vznikal redukovaný metabolit 

FLU. Dále docházelo k hydroxylaci FLU a hydrolýze karbamátu. V druhé fázi 

biotransformace byla pozorována O-glykosidace, N-glykosidace, methylace 

a O-acetylace. Celé spektrum metabolitů bylo stanoveno pomocí UHPLC s MS/MS 

detekcí (Raisová-Stuchlíková et al. 2018). 

U vyšších živočichů, respektive v mikrosomální a cytosolické frakci připravené 

z jaterní tkáně (ovce, skot, prasata, drůbež a potkani) bylo pomocí HPLC zjištěno,  

že metabolismus probíhá obdobně u všech druhů, ale s jiným poměrem redukovaných 

a hydrolyzovaných metabolitů FLU. Humánní mikrosomy vyprodukovaly obdobná 

množství každého z metabolitů, ale v této studii nebyl sledován metabolismus FLU 

v cytosolické frakci (Maté et al. 2017).  

U člověka byl metabolismus FLU studován také v precisních řezech z lidské 

jaterní tkáně a v 9 buněčných liniích různého původu (odvozené z prsní tkáně, tlustého 

střeva, ústní dutiny). Metabolity FLU byly stanoveny UHPLC s MS/MS detekcí 

(Raisová-Stuchlíková et al. 2018). FLU s redukovanou karbonylovou skupinou byl 

jediným metabolitem nalezeným v lidské jaterní tkáni. Redukovaný FLU byl také 

nalezen u všech buněčných linií, u prsní linie MCF-7 a střevní linie SW480 byl tento 

redukovaný metabolit ještě methylován. Ve většině případů FLU více vstupoval a byl 

méně redukován v proliferujících (metastatických) buňkách než v buňkách 

diferencovaných (nenádorové, nemetastatické), což činí FLU nadějným léčivem 

v protinádorové terapii.  

Dosud nebyla studována redukce FLU a její kinetika v humánním cytosolu, 

který obsahuje více redukčních enzymů než mikrosomy a pravděpodobně více přispívá 

k celkové redukci tohoto léčiva.  
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Obr. 4 Metabolismus FLU (1) na redukovaný FLU (2), hydrolyzovaný FLU (3)  

a redukovaný a hydrolyzovaný FLU (4) (úprava Čáňová et al. 2017) 

 

2.2.4 Protinádorová aktivita 

 

Vzhledem k mechanismu účinku FLU byla poprvé prokázána protinádorová 

aktivita proti leukémii a buňkám myelomu na buněčných liniích a vzorcích lidské tkáně. 

FLU poškodil tvorbu mikrotubulů podobně jako kolchicin (Spagnuolo et al. 2010). 

Další experiment prokázal protinádorovou aktivitu FLU proti neuroblastomu. 

Bylo testováno 26 nádorových buněčných linií, z nichž byl nejcitlivější právě 

neuroblastom, kde došlo k apoptóze buněk díky PUMA (p53 upregulující modulátor 

apoptózy). Navíc byl ještě testován FLU vázaný na hydroxypropyl-β-cyklodextrin, 

který inhiboval novotvorbu cév a růst nádoru v kuřecí chorioalantoické membráně 

(Michaelis et al. 2015). 

V další studii byl pozorován účinek FLU na buněčné linie rakoviny prsu (MDA-

MB-231, BT-549, MCF-7 a SK-BR-3). Bylo zjištěno, že intraperitoneální injekce FLU 

zpomalily růst tohoto nádoru u myšího xenograftu. FLU dokonce znovu navodil 

diferenciaci buněk a snížil invazivnost buněk. Je to vysvětleno tím, že FLU pozastavil 

mitózu v G2/M fázi a polymerizaci tubulinu. FLU také zvýšil cytotoxicitu 
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antineoplastik fluoruracilu a doxorubicinu (DOX) proti prsním rakovinným buňkám 

(MDA-MB-231 a BT-549) (Hou et al. 2015). 

Dále bylo prokázáno, že FLU dokáže zpomalovat růst buněk i u buněčných linií 

kolorektálního karcinomu (SW620) a zvyšuje účinnost léčby paklitaxelem na těchto 

buňkách (Králová et al. 2013). 

Čáňová et al. sledovali vliv FLU na melanomové modely a zjistili, že FLU též 

indukuje apoptózu aktivací kaspas (Čáňová et al. 2017). 

Protinádorová aktivita FLU byla testována na nádorových buněčných liniích 

PC3 a ještě agresivnější PC3MLN4 (Cheong et al. 2018). Bylo zjištěno, že FLU a další 

benzimidazoly (albendazol, fenbendazol, mebendazol) mají antiproliferační aktivitu 

proti těmto buněčným liniím a proti PC3MLN4 buňkám dokonce ještě 2x větší. FLU je 

velmi málo rozpustný ve vodě, proto se tento tým také zaměřil na změnu struktury FLU 

a ostatních benzimidazolů. Šlo o záměnu methylové skupiny, která je součástí 

karbamátu, za polárnější skupinu nebo vložení polární skupiny na fenylovou část 

molekuly (obr. 5). Největší vliv na viabilitu nádorových buněčných linií plic (NSCLC 

A549) a prostaty (PC3 a PC3MLN4) měl para-oxetanylový derivát mebendazolu 

 (obr. 6) v koncentracci 1 i 10µM. Tato látka byla zkoušena i na myších, do kterých byl 

insertován rakovinný xenograft z prostaty (PCMLN4). Bylo pozorováno výrazné 

snížení růstu rakoviny a zároveň nebyla prokázána toxicita této látky. Para-oxetanylový 

derivát mebendazolu také indukoval zastavení buněčného cyklu v G2/M fázi. 

 

Obr. 5 Změny ve struktuře benzimidazolů (úprava Cheng et al. 2018) 

 

 

Obr. 6 Para-oxetanylový derivát mebendazolu (Cheng et al. 2018) 
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V rámci protinádorové léčby zatím nebyly provedeny žádné klinické studie FLU 

na lidech (Čáňová et al. 2017). 

 

2.3 Biotransformační enzymy 

 

Látky, které do organismu vstupují, jsou buď tělu vlastní tzv. eubiotika, jež 

slouží například jako zásobárna energie či stavební kameny pro další sloučeniny, anebo 

cizorodé látky tzv. xenobiotika, jež v organismu nemají žádnou fyziologickou funkci 

a jsou jimi například léčiva. Tyto sloučeniny se musí v organismu metabolizovat, aby se 

co nejsnáze dostaly pryč z organismu, a to za pomocí právě biotransformačních 

enzymů. 

Enzymy jsou sloučeniny bílkovinného charakteru, které mají katalytickou 

aktivitu, čímž snižují aktivační energii potřebnou k chemickým reakcím probíhajícím 

v živém organismu. Snížení aktivační energie vede ke značnému zrychlení těchto 

reakcí. Enzymy tak určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu 

biochemických procesů v těle všech živých organismů včetně člověka.  

Obecně se biotransformační reakce rozdělují do dvou fází. První fáze 

biotransformace se označuje jako konverze, zahrnuje hlavně enzymy oxidační, redukční 

a hydrolytické. Během první fáze jsou do struktury xenobiotika vneseny či odkryty 

funkční skupiny. Druhou fázi biotransformace představují reakce konjugační,  

při kterých xenobiotikum či jeho metabolit reaguje s endogenní sloučeninou. Těmito 

chemickými reakcemi vznikají nové sloučeniny, metabolity, s novými biologickými 

a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tyto metabolity bývají lépe rozpustné ve vodě 

a lépe přístupné pro transportní a exkreční systémy. Jako třetí fáze metabolismu 

xenobiotik bývá někdy označován transport xenobiotika a jeho metabolitů. Hlavními 

orgány účastnícími se metabolismu xenobiotik jsou játra a tenké střevo. 

