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Abstrakt 
 Aristolochové kyseliny (AA) jsou přírodní látky obsažené v rostlinách čeledi 

podražcovitých (Aristolochiaceae). Tyto rostlinné alkaloidy vykazují nefrotoxické účinky 

a jsou prokázatelnými lidskými karcinogeny. Extrakt z rostlin podražcovitých obsahuje 

různé druhy látek, mezi které se řadí i aristolochové kyseliny. Majoritně jsou zastoupeny 

aristolochová kyselina I (AAI) a aristolochová kyselina II (AAII).  

 S aristolochovými kyselinami jsou spojovány dvě onemocnění. Jedná se o nefropatii 

vyvolanou aristolochovými kyselinami (Aristolochic Acid Nephropathy, AAN) dříve 

nazývanou jako nefropatie vyvolaná čínskými bylinami (Chinese Herbs Nephropathy, 

CHN) a o balkánskou endemickou nefropatii (Balkan Endemic Nephropathy, BEN). Obě 

choroby jsou doprovázeny selháním ledvin a tvorbou nádorů v urotheliální tkáni, které 

vznikají vlivem působení AA. Nicméně nedochází ke stejným klinickým projevům u obou 

onemocnění. To je nejspíše zapříčiněno různou variabilitou enzymů, které se účastní 

biotransformace AA, ale také na dávkách podání AA.  

V organismu podléhají AA aktivačnímu a/nebo detoxikačnímu metabolismu. Tato 

diplomová práce je věnována sledování aktivačního metabolismu AAI, přesněji, objasnění 

tvorby redukčních metabolitů AAI.  

Redukce AAI, je aktivační dráhou této sloučeniny, která je zodpovědná za iniciaci 

jejího genotoxického účinku. Během této reakce dochází k enzymové redukci AAI na 

cyklický acylnitreniový ion, který je schopen se vázat na exocyklické aminoskupiny 

adeninu a guaninu v DNA, který je finálně přeměňován na aristolaktam. Adukt v DNA 

tvořený AAI, který byl nejčastěji detekován u pacientů trpících AAN a BEN je 7-

(deoxyadenosin-N6-yl)-aristolaktam I (dA-AAI). Způsobuje charakteristické mutační 

transverze ATàTA (např. v genu TP53). NAD(P)H:chinonoxidoreduktasa a cytochromy 

P450 1A1 a 1A2 jsou hlavními enzymy redukujícími AAI na N-hydroxyaristolaktam I, 

acylnitreniový ion, konečný redukční metabolit AAI aristolaktam I a tvoří adukty dA-AAI.  

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem redukčního metabolismu AAI, 

který byl zkoumán za použití experimentálního modelu laboratorního potkana, kterému 

byly podány AAI, AAII a směs těchto kyselin. Redukční metabolismus AAI byl sledován 

in vitro a in vivo metodou HPLC a hmotnostní spektrometrií. Dále byly sledovány adukty 

AA s DNA, které se tvoří redukční drahou biotransformace AA.  
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Abstract 
Aristolochic acids (AA) are natural compounds present in plant species of Aristolochiaceae. 

These plant alkaloids exhibit nephrotoxic effects and are human carcinogens. The extract 

of plants species Aristolochiaceae contains various kinds of substances, including 

aristolochic acids. Aristolochic acid I (AAI) and aristolochic acid II (AAII) are mainly 

present.  

 AA  compounds are associated with two diseases, Aristolochic Acid Nephropathy 

(ANN), previously known as Chinese Herbs Nephropathy (CHN) and Balkan Endemic 

Nephropathy (BEN). Both these diseases are accompanied by renal failure and the 

formation of tumors in urothelial tissue, which are caused by AA. However, the same 

clinical manifestations do not occur in both diseases. This is propably due to the variability 

in enzymes involved in AA biotransformation, but also depends on AA doses.  

 In organisms, AA are metabolized by activation and/or detoxification reactions. 

These thesis is directed on the activating metabolism of AAI, precisely to clarify the 

formation of reducing metabolites of AAI. 

 Reduction of AAI is the activation pathway responsible for the genotoxic effect of 

AAI. During this reaction AAI is enzymatically reduced to the cyclic acylnitrenium ion that 

is capable of binding to the exocyclic amino groups of adenine and guanine in DNA and 

finally to form aristolaktam. The most abundant DNA adduct detected in AAN and BEN 

patients is 7-(deoxyadenosin-N6-yl)-aristolactam I (dA-AAI) which causes characteristic 

AT®TA transversion mutations (e.g. in TP53 gene). NAD(P)H:quinone oxidoreductase 

and cytochromes P450 1A1 and 1A2 are the major enzymes reducing AAI to N-

hydroxyaristolactam I, the acylnitrenium ion forming dA-AAI adducts, and the final 

reductive metabolite aristolactam I. Here, we investigated formation of the reductive 

intermediates of AAI, the end reduction product aristolactam I and AAI-DNA adducts in 

vitro and in rats in vivo.  

 

 Key words: Aristolochic acids, Balkan endemic nephropathy, Aristolochic acid 

Nephropathy, metabolism of aristolochic acid I  
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Použité zkratky 
3-NBA    3-nitrobenzanthren 

AA    Aristolochové kyseliny 

AAI    Aristolochová kyselina I 

AAII    Aristolochová kyselina II 

AAIa    Aristolochová kyselina Ia 

Alac I    Aristolaktam I 

Alac Ia    Aristolaktam Ia 

Alac II    Aristolaktam II 

AAN Nefropatie vyvolaná aristolochovými kyselinami 

(Aristolochic Acid Nephropathy) 

ACN    Acetonitril 

AFB1    Aflatoxin B1 

Ar    Argon 

BEN Balkánská endemická nefropatie (Balkan Endemic 

Nephropathy) 

BaP    benzo[a]pyren 

CDKI    cyklin-dependentní kinasa I 

CYP    cytochrom P450 

DNA    deoxyribonukleová kyselina 

dA-AAI   7-(deoxyadenosin-N6-yl)aristolaktam I 

dA-AAII   7-(deoxyadenosin-N6-yl)aristolaktam II 

dG-AAI   7-(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I 

FAD    flavinadenindinukleotid 

IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International 

Agency for Research on Cancer) 

H-Ras    onkogen 

HPLC    Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

CHN Nefropatie vyvolaná čínskými bylinami (Chinese Herbs 

Nephropathy) 

KCl    chlorid draselný 

NADP+   nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaná forma) 

NADPH   nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaná forma) 
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NADPH-GS   NADPH-generující systém 

NQO1    NAD(P)H:chinonoxidoreduktasa (DT-diaforasa) 

OTA    ochratoxin A 

POR    NADPH:CYP reduktasa 

p53    tumor-supresorový gen 

PAU    polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBS    fyziologický fosfátový pufr (Phosphate Buffer Saline) 

Rb    tumor-supresorový gen 

RPM    počet otáček za minutu 

RP-HPLC   vysokoúčinná kapalinový chromatografie s reversní fází 

TEAA    triethylaminacetát 

UV    ultrafialové záření 
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1. Úvod 

1.1. Rakovina a kancerogenese 
 

Pod pojmem rakovina rozumíme abnormální růst buněk, způsobený změnami 

v genové expresi vedoucím k narušení rovnováhy buněčné proliferace a řízené buněčné 

smrti. Takto narušené buňky následně destruují tkáně a zakládají dceřiná ložiska 

(metastázy) v dalších částech organismu. Rakovina je onemocnění vyšších 

mnohobuněčných organismů (1). Důležitější skutečností je fakt, že rakovina není infekčním 

onemocněním, ale infekce v těle pacienta může podpořit rozvoj nádorového bujení (2). 