Základními biotransformačními reakcemi 1. fáze biotransformace jsou oxidace, 

redukce a hydrolýza. Skupiny enzymů, které tyto reakce katalyzují jsou proto oxidasy 

(např. cytochromy P450, flavinové monooxygenasy, peroxidasy, 

alkoholdehydrogenasy), reduktasy (aldoketoreduktasy, dehydrogenasy/reduktasy 

s krátkým řetězcem, dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem, 

chinonoxidoreduktasy a další) a hydrolasy (esterasy, paraoxonasa, peptidasy, amidasy) 

(Skálová et al. 2011). 
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V této práci jsem se zabývala redukčními enzymy člověka, konkrétně 

cytosolickými a mikrosomálními enzymy redukujícími karbonylovou skupinu FLU.  

 

2.3.1 Enzymy redukující karbonylovou skupinu 

 

Enzymy redukující karbonylovou skupinu katalyzují reverzibilní reakce 

aldehydů a ketonů na alkoholy a také redukují chinony. Metabolity s hydroxyskupinou 

jsou substráty pro konjugační reakce 2. fáze biotransformace, poté dochází k eliminaci 

těchto molekul (Rosemond a Walsh 2004). Substráty těchto enzymů jsou často vysoce 

reaktivní a toxické, mohou tvořit Schiffovy baze s proteiny nebo být i mutagenní. Proto 

jsou tyto enzymy velice důležité pro lidský organismus. 

Tyto enzymy jsou vysoce exprimovány v játrech, plících, mozku, srdci, 

ledvinách, varlatech, krvi a slezině. Existují vázané na membrány i volně v cytosolu, 

často se také nachází v mitochondriích. 

Endogenními substráty těchto enzymů jsou steroidní hormony, prostaglandiny 

a monosacharidy. Co se léčiv týká jsou to např. fenofibrát, warfarin a haloperidol 

(Rosemond a Walsh 2004). 

Enzymy redukující karbonylovou skupinu se řadí do tří skupin – 

aldoketoreduktasy, dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR)  

a dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem.  

Karbonylreduktasy (CBR) jsou NADPH-dependentní enzymy spadající pod 

nadrodinu SDR. CBR se nacházejí ve všech živých organismech od bakterií a kvasinek 

až po savce. V lidském genomu byly identifikovány tři SDR geny, které kódují CBR1, 

CBR3 a CBR4 (Boušová et al. 2015).  

Z mikrosomálních enzymů podílejících se na redukci karbonylových skupin je 

významný enzym 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 1 (11β-HSD1), který také 

patří do nadrodiny SDR. 

 

2.3.1.1 Karbonylreduktasa 1 

 

CBR1 (obr. 7) je cytosolický monomerní enzym, který se skládá z 277 

aminokyselin, má molekulární hmotnost přibližně 30 kDA a nachází se nejvíce 

v cytosolu buněk jater, střev, CNS a placenty, což může naznačovat možnost protekce 

před toxickými látkami. Katalyzuje hlavně NADPH-dependentní redukci ketonů, 
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chinonů a anthracyklinů. CBR1 má širokou substrátovou specifitu, protože dokáže 

redukovat strukturně rozdílné karbonylové sloučeniny (Moschini et al. 2017, Boušová 

et al. 2015). Z endogenních sloučenin jsou to např. prostaglandiny a vitamin K 

(Boušová et al. 2015, Skálová et al. 2011). 

V posledních letech bylo také zjištěno, že CBR1 je důležitým detoxifikačním 

činidlem. Dokáže odstraňovat reaktivní karbonyly, které jsou výsledkem oxidativního 

stresu např. při zánětu a ateroskleróze (Ellis 2007). Reaktivní karbonyly jsou také 

schopné se vázat na DNA a bílkoviny, a tím způsobovat rakovinu (Oppermann 2007). 

Z exogenních látek CBR1 metabolizuje například warfarin, haloperidol, 

dolasetron a DOX (Skálová et al. 2011). 

Bylo zjištěno, že inhibice CBR1 může vést ke zvýšené invazivnosti rakovinných 

buněk. Také nižší hodnoty exprese CBR1 v nádorových buňkách pacientů 

po chemoterapii vedly k nižšímu přežití těchto pacientů (Boušová et al. 2015). 

 

 

 

Obr. 7 Model karbonylreduktasy 1 (Wikimedia 2018) 

 

2.3.1.2 Karbonylreduktasa 3 

 

CBR3 je také cytosolický monomerní enzym nacházející se hlavně 

ve vaječnících a slinivce, je s CBR1 ze 79 % homologní. Od CBR1 se liší hlavně 
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v aktivním místě enzymu, čímž má mnohem užší substrátovou specifitu, a proto jsou 

jejími substráty převážně xenobiotika (Boušová et al. 2015). 

2.3.1.3 Karbonylreduktasa 4 

 

CBR4 je tetramer nacházející se v mitochondriální matrix jater a ledvin člověka. 

Je to NADPH-dependentní reduktasa, ale je specifická jen pro ortho a parachinony 

(Boušová et al. 2015). 

 

2.3.1.4 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 1 

 

11β-HSD1 je vysoce exprimována v jaterní tkáni, adipocytech, mozku 

a v plicích. Na rozdíl od ostatních reduktas není lokalizována v cytosolu, ale 

v membránách endoplasmatického retikula. Fyziologickou úlohou 11β-HSD1 je např. 

redukce kortisonu na kortisol, který aktivuje glukokortikoidní receptory. Přestože 

metabolizuje eobiotika, je také významnou reduktasou xenobiotik (Maser a Bannenberg 

1994). 

11β-HSD1 metabolizuje některá důležitá léčiva jako např. ketoprofen, bupropion 

a další, dále také toxické látky jako je např. NNK – nitrosaminoketonový derivát 

nikotinu, který hraje významnou roli v karcinogenezi (Yang et al. 2018). Selektivní 

inhibitory 11β-HSD1 by mohly být slibnými činiteli v terapii diabetu mellitu 2. typu 

a kardiovaskulárních chorob (Wang 2006). 
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3 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem rigorózní práce bylo objasnit redukci flubendazolu (FLU) u lidí in vitro 

 

- Stanovit preferenci koenzymů a stereospecifitu při redukci FLU v lidském 

jaterním cytosolu a mikrosomech 

 

- Studovat kinetiku redukce FLU v jaterním cytosolu a určit kinetické parametry 

(Michaelisovu konstantu Km a maximální rychlost Vmax) pro tuto reakci 

 

- Zjistit, které enzymy se na redukci FLU podílejí v cytosolu a v mikrosomech 

 

- Stanovit aktivitu enzymů redukujících karbonylovou skupinu v lidském jaterním 

cytosolu a aktivitu lidské rekombinantní CBR1 vůči různým substrátům  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1 Materiál, přístroje, pomůcky, chemikálie 

 

4.1.1 Biologický materiál 

 

K provádění pokusů byly použity subcelulární frakce (cytosol, mikrosomy) 

z lidských jater (Homo sapiens, směsné vzorky z jater 8 pacientů).  