Nejčastěji postihovanou tkání je epiteliální tkáň, jako kůže, vaječníky, prsa a další orgány. 

Leukemie je nádorové onemocnění kostní dřeně, kde dochází ke vzniku leukocytů. Podobně 

je tomu u lymfocytů, produkovanými lymfatickým systémem, které narušením mohou 

proliferovat v lymfomy. Nádory pojivové tkáně se nazývají sarkomy (obvykle 1-2 % všech 

typů nádorů) (3).  

Kancerogenesí rozumíme proces, při kterém dochází k maligní transformaci buněk 

a dále pak ke vzniku nádoru (1,4). Tento proces je založený na vnitřních (spontánní mutace, 

genová nestabilita) a vnějších faktorech (chemických, fyzikálních a biologických), které 

vedou ke změnám na úrovni DNA kódujících onkogeny a geny nádorových supresorů (4). 

Onkogen je aktivovaný určitý gen, který vykazuje zvýšenou biologickou aktivitu. Tento gen 

se nazývá proto-onkogen. Aktivace proto-onkogenu na onkogen může proběhnout několika 

způsoby, jako je amplifikace genu, mutace či chromozomální aberace, vedoucí ke zvýšené 

aktivitě nebo jeho nadprodukci. Geny nádorových supresorů můžeme definovat jako geny, 

které produkují proteiny bránící vzniku a rozvoji nádoru. Inaktivací supresoru dochází 

k maligní transformaci (4,5). 

Procesem karcinogenese vzniká neoplasie, což je jakýkoli novotvar specifický pro 

růst tumoru. Neoplastické buňky se mohou rozvinout ve kterékoli tkáni. Tumory můžeme 

řadit do dvou skupin: benigní a maligní. Benigní nádory expandují (rostou a zvětšují se), 

ale obvykle neinvadují do okolní tkáně. Avšak může dojít k tomu, že benigní nádory 

dorostou do takové velikosti, která může utlačovat zdravou tkáň, která díky tomu nemůže 

plnit svou funkci. Maligní nádory vytvářejí metastázy, a to díky šíření nádorových buněk 

cévním a lymfatickým systémem. Benigní nádory jsou oproti maligním lokalizovány 

v určité části organismu a nikam se v jeho těle nerozšiřují (1).  
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1.1.1. Fáze karcinogenese 

 

Proces transformace normální buňky v buňku nádorovou se skládá minimálně ze tří 

fází (obr.1). Iniciační fáze je typická tím, že dochází k nevratným změnám v cílových 

somatických buňkách. Buněčný genom prodělá mutace, které vedou k vytvoření potenciální 

neoplasie. Mutace v onkogenech a tumor-supresorových genech mohou mít vliv na 

buněčnou odpověď, které vedou k narušení regulace genů a biochemických signalizačních 

drah spojených s kontrolou buněčné proliferace a diferenciace. Druhou fází je fáze 

promoční, kdy rozvoj nově vzniklé neoplasie závisí na vnitřních a vnějších faktorech. Může 

docházet i k dalším onkogenetickým mutacím, které ovlivňují specifickou expresi např. 

cytokinů, metabolismu lipidů a další. Tyto faktory vyústí k dalšímu zvyšování buněčné 

proliferace. Poslední fází je fáze progrese, kdy neoplasie podléhá dalším genotoxickým 

změnám, roste a tvoří maligní populaci buněk. Není přesně znám molekulární mechanismus 

tumor-supresorové progrese, ale mutace a chromozomální aberace jsou při tomto kroku 

klíčové. Potom, kdy tumor dosáhne své velikosti, buňky podlehnou mutacím vedoucím ke 

zvýšení heterogenity buněčné populace (1,2,6,7). 

 

Obr. 1.: Přehled průběhu karcinogenese (převzato a přeloženo z (8)) 
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1.1.2. Onkogeny a tumor-supresorové geny 

 

Ještě před tím, než dojde ke vzniku iniciované buňky během karcinogenese, jsou 

buňky vystaveny genotoxickému působení různých faktorů včetně karcinogenů, které 

vedou k poškození klíčových genů. Klíčovými jsou geny, které se podílejí na regulaci 

buněčného cyklu: protoonkogeny a tumor-supresorové geny (1).  

Netransformované buňky, které nejsou aktivní, obsahují protoonkogeny. Jak již bylo 

zmíněno, genetickou mutací mohou být protoonkogeny aktivovány a výsledkem může být 

změna funkce genu (2-4). Za anti-onkogeny můžeme považovat tumor-supresorové geny. 

Ty jsou negativními regulátory buněčné proliferace. V normálních buňkách regulují 

buněčnou proliferaci kontrolováním buněčného cyklu. Mutace v těchto genech pak vede ke 

ztrátě funkce těchto genů, což podpoří karcinogenesi (2,5).  

Dva nejčastější tumor-supresorové geny jsou Rb a p53. Proteiny, produkty těchto 

genů, což jsou inhibitory cyklin-dependentních kinas (CDKI), které inhibují procesy 

buněčného cyklu blokováním transkripce ve fázi G1 a fázi S. Mutace v genu Rb mohou vést 

ke ztrátě inhibiční kontroly a zvýšit tak buněčnou proliferaci. Tento proces může být klíčový 

a může vést ke ztrátě apoptotických signálů vedoucích k maligní transformaci (2,3,5,9).  

Gen p53 hraje hlavní roli v udržování genetické stability a buněčné rovnováhy. 

V normálních buňkách spouští apoptózu, reguluje buněčný cyklus během fází G1 a S 

pomocí kontrolních bodů a indukuje buněčnou proliferaci. Participuje na kontrolních 

bodech buněčného cyklu a indukuje transdukční dráhy, které způsobí zástavu ve fázi G1 

nebo navodí buněčnou smrt, pokud dojde k poškození DNA. Výsledkem mutace genu p53 

je potom ztráta funkce genu, způsobující potlačení apoptózy, způsobuje blokádu fází G1 a 

S a ve finále vše končí vývojem neoplásie. Mutace v genu p53 jsou nejčastější genetickou 

změnou nalezenou ve většině lidských malignit. Celkem 50 % lidských nádorů obsahovalo 

abnormality v genu p53 (2,3,5,10). 

 

1.1.3. Faktory ovlivňující nádorové onemocnění 

  

Vznik nádorového onemocnění je podmíněn biologickými, fyzikálními a 

chemickými faktory. Významným biologickým činitelem, který hraje roli při vzniku 

nádorového onemocnění, jsou onkoviry, které introdukují virovou DNA do DNA hostitele 

a dojde tak ke změnám, které vedou ke vzniku iniciované buňky (1,3,6). Mezi fyzikální 
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faktory se řadí různé typy záření. Za velice nebezpečné se považuje ionisující záření, 

zejména radioaktivní záření. V organismu, který je radioaktivnímu záření vystaven, dochází 

ke vzniku jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů v DNA, které mohou vyvolat delece 

či genetická přeskupení (1,7,12). Ultrafialové záření (UV záření), které sice není ionisující, 

ale je vysokoenergetické, je dalším z fyzikálních faktorů iniciujícím nádorové procesy. UV 

záření je relativně malé pronikavosti, i přes to, že dosahuje vysokých energetických hladin, 

a dochází k rozvoji malignit kůže. Ultrafialové záření způsobuje bodové mutace a podílí se 

na vzniku thymidylových dimerů (1,7,11,12).  

Epidemiologické studie potvrzují, že chemické látky jsou dalšími 

environmentálními faktory působícími jako činitelé vyvolávající rakovinu (13).  Počátky 

výzkumu chemické kancerogenese sahají do 18. století, kdy došlo k poznání, že uživatelé 

šňupacího tabáku měli rozsáhlé rakovinné změny v nosní sliznici (14). V roce 1915 byl 

zahájen experimentální výzkum kancerogenese. Yamagawa a Ichikawa při experimentech 

s králičími modely prokázaly uhelný dehet jako směs látek vyvolávající nádorové procesy 

(15). Dále byl uhelný dehet testován i za použití myších modelů. Později bylo prokázáno, 

že dehet obsahuje polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) benzo[a]pyren (BaP), který je 

za vývoj nádorů zodpovědný (16). V dalších letech se studie výzkumu chemických 

karcinogenů podstatně rozšířily. Jako iniciátory nádorových procesů byly nalezeny 

aromatické aminy (např. 2-aminonaftylamin, 4-aminobifenyl a benzidin), nitroareny (např. 

1-nitropyren, dinitropyreny) (7,17). Heterocyklické aromatické aminy (HAA) jsou dalšími 

karcinogeny, které jsou podstatné tím, že jsou součástí stravy, vznikajících vysokoteplotní 

úpravou. Konkrétně vznikají při tepelné úpravě potravin bohatých na bílkoviny, např. maso 

(18).  

Některé z karcinogenů jsou rovněž přírodní látky. Aflatoxiny jsou produkty běžně 

se vyskytující u houby Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus, které se nachází 

zejména v zemědělských plodinách (19). IARC (International Agency for Research on 

Cancer) klasifikuje jeden z aflatoxinů AFB1, který je běžnou součástí směsi aflatoxinů, za 

karcinogenní látku pro člověka (20). Aflatoxin AFB1 je jedním z nejsilnějších 

hepatokarcinogenů. Aflatoxiny jsou původci zdravotních problémů zejména v populaci 

rozvojových zemích (21). 

Je známo, že většina chemických karcinogenů musí být nejprve aktivována. Většina 

chemických karcinogenů totiž není původně karcinogenní. Pro jejich aktivaci je třeba jejich 

chemických změn, většinou enzymově katalysovaných, vedoucích ke vzniku proximálního 
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karcinogenu. Ten je dále během biotransformace přeměněn na okamžitý (ultimativní) 

karcinogen (7,17).  

Vedle těchto tří základních faktorů nelze opomenout vliv faktorů, kterými jsou 

genetické predispozice. Avšak přítomnost takových predispozic neznamená, že musí vždy 

dojít k vývoji nádorového onemocnění. Nesmíme také zapomínat na podmínky životního 

prostředí a životní styl, které mohou hrát nezanedbatelnou roli (1).  

 

1.2.  Aristolochové kyseliny 
 

Aristolochiacae jsou rostliny čeledi podražcovitých. Aristolochové kyseliny jsou 

nitrofenanthrenové kyseliny, které jsou v těchto rostlinách obsaženy (21). Již od starověku 

jsou tyto rostliny běžně využívány v lidové medicíně pro své léčivé a protizánětlivé účinky. 

Nejvíce se rostliny čeledi podražcovitých využívají v asijském léčitelství (22). Existuje více 

druhů aristolochových kyselin, ale nejvíce se v extraktu těchto rostlin vyskytuje směs 

aristolochové kyseliny I (AAI) a aristolochové kyseliny II (AAII) (obr. 2) (21,23,24).  

 
Obr. 2.: Strukturní vzorce aristolochových kyselin (zleva AAI, AAII) 

 

1.2.1. Rostliny obsahující aristolochové kyseliny 

 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o rostliny čeledi podražcovitých 

(Aristolochiacea) (21). Mezi podražcovité se řadí celkem asi 500 druhů, které můžeme 

nalézt v tropických a subtropických oblastech. 
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Rostliny čeledi podražcovitých spadají pod řád Piperales (rostlin pepřotvorných) 

(25). Piperales se dělí na podčeleď Samura, vyskytující se v Číně, a Asarum, nalézající se 

v Severní Americe, Evropě a Asii (25). Jedná se o různé popínavé rostliny, ale mohou být 

nalezeny i jako keře či menší stromky (26). Další čeledí Piperales jsou právě 

Aristolochiacae, jejímž největším rodem je Aristolochia (26). Zástupci rodu Aristolochia 

(Str. 6., obr. 3) se vyskytují nejčastěji v tropické a subtropické oblasti, ale nalezneme je i 

v mírném pásu. V Evropě se vyskytuje jen pár zástupců tohoto rodu, např. Aristolochia 

rotunda, Aristolochia clematitis a Aristolochia manshurien (21, 27).   

 

 

 

 
 

Obr. 3.: Aristolochia clematitis neboli podražec křovištní, jako zástupce čeledi 

Aristolochiacea (převzato z (28)) 

 

1.2.2. Aristolochová kyselina  

 

Předkládaná diplomová práce je věnována studiu aristolochové kyseliny I. Jedná se 

o nitrofenantrenovou karboxylovou kyselinu, která se přirozeně vyskytuje v rostlinách 
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podražcovitých (21). Její systematický název je: 8-methoxy-6-nitro-fenanthro-(3,4-d)-1,3-

dioxolo-5-karboxylová kyselina (21). Nicméně v rostlinách se vyskytuje společně 

s aristolochovou kyselinou II. Rostliny čeledi podražcovitých obsahují různý poměr těchto 

kyselin, např. Aristolochia fanghi a Aristolochia manshuriensis obsahuje více AAI než 

AAII (29). Rostliny čeledi podražcovitých jsou běžně využívány v tradiční čínské medicíně 

(30). Je celkem pochopitelné, že jsou pro své účinky hojně používány, nicméně zůstává 

faktem, že aristolochové kyseliny jsou silně nefrotoxické a jsou prokazatelným 

karcinogenem pro člověka i experimentální zvířata (31, 32).  Léčitelská oblast je velmi 

široká, používají se proti hemoroidům, kašli a astmatu, bolestem kloubů i edémům. Některé 

odvary jsou využívány pro léčbu bolesti hlavy, pro léčbu nežitů a vřídků. Dají se použít i 

proti hadímu uštknutí či hmyzímu bodnutí (23).  