Malé části zdravých jater byly získány od 8 pacientů (z toho 5 mužů a 3 ženy 

ve věku 63-73 let), kteří podstoupili operaci jater kvůli nádoru jaterní tkáně. Etická 

komise fakultní nemocnice v Hradci Králové (201703 S14P) schválila odebrání těchto 

částí. Všichni tito pacienti podepsali informovaný souhlas pro získání částí tkáně 

pro vědecké účely. 

Dále byla použita rekombinantní humánní CBR1 získávaná z kvasinek. 

 

4.1.2 Přístroje a pomůcky 

 

Analytické váhy Sartorius CP225D 

Analytické váhy Sartorius M-Prove 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5415D 

Centrifuga Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos 

Digitální pH-metr Jenway LTD 3020 

Eppendorf Thermomixer Comfort 

Koncentrátor Eppendorf 5301 

Koncentrátor Eppendorf plus 

Mrazící box Jouan VX380E vertical (-80 °C) 

Spektrofotometr Tecan Infinite M200 

Třepačka IKA MS2 Minishaker  

Ultracentrifuga Beckman Coulter 

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (Shimadzu 10 AVP, Thermo Electron) 

Ostatní běžné laboratorní pomůcky 
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4.1.3 Chemikálie 

 

Albendazol (Sigma-Aldrich) 

Dimethylsulfoxid (Sigma-Aldrich) 

Doxorubicin (Sigma-Aldrich) 

Flubendazol (Janssen Pharmaceutica) 

Kyselina glycyrrhetinová (Sigma-Aldrich) 

Menadion (Sigma-Aldrich) 

Metyrapon (Sigma-Aldrich) 

NADH (Boehringer Mannheim) 

NADPH (Sigma-Aldrich) 

Rekombinantní lidská karbonylreduktasa 1 (MyBioSource) 

Běžné laboratorní chemikálie od firmy Sigma-Aldrich nebo PENTA 
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4.2 Metodika 

 

4.2.1 Příprava subcelulárních frakcí 

 

Játra získaná z operací pacientů (Fakultní nemocnice v Hradci Králové) byla 

vyndána z hlubokomrazicího boxu (-80°C) a ponechána při teplotě 0°C roztát. 

V chladící místnosti byla játra na ledu rozvážena do mističek přibližně po 5 g  

a rozstříhána na kousky. Z jedné mističky byla játra přendána do 30 ml homogenizátoru 

(Potter-Elvehjem) a bylo přilito 15 ml 0,1 M sodno-fosfátového pufru pH 7,4 a 3x 

zhomogenizováno. Výsledný homogenát byl přelit do centrifugační kyvety, přičemž byl 

homogenizátor i píst propláchnut 15 ml pufru a přilit do centrifugační kyvety. 

Kyvety byly vloženy do centrifugy Heraeus a stočeny při tíhovém zrychlení 

5000 g na 20 min. při 4 °C. Supernatant byl přelit do čistých kyvet a znovu stočen 

tentokrát na 20 000 g na 60 min. při 4 °C. Supernatant byl znovu slit, tentokrát však do 

jiných kyvet pro ultracentrifugu Beckman. Kyvety byly vyváženy na vahách, vloženy 

do rotoru a ultracentrifuga zapnuta na 105 000 g na 60 min. při 4 °C. Výsledný 

supernatant (cytosol) byl přelit do kádinky a za stálého míchání rozpipetován po 1 ml 

do mikrozkumavek eppendorf a zmražen (-80°C). 

Pro přípravu mikrosomů byla peleta resuspendována v 30 ml pufru a znovu 

stočena v ultracentrifuze (105 000 g, 60 min., 4°C). Supernatant byl slit a k peletě bylo 

přidáno tolik mililitrů pufru s 20% (v/v) glycerolu, kolik bylo gramů jater a peleta byla 

zhomogenizována. Nakonec byly mikrosomy rozpipetovány po 300 μl do 

mikrozkumavek eppendorf a zmraženy (-80°C). 

 

4.2.2 Stanovení koncentrace bílkovin pomocí metody BCA  

 

BCA metoda je založena na reakci proteinů s měďnatými ionty v alkalickém 

prostředí. Měď přechází na jednomocnou měď, která vytváří v alkalickém prostředí 

kolem pH 10 stabilní modrofialový komplex s BCA (bicinchoninová kyselina) (obr. 8). 

Intenzita zabarvení je přímo úměrná množství bílkoviny (absorbance komplexu se měří 

při 562 nm). 

Nejprve byl do 6 mikrozkumavek připraven roztok se vzrůstající koncentrací 

hovězího sérového albuminu (BSA) dle tabulky (Tab. 1). Poté byly připraveny vzorky 
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naředěním cytosolu 10x redestilovanou vodou. Do 96-jamkové GAMA destičky bylo 

napipetováno 10 l bílkoviny z mikrozkumavek 1-6 jako kalibrační řada, a to pokaždé 

8 paralelních měření pro každou koncentraci. K tomu bylo napipetováno 

multikanálovou pipetou 200 l pracovního roztoku C (připravený smícháním 50 dílů 

roztoku A (NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH) a 1 dílu roztoku B (4% CuSO4.6 

H2O). Vzorky byly připraveny tak, že se do každé jamky napipetovalo 10 l vzorku 

bílkoviny, opět se měřilo 8 paralelních měření a k tomu bylo přidáno 200 l pracovního 

roztoku C. 

Destička byla promíchána a byla inkubována při 37 °C v thermomixeru po dobu 

30 minut. Samotné měření probíhalo na spektrofotometru Tecan při vlnové délce  

562 nm. 

 

N
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+
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Obr. 8 Reakce BCA s měďnatými ionty 

 

 

Tab. 1 Ředění BSA pro kalibrační přímku 

 

Sloupec 

destičky 

Koncentrace v jamce 

[µg/ml] 

0,1% roztok BSA 

[µl] 

Redestilovaná voda 

[µl] 

1 0 0 100 

2 200 20 80 

3 400 40 60 

4 600 60 40 

5 800 80 20 

6 1000 100 0 
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4.2.3 Stanovení aktivity karbonylreduktasy 1 v cytosolu  

 

Tato spektrofotometrická metoda je založena na inkubaci subcelulární frakce 

(cytosolu) nebo lidské rekombinantní CBR1 se substrátem (menadion (MEN), 

metyrapon (MET), DOX a FLU) a koenzymem NADPH. Redukce substrátu je 

doprovázena oxidací NADPH, což je fotometricky zaznamenáváno jako pokles 

absorbance při 340 nm. Aktivitu reduktas lze vypočítat pomocí tohoto poklesu 

absorbance a molárního absorpčního koeficientu NADPH.   