Aristolochová kyselina byla prokázána jako původce nefropatie, která se objevila 

v 90. letech minulého století v Belgii původně označována jako nefropatie vyvolaná 

čínskými bylinami (Chinese Herbs Nephropathy, CHN) (33). Tato nefropatie je v dnešní 

době nazývána jako nefropatie vyvolaná aristolochovou kyselinou (AAN). Aristolochová 

kyselina stojí i za další nefropatií, tzv. balkánskou endemickou nefropatií. Obě zmíněné 

nefropatie ústí v pozdní komplikace (rozvoj malignit), za kterými stojí právě aristolochová 

kyselina. Z toho důvodu byla agenturou IARC všechny zdroje obsahující AA, včetně léčiv 

založených na bázi aristolochových kyselin, klasifikovány jako karcinogenní pro člověka 

(skupina 1) (34).  

 

1.3. Onemocnění vyvolané aristolochovou kyselinou 
 

Aristolochová kyselina hraje klíčovou roli ve vývoji obou výše uvedených 

nefropatií. Jedná se o nefropatii vyvolanou aristolochovou kyselinou, dříve nazývanou jako 

nefropatií vyvolanou čínskými bylinami (35). Další nefropatií, na kterých participuje 

aristolochová kyselina, je balkánská endemická nefropatie, nicméně při vývoji tohoto 

onemocnění nejsou vyloučeny i vlivy dalších látek (15). Důležitou skutečností je fakt, že 

působení aristolochové kyseliny vyvolává tumorigenesi v urotheliální tkáni (16).  
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1.3.1. Nefropatie vyvolaná aristolochovou kyselinou 

 

V 90. letech minulého století došlo v Belgii k výskytu nefropatie s velice rychlým 

průběhem onemocnění (34). Nejprve bylo onemocnění charakterizováno jako poškození 

ledvin, ale bez zásahu do glomerulů, týkající se pouze zásahu do renálních tubulů (37). 

Později se ukázalo, že původce těchto zdravotních komplikací je aristolochová kyselina, 

kterou pacienti přijímali v rámci alternativní medicíny. Několik následujících studií 

prokázalo, že AA je klíčová pro rozvoj onemocnění. Nejspíše dochází i k tomu, že AA mění 

fenotyp nemoci. Vysoké dávky léčiv s obsahem AA indukují irreversibilní akutní tubulární 

nekrosu, která není provázena oligourii a může vést až k progresivnímu chronickému 

renálnímu selhání (34). 

Nefropatie nalezená v Belgii byla poprvé popsána u pacientek, které absolvovaly 

léčebnou kúru v rámci redukce tělesné hmotnosti na belgické soukromé klinice. Bylo 

všeobecně známo, že tamní klinika měla dlouhodobou zkušenost s terapií nadváhy, při níž 

nebyly zaznamenány žádné problémy. Tato léčebná kúra spočívala v dodržování 

nízkokalorické dietě, intradermální injekcí artyčokového extraktu a eufilinu. Mimo tyto 

látky byly ještě pacientkám podávány malé dávky amfetaminu a preparátů obsahujících 

směs acetazolamidu s extrakty živočisného, popř. rostliného původu. Do léčebného postupu 

byly na začátku 90. let minulého století zařazeny i přípravky z rostliny Stephania tetrandra 

a Magnolia officinalis, které pocházejí z Číny (34).  

 Později bylo prokázáno, že došlo k záměně rostlinných druhů, a to sice Stephania 

tetrandra za Aristolochia fanghi. Příčina této záměny spočívala v tom, že v původní čínské 

terminologii mají obě rostliny velmi podobný název – fangji × fangchi (34). Stephania 

tetrandra obsahuje tetrandrin (alkaloid bisbenzylisochinolinového typu), který vykazuje 

méně toxické účinky než Aristolochia fangchi, která obsahuje již zmíněné vysoce toxické 

aristolochové kyseliny (38). Následně, po zachycení prvních případů bylo zjištěno, že 

problémy pacientek byly způsobeny užitím uvedených čínských bylin v rámci léčebné kúry. 

Z toho důvodu bylo onemocnění nejprve pojmenováno jako nefropatie vyvolaná čínskými 

bylinami (Chinese herbs nephropathy, CHN). Záměna uvedených čínských bylin byla 

dokázána fytochemickou analysou dvanácti různých vzorků rostlin dovezených z Belgie 

pod názvem Stephania tetrandra. Analysa ukázala, že pouze dva vzorky obsahovaly 

tetrandrin. Ostatní preparáty obsahovaly aristolochové kyseliny (39). 
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Počet pacientů trpících nefropatií brzy narostl přibližně na 100 případů a tento počet 

stále dále roste, a to nejen v Belgii, ale i v Číně (40, 41). Pacienti postižení preterminálním 

nebo terminálním renálním selháním byli léčeni dialysou nebo trasplantací ledvin (40). I 

přes transplantaci obou ledvin ale nedošlo k zastavení patologického procesu, který 

následně vyústil ve vývoj nádorů uroteliální tkáně (34). AAI v organismu způsobuje tvorbu 

aduktů s DNA (dA-AAI [7-(deoxyadenosin-N6-yl)aristolaktam I], dG-AAI [7-

(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I]) (obr. 4.) (42- 45).  

Přítomnost kovalentních aduktů metabolitů AA s DNA (Obr. 4), které byly nalezeny 

v tkáních pacientů postižených touto nefropatií, prokázala, že uvedené onemocnění je 

vyvoláno aristolochovými kyselinami. Proto byla choroba CHN přejmenována na nefropatii 

vyvolanou aristolochovou kyselinou (Aristolochic Acid Nephropathy, AAN) (36,46).   

 

 

Obr. 4.: Aktivace aristolochových kyselin a tvorba jejich aduktů s DNA; 

autoradiografický profil aduktů DNA z ledvinné DNA pacienta trpící CHN/AAN v Belgii, 

a pacienta s konečným stádiem ledvinné choroby (ESRD, end-stage renal disease) a UCC, 

žijícím v endemických oblastech s výskytem BEN, dA-AAI: [7-(deoxyadenosin-N6-

yl)aristolaktam I], dG-AAI: [7-(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I], dA-AAII: [7-

(deoxyadenosin –N6-yl)aristolaktam II] (převzato z 47). 
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1.3.2. Balkánská endemická nefropatie 

 

Dalším závažným onemocněním, které je s největší pravděpodobností vyvoláno 

aristolochovou kyselinou je balkánská endemická nefropatie (BEN). Hlavní rozdíl mezi 

AAN a BEN spočívá v tom, že BEN má relativně pomalý nástup choroby (48). Dále se také 

liší v tom, že existuje více možností způsobujících vývoj tohoto onemocnění. BEN je 

charakterizována jako pomalu postupující intersticiálnální nefritida s vážným poškozením 

tubulů a následnou destrukcí glomerulů (49, 50). Název endemická nefropatie nese proto, 

že se vyskytuje v různých oblastech balkánských zemí, jako jsou oblasti Rumunska, Srbska, 

Bosny a Chorvatska v povodí řeky Dunaje (49, 51). Podobně jako AAN, je toto onemocnění 

irreversibilní a léčba směřuje k dialýze a transplantaci ledvin (49-52).  

Lidé postiženi BEN pocházejí převážně z venkovských oblastí endemických oblastí 

(49). V současné době není etiologie BEN ještě zcela rozluštěna. Existuje několik hypotéz, 

ve kterých panují názory, že na vývoji BEN se podílí ionty těžkých kovů, ochratoxin A a 

aristolochové kyseliny (53-55).  

Mykotoxinová teorie je založena na předpokládaném působení ochratoxinu A 

(OTA) a citrininu (53). Oba tyto mykotoxiny jsou nefrotoxické (56) a OTA dokonce 

vyvolává vznik nádorů v testovaných zvířatech (57). Při testování tkání pacientu s BEN 

byly nalezeny adukty s DNA, které byly odvozeny od ochratoxinu A (57). Nicméně řadou 

studií tyto výsledky nebyly potvrzeny (58,59).  

Nefrotoxické a karcinogenní působení OTA nebylo dosud plně prokázáno, a proto 

nemůžeme říci, že by OTA hrál nejpodstatnější roli při rozvoji BEN. Důležité je též zmínit, 

že OTA se vyskytuje v krvi celoevropské populace, aniž by bylo zaznamenáno onemocnění 

typu BEN.  

Na konci 60. let minulého století, M. Ivić popsal hypotézu, že na vývoji BEN se mohou 

významně podílet aristolochové kyseliny, které byly identifikovány v mouce připravené 

z obilí rostoucího v postižených oblastech (55). Aristolochové kyseliny se do mouky dostaly 

kontaminací pšenice podražcem křovištním (Aristolochia clematitis) (55), který je v těchto 

regionech původní rostlinou a hojně roste v porostech obilí (35). V současné době je 

potvrzeno, že AA mají majoritní podíl na vývoji BEN. V tkáních pacientů postižených BEN 

byly nalezeny adukty AA s DNA (54, 60, 61). Kromě toho byla nalezena mutace v tumor-

supresorovém genu p53, vyvoláná jedním z aduktů AAI v DNA (dA-AAI), která 
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způsobuje transversi AT à TA. Ta je zcela typická pro působení AA, konkrétně mutací 

genu p53 kovalentním aduktem dA-AAI (54).  

 

1.3.3. Urotheliální karcinom 

 

Velice vážnou pozdní komplikaci nefropatie vyvolané AA i BEN je vývoj malignit 

v urotheliální tkáni (62). Dochází k vývoji nádorového onemocnění (34), a to dokonce i po 

transplantaci poškozených ledvin (63). Stejně jako u belgických pacientů došlo v průběhu 

posledních dekád ke zvýšení rizika vývoje nádorového onemocnění v balkánských 

oblastech, ale i na asijském kontinentě docházelo k nárůstu pacientů s vývojem malignicit, 

a to zejména u tamních léčitelů, kteří rostliny rodu Aristolochia užívají (64).  

Proces karcinogenese je spojen s genotoxickým působením aristolochových kyselin 

(51, 65-67). Po metabolické aktivaci jsou AA schopny tvořit stabilní kovalentní adukty 

s DNA, konkrétně se jedná o deoxyadenosin a deoxyguanosin (68).  Také in vivo, u 

experimentálních zvířat byla prokázána tvorba kovalentních aduktů AA s DNA. Byly 

charakterizovány jako adukty s deoxyadenosinem [(7-(deoxyadenosin-N6-yl)aristolaktam 

I] (dA-AAI) a deoxyguanosinem [7-(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I] (dG-AAI) 

(obr.4) (69). Na konci 90. let minulého století bylo v řadě studií prokázáno, že AAI je 

v tvorbě aduktů s DNA efektivnější než AAII (70).  

Ukazuje se, že u hlodavců je cílovým genem karcinogenního působení AA zejména 

onkogen H-ras, který je mutován na kodonu 61 (CAA). Tato mutace vyvolává transversi 

ATà TA (46,71). Stejná mutace byla nalezena i v lidském organismu, konkrétně v tumor-

supresorovém genu p53, a to sice v kodonu 139 na exonu 5 (AAG) (72).   

Dojde-li ke tvorbě aduktů AA s DNA, následně dochází při replikaci DNA k mutaci, 

která vede k záměně aminokyseliny proteinového produktu exprese genů H-ras a p53. V 

případě onkogenu H-ras se jedná o záměnu Gln à Leu, v případě lidského tumor-

supresorového genu p53, kde je tato mutace závažnější, dojde k záměně Lys à Stop. Toto 

závažné narušení genu p53, který reguluje buněčný cyklus, může hrát klíčovou roli 

v iniciaci procesu karcinogenese (51,73).  
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1.4. Biotransformace aristolochových kyselin 
 

Biotransformací rozumíme proces, při kterém xenobiotika podstupují metabolickou 

přeměnu. Může vést k detoxikaci xenobiotika nebo ke vzniku reaktivnějších produktů, které 

jsou ve výsledku toxičtější než původní xenobiotikum. Takto je aktivována i aristolochová 

kyselina, která podstupuje biotransformaci a dochází ke vzniku okamžitého (ultimativního) 

karcinogenu (17). 

Biotransformace xenobiotik včetně AA se dělí na dvě základní fáze: derivatizační a 

konjugační. Xenobiotikum je nejdříve polarisováno prostřednictvím enzymů katalyzujících 

oxidační, redukční popř. hydrolytické reakce.  Následně je xenobiotikum konjugováno 

s eobiotiky, nejčastěji s kyselinou glukuronovou, sulfátem, acetátem a/nebo glutathionem 

(74).  

 

1.4.1. Metabolismus aristolochových kyselin 

 

Jak již bylo naznačeno, aristolochové kyseliny podstupují biotransformaci, která 

vede primárně k jejich detoxikaci. Nicméně sledem reakcí může dojít k pravému opaku, a 

to sice k metabolické aktivaci (obr. 5) (17,75). AAI působí primárně na ledviny, konkrétně 

se jedná o epiteliální buňky proximálních tubulů (76). Tak dochází k poškození renálních 

tubulů, vývoji intersticiální fibrosy. Naproti tomu ke genotoxickému působení dochází díky 

tvorbě aduktů AA s DNA (62,76)  
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Obr.5: Schéma biotransformace AAI (převzato a upraveno dle (77)) 

 

1.4.2. Aktivace aristolochových kyselin 

 

Biotransformace aristolochové kyseliny může tedy v organismu resultovat v aktivaci 

nebo detoxikaci. Jelikož aristolochová kyselina má ve své molekule nitroskupinu, dochází 

k její redukci na N-hydroxylovaný derivát, který působí jako proximální karcinogen 