 

Zpočátku byl připraven mastermix pro každý substrát zvlášť. Ten se skládal 

z 0,1 M K-fosfátového pufru, pH 7,4, 1 mM NADPH a roztoku substrátu o různé 

koncentraci (0,5 mM MEN, 1 mM MET, 10 µM FLU) nebo pro všechny substráty 

v 10 µM koncentraci. Do 96-jamkové GAMA destičky ležící na ledu bylo napipetováno 

10 l 0,1 M K-fosfátového pufru (slepý vzorek) nebo 10 l cytosolu nebo 10 l 

mikrosomů nebo 10 l 5x ředěné 1 mg/ml CBR1. K tomu bylo přidáno 190 l 

mastermixu (podle typu substrátu) multikanálovou pipetou. Vždy bylo změřeno 

8 paralelních měření dle obrázku (Obr. 9). 
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Obr. 9 Zobrazení mikrotitrační destičky při pipetování 
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Obdobně byl připraven zvlášť mastermix s 10 µM DOX v reakční směsi a zvlášť 

s 10 µM FLU v reakční směsi. Oba obsahovaly 0,1 M K-fosfátový pufr pH 7 a 1 mM 

NADPH. Do 96-jamkové GAMA destičky ležící na ledu bylo napipetováno 10 l 

cytosolu nebo 10 l 5x ředěné 1 mg/ml CBR1. K tomu bylo přidáno 190 l mastermixu 

s DOX nebo s FLU multikanálovou pipetou. Vždy bylo změřeno 8 paralelních měření. 
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C 

D 

E 

F 

G 

H 

 

Obr. 10 Znázornění pipetování do mikrotitrační destičky 
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4.2.4 Inkubace subcelulárních frakcí s flubendazolem 

 

Do označených mikrozkumavek byly napipetovány 3 l zásobního roztoku FLU 

v DMSO v různých koncentracích (1 mM, 2 mM, 3 mM, 5 mM, 7 mM, 10 mM) nebo 

3 l DMSO (biologický slepý vzorek), 97 l 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4, 

100 l 1,5 mM NADH nebo NADPH a 100 l cytosolu nebo mikrosomů nebo 0,1M 

Na-fosfátového pufru (chemický slepý vzorek) dle tabulky (Tab. 2). Vše bylo měřeno 

ve 3-4 paralelních měřeních. 

 

Tab. 2 Zobrazení pipetování do mikrozkumavek 

 

 
1-10 mM 

FLU 
DMSO Pufr NADPH NADH CYT MIC 

CYT 

NADPH 
3 - 97 100 - 100 - 

CYT 

NADH 
3 - 97 - 100 100 - 

MIC 

NADPH 
3 - 97 100 - - 100 

MIC 

NADH 
3 - 97 - 100 - 100 

SLB 

CYT 
- 3 197 - - 100 - 

SLB 

MIC 
- 3 197 - - - 100 

SLCH 

NADPH 
3 - 197 100 - - - 

SLCH 

NADH 
3 - 197 - 100 - - 

CYT – cytosol, MIC – mikrosomy, SLB – slepý vzorek biologický, SLCH – slepý 

vzorek chemický 

 

Připravené vzorky byly promíchány na třepačce a inkubovány v termostatu 

po dobu 30 min při 37 °C a 700 RPM. Po inkubaci byly vzorky ochlazeny v ledové 

lázni a bylo přidáno 30 l amoniaku. Dále bylo do mikrozkumavky přidáno 30 l 
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vnitřního standardu (10 µM ABZ) a 900 l octanu ethylnatého. Vzorky byly řádně 

promíchány na třepačce po dobu 5 min a vloženy do centrifugy a stočeny (5000 RPM/3 

min). 800 l extraktu z horní vrstvy bylo přeneseno do připravené čisté mikrozkumavky 

a octan ethylnatý byl odpařen v koncentrátoru po dobu 25 min při 45 °C. Suché vzorky 

byly uchovány v temnu a chladu při -20 °C. Nakonec byly vzorky změřeny na HPLC. 

Pro stanovení enantiomerů redukovaného FLU ((+)-FLUR a (-)-FLUR) byla použita 

chirální HPLC analýza. Koncentrace FLU, (+)-FLUR a (-)-FLUR ve vzorku byla 

zjištěna pomocí metody vnitřního standardu. Jako vnitřní standard byl použit 

albendazol.  Byla použita chromatografická kolona 250x4,6 mm s náplní Chiralcel 

OD-R (Daicel, Japonsko). Mobilní fáze obsahovala methanol a 1 M vodný roztok 

NaClO4 (75:25, v/v, pH 6,85). Isokratická eluce s průtokovou rychlostí 0,5 ml/min 

umožnila separaci během 25 minut.  Jako detektor byla použita kombinace UV 

detektoru diodového pole (photodiode-array) a fluorescenčního detektoru. Měření 

na HPLC provedl Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 

 

Dále byla použita kyselina 18β-glycyrrhetinová (GA) jako inhibitor redukce 

FLU v mikrosomech. Vzorky byly připraveny podle níže uvedené tabulky (Tab. 3) 

a inkubovány stejně, jak již bylo zmíněno výše. 

 

Tab. 3 Příprava vzorků pro inkubaci s GA 

 

 

 

2 mM 

FLU 

0,2 mM 

GA 

2 mM 

GA 
DMSO Pufr NADPH MIC 

VZ 1,5 - - 1,5 97 100 100 

GA        

1 µM 
1,5 1,5 - - 97 100 100 

GA      

10 µM 
1,5 - 1,5 - 97 100 100 

SLCH 1,5 - 1,5 - 197 100 - 

VZ – vzorek, MIC – mikrosomy, SLCH – slepý vzorek chemický 
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4.2.5 Inkubace rekombinantní CBR1 s doxorubicinem 

 

Nejdříve byly připraveny zásobní roztoky - 0,2 mM DOX, 6 mM NADPH a 

0,2 mM a 1 mM FLU, rekombinantní CBR1 a 0,1 M Na-fosfátový pufr. Poté bylo 

pipetováno do mikrozkumavek dle tabulky (Tab. 4), přičemž jako první se pipetoval 

FLU nebo DMSO, poté pufr, dále NADPH a CBR1 a nakonec byla reakce odstartována 

DOX.  

 

Tab. 4 Způsob pipetování do mikrozkumavek 

 

 DOX NADPH DMSO 
0,2mM 

FLU 

1mM 

FLU 
Pufr CBR1 

K 15 25 1,5 - - 98,5 10 

0,2 mM 

FLU 
15 25 - 1,5 - 98,5 10 

1 mM 

FLU 
15 25 - - 1,5 98,5 10 

SLB 15 - 1,5 - - 123,5 10 

SLCH 15 25 - 1,5 - 98,5 10 

K – kontrola, SLB – slepý vzorek biologický, SLCH – slepý vzorek chemický 

 

Připravené vzorky v mikrozkumavkách byly inkubovány 30 min 

v thermomixeru při 37 °C. Reakce byla ukončena přidáním 100 µl ledového acetonitrilu 

a 100 µl methanolu. Nakonec byly vzorky protřepány a uschovány při -80 °C až 

do jejich změření na HPLC. 
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Stanovení koncentrace bílkovin 

 

Stanovení obsahu bílkovin bylo provedeno podle kapitoly 4.2.2. Na základě 

získaných hodnot byla sestrojena kalibrační křivka vyjadřující závislost absorbance 

na koncentraci bílkoviny (Obr. 11). Obsah bílkoviny ve vzorcích byl vypočítán pomocí 

rovnice lineární regrese y = 0,0012x + 0,0419 s korelačním koeficientem R2 = 0,9887. 

V cytosolu byla koncentrace proteinů 6,68 mg/ml, v mikrosomech 3,77 mg/ml. Tato 

stanovená koncentrace bílkoviny byla použita pro výpočet specifické aktivity enzymů 

v cytosolické a mikrosomální frakci.  

 

 

 

Obr. 11 Graf závislosti absorbance na koncentraci bílkoviny 
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5.2 Stanovení preference koenzymu při redukci FLU  

 

Inkubace subcelulárních frakcí – cytosolické a mikrosomální – s FLU byly 

provedeny dle kapitoly 4.2.4. Ve vzorcích byla zjištěna preference koenzymu NADPH 

pro redukci FLU před NADH obzvláště pak v cytosolické frakci (Obr. 12). 

V mikrosomální frakci nebylo při inkubaci FLU s koenzymem NADH signifikantní 

množství (+)-FLUR naměřeno. 

 

 

 

 

Obr. 12 Preference koenzymu pro redukci FLU v lidské jaterní cytosolické  

a mikrosomální frakci 
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5.3 Stereospecifita redukce FLU v cytosolu a v mikrosomech 

 

Stanovení koncentrace enantiomerů (+)-FLUR a (-)-FLUR bylo provedeno 

pomocí chirální HPLC analýzy, jak je popsáno v kapitole 4.2.4. Z tabulky (Tab. 5) je 

zřetelné, že FLU je stereospecificky redukován jak cytosolickými, tak mikrosomálními 

enzymy. FLU se redukuje pouze na (+)-enantiomer – (+)-FLUR v humánním jaterním 

cytosolu a mikrosomech.  

 

Tab. 5 Stereospecifita redukce FLU v lidském jaterním cytosolu a mikrosomech 

 

 (+)-FLUR [pmol/mg] (-)-FLUR [pmol/mg] 

CYT NADPH 23,80 ± 0,45 0 

CYT NADH 10,97 ± 0,66 0 

MIC NADPH 1,77 ± 0,63 0 

MIC NADH 0 0 
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5.4 Kinetika redukce FLU v cytosolu 

 

Cytosol byl inkubován s různými koncentracemi FLU (0-10 µM) dle kapitoly 

4.2.4. Množství (+)-FLUR vytvořeného v inkubační směsi je vyjádřeno jako reakční 

rychlost. Graf závislosti rychlosti enzymové reakce na koncentraci substrátu odpovídá 

rovnici Michaelis-Mentenové (Obr. 13).  
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Obr. 13 Kinetika redukce FLU v cytosolu 

 

Zdánlivá maximální rychlost V’max a zdánlivá Michaelisova konstanta K’m byly 

vypočteny pomocí softwaru GraphPad Prism 7,04. V’max značí rychlost utváření 

produktu při nasycení enzymu substrátem. K’m vyjadřuje afinitu enzymu k substrátu 

v multienzymovém systému. V’max a K’m pro koenzym NADPH byly vyšší než 

pro koenzym NADH (Tab. 6). 

 

Tab. 6 Kinetické parametry pro redukci FLU v cytosolu s NADPH nebo NADH 

koenzymy 

 

 CYT NADPH CYT NADH 

V’max [nM/min] 0,466 ± 0,043 0,161 ± 0,024 

K’m [µM] 19,91 ± 2,49 13,34 ± 3,07 
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5.5 Specifická aktivita CBR1 v cytosolu vůči různým substrátům  

 

Pomocí inhibiční studie bylo zjištěno, že MEN a luteolin, známé inhibitory 

CBR1 (Pataráková 2017, Matsumoto et al. 2014), inhibují redukci FLU v cytosolu. 

Proto byla stanovena specifická aktivita CBR1 v cytosolu vůči různým substrátům 

MEN, MET, DOX a FLU. 

Nejdříve byla měřena specifická aktivita CBR1 v cytosolu dle kapitoly 4.2.3 

s různými koncentracemi substrátů (0,5 mM MEN, 1 mM MET, 10 µM FLU, 20 µM 

DOX) podle běžně používaných a citovaných metod. Z grafu (Obr. 14) vidíme, že 

nejvyšší specifickou aktivitu CBR1 vykazuje vůči MEN, nižší vůči ostatním substrátům 

(DOX, MET a FLU).  

 

  

 

Obr. 14 Specifická aktivita CBR1 v lidském jaterním cytosolu při různé koncentraci 

substrátů 
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Pro porovnání aktivity cytosolické CBR1 jsem dle kapitoly 4.2.3 měřila aktivitu 

CBR1 se substráty MEN, MET, FLU a DOX ve stejných koncentracích – 10 µM. 

V tomto případě vidíme, že nejvyšší specifickou aktivitu cytosolická CBR1 vykazuje 

vůči FLU a DOX, nižší vůči MET a nejnižší vůči MEN (Obr. 15).  

 

 

 

Obr. 15 Specifická aktivita CBR1 v lidském jaterním cytosolu při stejné koncentraci 

substrátů 
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5.6 Specifická aktivita rekombinantní CBR1 vůči různým substrátům 

 

Specifická aktivita lidské rekombinantní CBR1 byla měřena dle kapitoly 4.2.3 

s různými koncentracemi substrátů (0,5 mM MEN, 1 mM MET, 10 µM FLU, 20 µM 

DOX). Na grafu (Obr. 16) vidíme, že nejvyšší specifickou aktivitu lidská rekombinantní 

CBR1 vykazuje vůči FLU a DOX, podstatně nižší vůči MEN a MET. 

 

 

 

Obr. 16 Specifická aktivita lidské rekombinantní CBR1 při různé koncentraci substrátů 
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Dále pro porovnání aktivity CBR1 byla měřena aktivita lidské rekombinantní 

CBR1 se substráty MEN, MET, FLU a DOX ve stejných koncentracích – 10 µM 

dle kapitoly 4.2.3.  V tomto případě vidíme (Obr. 17), že nejvyšší specifickou aktivitu 

CBR1 vykazuje vůči MEN, výrazně nižší pak u ostatních substrátů (MET, FLU 

a DOX).  

 

 

 

Obr. 17 Specifická aktivita lidské rekombinantní CBR1 při stejné koncentraci substrátů 
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5.7 Aktivita karbonyl-redukujících enzymů v mikrosomech 

 

Z výsledků měření preference koenzymů při biotransformaci FLU bylo zjištěno, 

že se FLU mírně redukuje i v mikrosomální frakci za přítomnosti NADPH. Tudíž byla 

stanovena specifická aktivita karbonyl-redukujících enzymů vůči různým substrátům 

v různých koncentracích (podle běžně používaných metod) i v mikrosomech. 

Z grafu (Obr. 18) vidíme, že nejvíce je redukován MEN. FLU a MET jsou 

redukovány méně.   

 

 

 

Obr. 18 Specifická aktivita karbonyl-redukujících enzymů v lidských jaterních 

mikrosomech při různé koncentraci substrátů 
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koncentracích. Obdobně jako při použití různé koncentrace je i při stejné koncentraci 

substrátu nejvíce redukován MEN, FLU a MET méně (Obr. 19).   

 

0

2

4

6

8

10

12

MEN MET FLU

sp
e

ci
fi

ck
á 

ak
ti

vi
ta

 [
n

m
o

l/
m

in
/m

g]

MEN

MET

FLU



39 

 

 

 

Obr. 19 Specifická aktivita karbonyl-redukujících enzymů v lidských jaterních 

mikrosomech při stejné koncentraci substrátů 

 

Jedním ze známých enzymů, který se v mikrosomech podílí na redukci 

sloučenin s karbonylovou skupinou je 11β-HSD1 (Yang et al. 2018). Postupem udaným 

v kapitole 4.2.4 byla v mikrosomální frakci sledována inhibice redukce FLU pomocí 

18α-glycyrrhetinové kyseliny (GA), což je inhibitor 11β-HSD1 (Classen-Houben et al. 