(51,46,78). Hlavními redukčními metabolity aristolochových kyselin jsou tedy 

aristolaktamy, které vznikají v dráze aktivace AA, ale jsou i jako finální produkty redukční 

detoxikace (46). N-hydroxyaristolaktam často bývá dále přeměněn na vysoce reaktivní N-

acylnitreniový ion, který velmi ochotně reaguje s basemi adeninem a guaninem v DNA a 

vytváří stabilní kovalentní adukty. Adukty se tvoří s purinovými bázemi na aminoskupině 

N2 a N6 (79). V současné době je jejich struktura plně charakterizovaná a víme, že se jedná, 

jak již bylo uvedeno výše, o adukty s deoxyadenosinem, 7-(deoxyadenosin-N6-

yl)aristolaktam I (dA-AAI) a deoxyguanosinem (7-(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I 

(dG-AAI), (obr. 6) (45, 69, 70).  Enzymy, které participují na aktivaci aristolochových 

kyselin, jsou lokalizovány v membránách endoplazmatického retikula. Nicméně AA jsou 

přeměňovány i enzymy cytosolárními. Takovým enzymem je  

NAD(P)H:chinonoxidoreduktasa (NQO1), která je při redukci AA nejúčinnější, či 
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xanthinoxidasa (80,81,82). Na redukční aktivaci AA se podílejí i cytochromy P450, které 

jsou lokalizovány právě v membránách endoplasmatického retikula. Nejefektivněji jsou AA 

v endoplasmatickém retikulu redukovány prostřednictvím CYP1A1 a 1A2 (45,78,83-85). 

Přičemž CYP1A2 je v redukci účinnější než CYP1A1 (45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Předpokládaný mechanismus redukční aktivace AAI vedoucí ke tvorbě 

aduktů s DNA [upraveno z (85)] 

 

1.4.3. NADPH:chinonoxidoreduktasa 

 

Jak již bylo zmíněno, NADPH:chinonoxidoreduktasa (NQO1) je cytosolární enzym, 

který hraje majoritní roli v aktivaci AAI (80). NQO1 je v organismech celkově velmi 

rozšířena a vyskytuje se jako homodimer s nekovalentně vázaným FAD v každé 

podjednotce (86). NQO1 katalysuje reakci dvouelektronové redukce chinonů na 

hydrochinony. Tento děj probíhá takovým mechanismem, při kterém se nejdříve NAD(P)H 

naváže na flavinový kofaktor, ale před samotným navázáním substrátu, se z molekuly 
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uvolní NAD(P)+(87). Hlavní funkcí NQO1 v organismu je redukce chinonů za tvorby 

hydrochinonů, které mohou být následně konjugovány s např. glutathionem a jsou z 

organismu vyloučeny (88). Mimo tuto funkci se NQO1 také podílí na metabolismu 

vitaminu K (89).  

 

1.4.4. Detoxikace aristolochových kyselin v organismu 

 

Jak již bylo zmíněno, detoxikace xenobiotik vede ke vzniku polárnějších sloučenin, 

které jsou následně z těla vyloučeny. AAI podstupuje detoxikační reakci, konkrétně O-

demethylaci, která je katalysována cytochromy P450. Produktem této reakce je hlavní 

detoxikační metabolit AAI, aristolochová kyselina Ia (AAIa, obr. 7), která byla 

identifikována v moči a výkalech experimentálních zvířat (43, 85,89). Ke vzniku AAIa 

dochází ve dvou krocích, nejdříve dojde k reakci mezi kyslíkem sloučeniny cytochromem 

P450 a methoxyskupinou AAI, následně se uvolňuje molekula formaldehydu a z AAI 

vznikne AAIa (obr. 7.) (90). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Vznik AAIa O-demethylací AAI (převzato a upraveno z 90) 

 

Na biotransformaci AAI  a vzniku AAIa (obr.7) se podílí CYP podrodiny 1A, méně 

pak 2C a další podrodiny CYP (44, 72, 78). V mnoha studiích bylo potvrzeno, že CYP1A1/2 

jsou klíčové v detoxikaci AAI, a to jak v myších modelech, tak i v lidském organismu (43). 

Dále se předpokládá, že při detoxikaci AA dochází ke vzniku N-hydroxyaristolaktamu I, 

který může být redukován buď na aristolaktam I a/nebo může podstoupit Bambergův 

přesmyk, a tvoří se produkt 7-hydroxyaristolaktam I (46,91).  
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1.4.5. Cytochromy P450 

 

V roce 1958 prováděli Garfinkel a Klingenbergem experiment s jaterními 

mikrosomy, při kterých došlo k objevení nového pigmentu (92,93). V roce 1964 Omura a 

Sato prokázali hemoproteinový charakter uvedného pigmentu a nazvali jej podle povahy 

vazby a podle netypického maxima Söretova pásu, „cytochromem P450“, a to proto, že po 

redukci s oxidem uhelnatým vykazuje absorpční maximum při 450 nm (94). Zvláštností je, 

že ostatní hemové proteiny neabsorbují při 450 nm. Tato skutečnost je zapříčiněna 

neobvyklou vazbou hemového železa. Jedná se o vazbu přes síru aminokyseliny cystein 

(95). V současné době je známo více než 8500 genů kódujících cytochromy P450 v různých 

organismech (96). V lidském organismu bylo popsáno 57 genů těchto hemthiolátových 

proteinů (97).  

Cytochrom P450 (CYP) katalysuje velmi rozličné reakce (hydroxylace, N-, O- a S- 

dealkylace, deaminace, dehalogenace, peroxidace atd.) (98). Nacházejí se především 

v játrech, ale i v plicích, ledvinách a nadledvinkách živočišných organismů (99). Jsou 

součástí systému oxidas se smíšenou funkcí, který je lokalizován v membránách 

endoplasmatického retikula a mitochondrií. Cytochromy P450 hrají roli jako terminální 

oxidasy. Obecně vykazují dvě funkce: oxidasovou a oxygenasovou. (100,101). Nejčastější 

reakcí, která je katalyzovaná CYP je monooxygenasová reakce, při které dochází k aktivaci 

molekulárního kyslíku, zabudování jednoho kyslíkového atomu do molekuly substrátu, 

zatímco druhý atom je redukován na vodu. Aby mohlo dojít k navázání substrátu, musí být 

cytochrom P450 ve vysokospinovém stavu (100-102).  
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Obr.8: Reakční mechanismus cytochromů P450 (upraveno dle 103) 

 

Mechanismus působení CYP (obr. 8.) můžeme rozdělit na dvě fáze (100,103). 

Během první fáze dochází k aktivaci dvouatomové molekuly kyslíku (obr 8. A-D), 

v průběhu druhé fáze je jeden atom kyslíku zabudován do molekuly substrátu (obr 8. E-F). 

Dojde-li k přiblížení substrátu k aktivnímu místu enzymu, změní se forma z nízkospinové 

na vysokospinovou. Aktivace kyslíku je doprovázena také redukcí, a to tak, že dvojmocné 

železo koordinuje molekulu kyslíku, nebo i jiné ligandy (obr 8. G). NADPH:CYP reduktasa 

dodává elektrony, které redukují cytochromy P450 (obr 8. B a D), ale tento děj může být 

zprostředkován i NADH:cytochrom b5 reduktasou. Z aktivovaného kyslíku je dále jeden 

atom využit k hydroxylaci substrátu, druhý atom je redukován na vodu. Cytochromy P450 

vykazují i peroxidasovou aktivitu (obr 8. H) (101). 
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2. Cíl diplomové práce 
 

Předkládaná diplomová práce je věnována poznání metabolismu aristolochových 

kyselin I a II (AAI a AAII), se zvláštním zřetelem na AAI.  