2009). Z grafu (Obr. 20) vidíme, že čím vyšší je koncentrace GA ve vzorku, tím menší 

množství (+)-FLUR vzniká. 

 

 

Obr. 20 Inhibice redukce FLU v lidské jaterní mikrosomální frakci pomocí GA 

(18α-glycyrrhetinová kyselina)   
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5.8 Vliv flubendazolu na redukci doxorubicinu 

 

Dle kapitoly 4.2.5 byla změřena redukce DOX lidskou rekombinantní CBR1 

a její ovlivnění dvěma různými koncentracemi FLU. Pomocí HPLC ani HPLC-MS se 

nepodařilo stanovit v žádném vzorku doxorubicinol (redukovaný metabolit DOX). 

Z naměřených výsledků není možné určit, zda má FLU vliv na redukci DOX. 
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6 DISKUZE 

 

FLU je jedno z benzimidazolových anthelmintik, které působí proti hlísticím, 

motolicím a tasemnicím. Vzhledem k jeho nízké toxicitě a ceně se uvažuje o použití 

 i pro jiné indikace, a proto je čím dál častěji zkoumán jeho účinek vůči dalším 

onemocněním. Jedním z nich je i protinádorový účinek. FLU interaguje s mikrotubuly 

navázáním a interakcí s jejich podjednotkou β-tubulinem. Mikrotubuly jsou důležitou 

součástí proliferujících nádorových buněk, mají klíčovou funkci v jejich růstu a dělení. 

Proto je FLU jednou z dalších potenciálních možností léčby rakoviny. Bylo zjištěno, že 

FLU je účinný proti leukémii, myelomu, neuroblastomu, prsním rakovinným buňkám 

(MDA-MB-231 a BT-549), buněčným liniím kolorektálního karcinomu (SW620) 

a melanomu (Spagnuolo et al. 2010, Michaelis et al. 2015, Hou et al. 2015, Králová 

et al. 2013, Čáňová et al. 2017). Další nádorové modely jsou ve fázi výzkumu. 

Hlavním metabolitem první fáze biotransformace FLU in vitro je redukovaný 

FLU (Čáňová et al. 2017). Cílem rigorózní práce bylo studium redukce FLU jak 

v cytosolu, tak v mikrosomech humánních jaterních buněk, stanovení preference 

koenzymů a stereospecifity enzymů při redukci FLU a určení kinetických parametrů 

(Michaelisova konstanta K’m a maximální rychlost V’max) pro tuto reakci.  

Nejprve jsem stanovovala preference koenzymu při redukci FLU v cytosolu 

a v mikrosomech. Zjistila jsem, že enzymy redukující FLU upřednostňují NADPH před 

NADH v cytosolické frakci. V mikrosomální frakci bylo naměřeno signifikantní 

množství (+)-FLUR pouze s koenzymem NADPH, takže i v této frakci enzymy 

preferují NADPH koenzym. Toto zjištění bylo potvrzeno i u jiných živočišných druhů 

(Maté et al. 2017). 

Vzhledem k tomu, že FLU je prochirální substrát a redukce jeho karbonylové 

skupiny může vést k tvorbě dvou stereoisomerů FLUR, byla použita chirální analýza. 

Nicméně byl ve všech vzorcích detekován pouze jeden FLUR enantiomer, 

identifikovaný jako (+)-FLUR, což naznačuje přísnou stereospecificitu redukce FLU 

v lidských játrech. Dříve byla zaznamenána výrazná, ale ne absolutní, stereospecificita 

redukce FLU u ovcí, kde také dominuje tvorba (+)-FLUR (Nobilis et al. 2008, Křížová 

et al. 2009). 

Dalším cílem bylo zjistit kinetické parametry redukce FLU v cytosolu. Lidský 

jaterní cytosol byl inkubován s FLU v koncentracích 0-10 µM. K měření hladin (+)-
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FLUR byla využita chirální HPLC. Z koncentrací (+)-FLUR byla vypočítána rychlost 

přeměny FLU za časovou jednotku. Z vypočtených hodnot byla určena zdánlivá 

Michaelisova konstanta K’m a maximální rychlost V’max. Michaelisova konstanta 

 i maximální rychlost přeměny byly statisticky významně menší u inkubací s NADH 

než s NADPH.  

K charakterizaci reduktas FLU v humánních subcelulárních frakcích byly 

využity inhibiční studie. V cytosolické frakci byly použity inhibitory CBR1 MEN 

a luteolin (Matsumoto et al. 2014). Moje kolegyně Jana Holubová v rámci svojí 

diplomové práce, na které pracuje, zjistila, že obě látky inhibují redukci FLU 

v cytosolu. Proto byla měřena aktivita CBR1 v lidském jaterním cytosolu a srovnána 

s aktivitou lidské rekombinantní CBR1 vůči různým substrátům včetně FLU.  

CBR1 patří do nadrodiny oxidoreduktas SDR, která katalyzuje NADPH-

dependentní redukci zejména ketonových skupin. V cytosolu jsem měřila specifickou 

aktivitu CBR1, kde jsem zjistila, že při různé koncentraci substrátů 0,5 mM MEN, 

1 mM MET, 10 µM FLU, 20 µM DOX vykazovala nejvyšší specifickou aktivitu CBR1 

vůči MEN. Při stejné 10 µM koncentraci substrátů měla nejvyšší specifickou aktivitu 

CBR1 vůči FLU a DOX. Bylo, zjištěno, že CBR1 v ovčím jaterním cytosolu, redukuje 

MEN (Maté et al. 2008). Je zajímavé, že při tomto měření u lidské rekombinantní CBR1 

vyšly tyto hodnoty naopak – při různých koncentracích substrátů měla nejvyšší 

specifickou aktivitu CBR1 vůči FLU a DOX, při stejných koncentracích vůči MEN, 

který je specifickým substrátem používaným pro stanovení aktivity tohoto enzymu. 

Uvedené výsledky potvrzují účast CBR1 na redukci FLU a naznačují zapojení dalších 

enzymů v cytosolu, které redukují karbonylovou skupinu FLU. 

Protože k redukci FLU docházelo v menší míře i v mikrosomální frakci, 

zjišťovala jsem specifickou aktivitu karbonyl-redukujících enzymů v lidských jaterních 

mikrosomech za přítomnosti NADPH. Došla jsem k závěru, že nejvíce je redukován 

MEN za stejné i různé koncentrace substrátů MEN, MET a FLU. Maté a jeho tým 

zjistili, že MEN a mebendazol (analog FLU) inhibuje redukci FLU v mikrosomální 

jaterní frakci ovcí (Maté et al. 2008). Také jsem prověřovala inhibici redukce FLU 

pomocí GA, která je inhibitorem 11β-HSD1 (Classen-Houben et al. 2009). 11β-HSD1 

se v mikrosomech účastní na redukci karbonylových sloučenin. Zjistila jsem, že čím 

vyšší byla koncentrace GA, tím nižší vznikalo množství enantiomeru (+)-FLUR.  

Ze získaných výsledků usuzujeme, že na redukci FLU v lidské jaterní mikrosomální 

frakci se může podílet 11β-HSD1.  
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Moje práce poukazuje na pravděpodobnou redukci FLU v cytosolu pomocí 

CBR1, v mikrosomech pomocí 11β-HSD1. Ovšem v každé buňce je velké množství 

různých enzymů, stejně tak i reduktas karbonylové skupiny, které mohou tuto redukci 

též ovlivnit, což je vidět z různých výsledků dosažených při stanovení specifické 

aktivity cytosolických enzymů a rekombinantní CBR1 vůči FLU a dalším substrátům. 

Zjištěné ovlivňování metabolismu FLU by mělo být bráno jako užitečný nástroj 

ke zlepšení biologické dostupnosti a účinnosti FLU. Tyto experimenty byly provedeny 

pouze na in vitro modelu, a proto je potřeba dalších studií, které by tento závěr 

potvrdily. 
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7 ZÁVĚR 

 

Z měření, která jsem provedla, lze vyvodit tyto závěry: 

 

- V cytosolu je pro redukci FLU preferován koenzym NADPH. 

 

- V cytosolu i v mikrosomální frakci probíhá stereospecifická redukce FLU 

na (+)-enantiomer redukovaného FLU – (+)-FLUR. 

 

- Hodnoty zdánlivé maximální rychlosti i zdánlivé Michaelisovy konstanty (V’max 

i K’m) jsou vyšší pro koenzym NADPH. 

 

- V cytosolu se na redukci FLU podílí CBR1. 

 

- V mikrosomech se na redukci FLU podílí 11β-HSD1. 

 

- Pro zjištění, zda se na redukci FLU podílí i další reduktasy, je potřeba dalších 

studií. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 

11β-HSD1  11β-hydroxysteroiddehydragenasa 

CBR   karbonylreduktasa 

CYT   cytosol 

DOX   doxorubicin 

FLU   flubendazol 

FLUR   redukovaný flubendazol 

GA   kyselina 18β-glycyrrhetinová 

MEN   menadion 

MET   metyrapon 

MIC   mikrosomy 

NADH   redukovaný nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH  redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NNK   nitrosaminoketonový derivát nikotinu 

PUMA   p53 upregulující modulátor apoptózy 

SDR   dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

 

  



46 

 

9 SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 1 Ředění BSA pro kalibrační přímku 

Tabulka 2 Zobrazení pipetování do mikrozkumavek 

Tabulka 3 Příprava vzorků pro inkubaci s GA 

Tabulka 4 Způsob pipetování do mikrozkumavek 

Tabulka 5 Stereospecifita redukce FLU v lidském jaterním cytosolu a mikrosomech 

Tabulka 6 Kinetické parametry pro redukci FLU v cytosolu s NADPH nebo NADH 

koenzymy 

 

  



47 

 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek 1 Struktura flubendazolu 

Obrázek 2 Schematické znázornění struktury tubulinu 

Obrázek 3 Úloha mikrotubulů při dělení 

Obrázek 4 Metabolismus FLU (1) na redukovaný FLU (2), hydrolyzovaný  

FLU (3) a redukovaný a hydrolyzovaný FLU (4) 

Obrázek 5 Změny ve struktuře benzimidazolů 

Obrázek 6 Para-oxetanylový derivát mebendazolu 

Obrázek 7 Model CBR1 

Obrázek 8 Reakce BCA s měďnatými ionty 

Obrázek 9 Zobrazení mikrotitrační destičky při pipetování 

Obrázek 10 Znázornění pipetování do mikrotitrační destičky 

Obrázek 11 Graf závislosti absorbance na koncentraci bílkoviny 

Obrázek 12 Preference koenzymu pro redukci FLU v lidské jaterní cytosolické  

a mikrosomální frakci 

Obrázek 13 Kinetika redukce FLU v cytosolu 

Obrázek 14 Specifická aktivita CBR1 v lidském jaterním cytosolu při různé 

koncentraci substrátů 

Obrázek 15 Specifická aktivita CBR1 v lidském jaterním cytosolu při stejné 

koncentraci substrátů 

Obrázek 16 Specifická aktivita lidské rekombinantní CBR1 při různé koncentraci 

substrátů 

Obrázek 17 Specifická aktivita lidské rekombinantní CBR1 při stejné koncentraci 

substrátů 

Obrázek 18 Specifická aktivita karbonyl-redukujících enzymů v lidských jaterních 

mikrosomech při různé koncentraci substrátů 

Obrázek 19 Specifická aktivita karbonyl-redukujících enzymů v lidských jaterních 

mikrosomech při stejné koncentraci substrátů 

Obrázek 20 Inhibice redukce FLU v lidské jaterní mikrosomální frakci pomocí GA 

(18α-glycyrrhetinová kyselina) 

 

  



48 

 

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

ANDRESEN V. a B.T. GJERTSEN. Drug Repurposing for the Treatment of Acute 

Myeloid Leukemia. Frontiers in Medicine [online]. 2017, 4(211) [cit. 2018-11-04]. 

Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2017.00211/full  

 

BOUŠOVÁ I., SKÁLOVÁ L., SOUČEK P. a MATOUŠKOVÁ P. The modulation of 

carbonyl reductase 1 by polyphenols. Drug Metabolism Reviews. 2015, 47(4), 520-533. 

CBR1 [online]. San Francisco: Wikimedia, 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/CBR1 

 

CLASSEN-HOUBEN D., SCHUSTER D., DA CUNHA T., ODERMATT A., 

WOLBER G., JORDIS U. a KUEENBURG B. Selective inhibition of 11 beta-

hydroxysteroid dehydrogenase 1 by 18 alpha-glycyrrhetinic acid but not 18 beta-

glycyrrhetinic acid. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 

2009, 113(3-5), 248-252. 

 

CORSELLO S.M., BITTKER J.A., LIU Z. et al. The Drug Repurposing Hub: a next-

generation drug library and information resource. Nature Medicine. 2017, 23(4), 405-

415. 

 

ČÁŇOVÁ K., ROZKYDALOVÁ L. a RUDOLF E. Anthelmintic Flubendazole and Its 

Potential Use in Anticancer Therapy. Acta Medica (Hradec Králové). 2017, 60(1), 5-11. 

 

ČÁŇOVÁ K., ROZKYDALOVÁ L., VOKURKOVÁ D. a RUDOLF E. Flubendazole 

induces mitotic catastrophe and apoptosis in melanoma cells. Toxicology in 

Vitro [online]. 2018, 46, 313-322 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/aricle/pii/S0887233317303326?via%3Dihub 

 

DUEÑAS-GONZÁLEZ A., GARCÍA-LÓPEZ P., HERRERA L.A., MEDINA-

FRANCO J.L., GONZÁLEZ-FIERRO A. a CANDELARIA M. The prince and the 

pauper. A tale of anticancer targeted agents. Molecular Cancer. 2008, 7(1), 1-33. 

 



49 

 

ELLIS E.M. Reactive carbonyls and oxidative stress: Potential for therapeutic 

intervention. Pharmacology & Therapeutics. 2007, 115(1), 13-24. 

 

Flubendazole [online]. San Francisco: Wikimedia, 2017 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Flubendazole 

 

HANUŠOVÁ V., SKÁLOVÁ L., KRÁLOVÁ V. a MATOUŠKOVÁ P. Potential Anti-

cancer Drugs Commonly Used for Other Indications. Current Cancer Drug Targets. 

2015, 15(1), 35-52. 

 

HOFMAN J., SKARKA A., HAVRÁNKOVÁ J. a WSÓL V. Pharmacokinetic 

interactions of breast cancer chemotherapeutics with human doxorubicin 

reductases. Biochemical Pharmacology. 2015, 96(3), 168-178. 

 

HOU Z.J., LUO X., ZHANG W., et al. Flubendazole, FDA-approved anthelmintic, 

targets breast cancer stem-like cells. Oncotarget. 2015, 6(8), 6326-6340. 