Cíle diplomové práce byly následující:  

 

1) Poznání redukčního metabolismu AAI, tedy tvorbu redukčního metabolitu této 

sloučeniny, aristolaktamu I (Alac I), in vitro a in vivo. K identifikaci tvorby AlacI 

in vitro a in vivo bylo využito HPLC a hmotnostní spektrometrie.  

 

2) Sledování tvorby aduktů AAI, z aktivované AAI v průběhu redukčního metabolismu, 

s DNA in vitro a in vivo. 

 

 

3) Poznání vlivu AAII na metabolismus AAI a na tvorbu aduktů AAI s DNA in vivo.   
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3. Materiál a metody 
3.1. Použitý materiál 

Použitý materiál a chemikálie pochází z následujících zdrojů: 

Lachner, ČR 

Kyselina octová (99%) 

Ethylacetát 

Kyselina chlorovodíková (35%) 

VWR Chemicals, Francie 

Acetonitril 

Lachema Brno, ČR 

Glycerol 

Na2P4O7×10 H2O 

KCl 

MgCl2 × 6 H2O 

NaH2PO4 × 2 H2O 

Methanol 

VWR Chemicals, USA 

Methanol 

Sigma-Aldrich, USA 

Triethylamin 

SERVA, Německo 

TRIS (tris(hydroxymethyl)aminomethan) 

Fluka, Švýcarsko 

Tween 20 (10 %) 

Tokoferol (vitamin E) 

Sigma, USA 

NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný) 

Linde, ČR 

Argon 4,6 6A260 
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3.2. Použité přístroje 

Eppendorf, Německo 

Automatické mikropipety 

Inkubátor: Eppendorf thermomixer compact 

Centrifuga: Centrifuge 5418 

JANKE &KUNKEL IKA-L Labortechnik, Německo 

Vortex: VF2 

LABCONCO, USA 

Odparka: CentriVap DNA Concentrator 

ELMA, Německo 

Sonikátor: ELMAsonic E 30 H 

HANNA Instruments Inc., Rumunsko 

pH metr: HI 2211 pH/ORP Meter 

OHAUS, Švýcarsko 

Analytické váhy: Discovery 

IKA-Werke, Německo 

Magnetická míchačka: RMO 2 Basic 

Systém HPLC 

Pumpa: Dionex pump P580 

ASI-100 Automated Sample Injector 

UV/VIS detector UVD 170S/340S  

Degasys DG-1210 Dionex 

Termobox pro kolonu: COLUMN OVEN LCO 101 

Kolona: Macherey-Nagel Nukleosil 100-5 C18 HD, 4 ´ 250 mm  

Program: ChromeleonTM 6.11 build 490 

Centrifugy 

K-23 Janetzki, výkyvný rotor (Německo) 

K-23 Janetzki, úhlový rotor (Německo) 

Optima LE-80K Ultracentrifuge Veckman Coulter, úhlový rotor Ti 45  

Další přístroje: 

Homogenizátor dle Pottera a Elvehjema, Mikroshaper type ML-1 
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3.3. Metody 
 

3.3.1. Izolace mikrosomální frakce z orgánů zvířecích modelů laboratorních potkanů 

	

Izolaci mikrosomálních frakcích předcházely experimenty s laboratorními zvířaty 

(potkany), které probíhaly v laboratořích Státního zdravotního ústavu za spoluúčasti Dr. 

Jaroslava Mráze a Ing. Šárky Duškové.  

Izolace mikrosomálních frakcí byla provedena z jaterní a ledvinné tkáně 

laboratorních potkanů premedikovaných AAI, AAII, směsí AAI s AAII a potkanů bez 

premedikace (kontroly). Společně s oběma pracovníky SZÚ a RNDr. Františkem Bártou, 

PhD. bylo laboratorním potkanům podáno 1 mg AAI, 1 mg AAI a v případě směsi AAI 

s AAII dostali laboratorní potkani dávku 1 mg AAI a 1 mg AAII. Při izolaci mikrosomů 

bylo využito frakční centrifugace. Celý proces probíhal při teplotě 5 °C. Při práci byly 

použity vychlazené přístroje a použité chemikálie. Pro jednotlivé kroky izolace byly použity 

pufry: 

P1: 153 mM KCl; 50 mM TRIS; pH = 7,4 

P2: 100 mM Na4P2O7 × 10 H2O; pH = 7,4 

P3: 20% glycerol; 153 mM KCl; 50 mM TRIS; 50 µM vit. E; pH = 7,4 

Nejprve byly vyjmuté orgány opláchnuty roztokem pufru P1, dále vloženy do 

vychlazeného pufru P1, který byl předem zvážen. Po zvážení samotné tkáně, byly jednotlivě 

jaterní a ledvinné tkáně rozděleny na menší díly („nastříhány“) a propláchnuty pufrem P1, 

aby došlo k dokonalému „odkrvení“. Následně byly tkáně homogenizovány 

v homogenizátoru dle Pottera a Elvehjema v roztoku pufru P1 v takovém objemu, který 

odpovídal čtyřnásobku hmotnosti tkáně. Získané homogenáty byly centrifugovány (3000 

RPM, 10 min., centrifuga Janetzki K-23, výkyvný rotor 4 ´ 70 ml) při teplotě 4 °C. 

Supernatant byl uchován a získaná peleta byla znovu resuspendována s jednou čtvrtinou 

původního objemu pufru P1. Poté byla peleta opět centrifugována za výše uvedených 

podmínek.  

 Takto připravené supernatanty byly spojeny a odstředěny při teplotě 4 °C (13 000 

RPM, 20 min., centrifuga Janetzki K-23, úhlový rotor 45 Ti, 6´35 ml). Tato peleta 

představovala mitochondriální frakci. Supernatant byl dále využíván.   
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 Mikrosomální frakce byla získána vysokoobrátkou centrifugací při teplotě 4 °C (45 

000, 65 min., centrifuga Beckman LE-80K, úhlový rotor 45 Ti, 6´94 ml). Získaná peleta 

byla znovu homogenizována přibližně ve dvojnásobku objemu pufru P2. Supernatant 

představoval cytosolární frakci a byl uchován při -80 °C pro další použití.  

 Pomocí ultracentrifugace byla získaná výsledná mikrosomální frakce. Podmínky pro 

centrifugaci byly při teplotě 4 °C (60 000 RPM, 65 min., centrifuga Beckham LE-80K, 

úhlový rotor 45 Ti, 6´94 ml). Sediment byl homogenizován v roztoku pufru P3 o objemu, 

který odpovídá jedné čtvrtině původní hmotnosti tkáně v gramech. Získaná výsledná 

mikrosomální frakce byla zmražena v tekutém dusíku a uchovávana při teplotě -80 °C pro 

další použití.  