 

CHEONG J.E., ZAFFAGNI M., CHUNG I., XU Y., WANG Y., JERNIGAN F.E., 

ZETTER B.R. a SUN L. Synthesis and anticancer activity of novel water soluble 

benzimidazole carbamates. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 144, 372-

385. 

 

KRÁLOVÁ V., HANUŠOVÁ V., RUDOLF E., ČÁŇOVÁ K. a SKÁLOVÁ L. 

Flubendazole induces mitotic catastrophe and senescence in colon cancer cells in 

vitro. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2016, 68(2), 208-218. 

 

KŘÍŽOVÁ V., NOBILIS M., PRUŠKOVÁ L., CHLÁDEK J., SZOTÁKOVÁ B., 

CVILINK V., SKÁLOVÁ L. a LAMKA J. Pharmacokinetics of flubendazole and its 

metabolites in lambs and adult sheep (Ovis aries). Journal of Veterinary Pharmacology 

and Therapeutics. 2009, 32(6), 606-612. 

 

 

 



50 

 

KUESEL A.C. Research for new drugs for elimination of onchocerciasis in 

Africa. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance [online]. 

2016 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221132071630015X?via%Dihub 

 

LABAND K., BORGNE R., EDWARDS F., STEFANUTTI M., CANMAN J.C., 

VERBAVATZ J.M. a DUMONT J. C. elegans oocytes & chromosome segregation: 

microtubule pushing. In: Cherry Biotech [online]. Rennes: Cherry Biotech, 2017 [cit. 

2018-12-01]. Dostupné z: https://www.cherrybiotech.com/publications/c-elegans-

chromosome-segregation-microtubule-pushing 

 

MASER E. a BANNENBERG G. 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase mediates 

reductive metabolism of xenobiotic carbonyl-compounds. Biochemical Pharmacology. 

1994, 47(10), 1805-1812. 

 

MATÉ M.L., VIRKEL G., LIFSCHITZ A., BALLENT M. a LANUSSE C. Hepatic and 

extra-hepatic metabolic pathways involved in flubendazole biotransformation in 

sheep. Biochemical Pharmacology. 2008, 76(6), 773-783. 

 

MATÉ M.L., GEARY T., MACKENZIE C., LANUSSE C. a VIRKEL G. Species 

differences in hepatic biotransformation of the anthelmintic drug flubendazole. Journal 

of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 2017, 40, 493-499. 

 

MATSUMOTO K., HASEGAWA T., KAMEI T., KOYANAGI J., TAKAHASHI T., 

AKIMOTO M. a SUGIBAYASHI K. Reductive metabolism of nabumetone by human 

liver microsomal and cytosolic fractions: exploratory prediction using inhibitors and 

substrates as marker probes. European Journal of Drug Metabolism and 

Pharmacokinetics. 2014, 40(2), 127-135. 

 

MCKELLAR Q.A., GALBRAITH E.A. a BAXTER P. Oral absorption and 

bioavailability of fenbendazole in the dog and the effect of concurrent ingestion of 

food. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 1993, 16(2), 189-198. 

 

 



51 

 

MIDDLETON K. a DAVIS A. Proteins. In: Cytoskeleton, Inc. [online]. Denver: 

Cytoskeleton, 2018 [cit. 2018-12-01]. Dostupné z: 

https://www.cytoskeleton.com/tubulins/proteins 

 

MICHAELIS M., AGHA B., ROTHWEILER F., et al. Identification of flubendazole as 

potential anti-neuroblastoma compound in a large cell line screen. Scientific Reports. 

2015, 5(8202). 

 

MOSCHINI R., ROTONDO R., RENZONE G., BALESTRI F., CAPPIELLO M., 

SCALONI A., MURA U. a DEL-CORSO A. Kinetic features of carbonyl reductase 1 

acting on glutathionylated aldehydes. Chemico-Biological Interactions. 2017, 276(SI), 

127-132. 

 

NOBILIS M., VYBÍRALOVÁ Z., KŘÍŽOVÁ V., KUBÍČEK V., SOUKUPOVÁ M., 

LAMKA J., SZOTÁKOVÁ B. a SKÁLOVÁ L. Sensitive chiral high-performance 

liquid chromatographic determination of anthelmintic flubendazole and its phase I 

metabolites in blood plasma using UV photodiode-array and fluorescence detection 

Application to pharmacokinetic studies in sheep. Journal of Chromatography B-

Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2008, 876(1), 89-96. 

 

OPPERMANN U. Carbonyl reductases: The complex relationships of mammalian 

carbonyland quinone-reducing enzymes and their role in physiology. Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology. 2007, 47, 293-322. 

 

PATARÁKOVÁ P. Vliv prenylovaných flavonoidů na biotransformační enzymy in 

vitro. Hradec Králové, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 

 

RAISOVÁ-STUCHLÍKOVÁ L., MATOUŠKOVÁ P., VOKŘÁL I., et al. Metabolism 

of albendazole, ricobendazole and flubendazole in Haemonchus contortus adults: Sex 

differences, resistance-related differences and the identification of new 

metabolites. International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance. 

2018, 6(3), 50-58. 

 



52 

 

ROSEMOND M.J.C. a WALSH J.S. Human Carbonyl Reduction Pathways and a 

Strategy for Their Study In Vitro. Drug Metabolism Reviews. 2004, 36(2), 335-361. 

 

SKÁLOVÁ L., BOUŠOVÁ I., MACHALA M., et al. Metabolismus léčiv a jiných 

xenobiotik. 1. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1917-0. 

 

SPAGNUOLO P.A., HU J.Y., HURREN R. et al. The antihelmintic flubendazole 

inhibits microtubule function through a mechanism distinct from Vinca alkaloids and 

displays preclinical activity in leukemia and myeloma. Blood. 2010, 115(23), 4824-

4833. 

 

TELLERIA C.M. Drug Repurposing for Cancer Therapy. Journal of cancer science & 

therapy. 2012, 4(7), ix-xi. 

 

TURANLI B., GRØTLI M., BOREN J., NIELSEN J., UHLEN M., ARGA K.Y. a 

MARDINOGLU A. Drug Repositioning for Effective Prostate Cancer 

Treatment. Frontiers in Physiology [online]. 2018, 9(500) [cit. 2018-11-04]. Dostupné 

z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00500/full 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Souhrn údajů o 

přípravku – Flimabend [online]. [cit. 2018-11-11]. Dostupné z:  

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-

registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780164eba 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Souhrn údajů o 

přípravku – Flubenol KH [online]. [cit. 2018-11-11]. Dostupné z:  

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-

registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009329e 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Souhrn údajů o 

přípravku – Flumixan [online]. [cit. 2018-11-11]. Dostupné z:  

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-

registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009330b 

 



53 

 

YANG X., HUA W.Y., RYU S., YATES P., CHANG C., ZHANG H. a DI L. 11β-

Hydroxysteroid Dehydrogenase 1 Human Tissue Distribution, Selective Inhibitor and 

Role in Doxorubicin Metabolism. Drug Metabolism and Disposition. 2018, 46(7), 

1023-1029. 

 

ZHANG N., LIU Z.W., HAN Q.Y., CHEN J.H. a LV Y. Xanthohumol enhances 

antiviral effect of interferon alpha-2b against bovine viral diarrhea virus, a surrogate of 

hepatitis C virus. Phytomedicine. 2010, 17(5), 310-316. 

 