 

3.3.2. Oxidace AAI cytochromy P450 potkaních jaterních mikrosomů 

	

Pomocí metody HPLC byla sledována oxidace aristolochové kyseliny I (AAI) na 

metabolity tvořené potkaními jaterními mikrosomy. Stanovení bylo provedeno 

v tripletových provedeních. Objem inkubační směsi byl 500 µl.  

Složení inkubačních směsí: 

1. Fosfátový pufr (100 mM NaH2PO4), pH = 7,4 

2. Potkaní jaterní mikrosomy cproteinů = 0,5 mg/ml 

3. AAI (10 µM) rozpuštěná v zásobním roztoku (100 µM) v destilované vodě 

4. NADPH generující systém (NADPH-GS): 1 mM NADP+, 10 mM MgCl2 × 6 H2O, 10 mM 

glukosa-6-fosfát, 1 U/ml glukosa-6-fosfátdehydrogenasa 

Reagencie byly do inkubačních směsí přidávány v takovém pořadí, jak je uvedeno 

výše. Reakční směs byla míchána a inkubována po dobu 10 minut za stálého třepání (400 

RPM) při teplotě 37 °C. Reakce byla zastavena přidáním 1 ml ethylacetátu a pro lepší 

extrakci metabolitu AAI, AAIa, byla reakční směs 2 minuty třepána (Mikroshaker type ML-

1). Následně byla organická fáze oddělena centrifugací (13 000 RPM, 3 min., centrifuga 

5418, Eppendorf, úhlový rotor). Po odebrání organické fáze byl k vodné fázi přidán další 1 

ml ethylacetátu a stejným postupem byla provedena další extrakce. Extrakty byly spojeny a 

odpařeny v digestoři (přes noc) a následně uchovány při teplotě -20 °C. Před samotnou 

analysou byly extrakty rozpuštěny v 30 µl methanolu. Připravené vzorky byly následně 

analysovány metodou HPLC s reversní fází, (RP-HPLC). 
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3.3.2.1.Vysokotlaká (vysokoúčinná) kapalinová chromatografie AAI a jejích metabolitů 

	

 Látky obsažené v extrakčních inkubačních směsích byly separovány metodou RP-

HPLC. Ke stanovení byla použita kolona C18 (Macherey-Nagel, SRN) při teplotě 35 °C. 

Separace probíhala v gradientovém uspořádání, kdy se měnilo složení mobilní fáze z 80% 

A a 20% B na konečné složení 40% A a 60% B. Mobilní směs byla složena ze směsi látek 

(A) 100 mM triethylaminacetátu (pH = 7,0; úprava pH kyselinou octovou) a (B) 80% 

acetonitrilu ve vodě. Roztoky byly připraveny před analysou a byly sonikovány pro 

odstranění vzduchu. Standard AAI byl připraven tak, že k 28 µl methanolu byly přidány 2 

µl roztoku AAI v destilované vodě o koncentraci 1 mg/ml. Na kolonu bylo vždy naneseno 

20 µl vzorku. Jedna eluce probíhala po dobu 55 minut při průtoku mobilní fáze 0,5 ml/min 

a tlaku cca 80 bar. Separované látky obsažené v extraktech byly detekovány při vlnové délce 

250 nm.  

 

3.3.3. Sledování redukčního metabolismu aristolochové kyseliny I (AAI) in vitro 

	

 Aristolochová kyselina I podléhá jak oxidační tak redukční biotransformaci. Cílem 

předkládané diplomové práce bylo objasnit především redukční metabolismus AAI. 

Příprava inkubačních směsí se držela postupu uvedeného v dřívějších studiích (104). 

Nicméně metody byly mírně modifikovány. Ke sledování optimálních podmínek redukce 

AAI byly provedeny experimenty v různém uspořádání.  

Složení inkubačních směsí pro experimenty sledující: 

a) Časovou závislost průběhu redukce AAI 

- Pufr: 50 mM TRIS-HCl (pH = 7,4) + 0,2% Tween 20 

- Potkaní jaterní cytosoly, cproteinů = 0,375 mg/ml 

- 50 µM AAI  

- 1 mM NADPH 

- doba inkubace: 30, 60, 90 a 120 minut 

b) závislost průběhu redukce AAI na koncentraci AAI 

- 50 mM Tris-HCl (pH = 7,4) + 0,2% Tween 20 

- potkaní jaterní cytosoly, cproteinů = 0,375 mg/ml 

- 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM AAI 
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- 1 mM NADPH 

- doba inkubace: 60 minut 

c) závislost průběhu redukce AAI na koncentraci proteinů v cytosolární/mikrosomální frakci 

- 50 mM Tris-HCl (pH = 7,4) + 0,2% Tween 20 

- potkaní jaterní cytosoly/mikrosomy, cproteinů = 0,094mg/ml; 0,188 mg/ml; 0, 375 mg/ml; 

0,75 mg/ml 

- 50 µM AAI 

- 1 mM NADPH 

- doba inkubace: 60 minut 

Všechny složky byly přidávány v pořadí tak, jak je uvedeno výše. Celkový objem 

inkubační směsi byl 750 µl. Aby byly v inkubačních směsích dodrženy redukční podmínky, 

jednotlivé směsi byly probublány argonem po dobu 60 vteřin. Teprve po tomto kroku mohl 

být přidán NADPH, čímž se startovala reakce ve směsi. Inkubace směsí byla prováděna za 

teploty 37 °C za stálého třepání (450 RPM) po dobu 60 minut. V případě provádění časově-

závislé inkubace jednotlivých směsí trvala doba inkubace 30, 60, 90 a 120 minut. Po 

uplynutí inkubační doby byla reakce zastavena přídavkem 500 µl ethylacetátu do inkubační 

směsi. Následně byla směs intenzivně třepána (1450 RPM) po dobu 5 minut. Vzniklá 

suspenze byla centrifugována, aby došlo k oddělení vodné a organické fáze. Centrifugace 

byla prováděna po dobu 3 minut, 3000 RPM (Centrifuge 5418, Eppendorf). Odebraná 

organická fáze byla odpařena do sucha. Pro analysu metodou HPLC byl vzniklý odparek 

rozpuštěn ve 30 µl methanolu.  

 

3.3.3.1 Vysokotlaká (vysokoúčinná) kapalinová chromatografie použitá při sledování 

redukčního metabolistmu AAI in vitro  

	

 Podmínky pro analysu metodou HPLC byly následující. Ke stanovení byla použita 

kolona C18 (Macherey-Nagel, SRN) při teplotě 35 °C. Separace probíhala v gradientovém 

uspořádání, kdy docházelo ke změně složení mobilní fáze z 100 % A a 0 % B na konečné 

složení 40 % A a 60 % B. Mobilní směsi byly ve složení (A) 20 % acetonitril v roztoku 

100 mM triethylaminu (pH = 7,0; úprava pH kyselinou octovou) a (B) 80 % acetonitril ve 

vodě. Roztoky mobilních fází byly před použitím sonikovány pro odstranění vzduchu. 

Standardy AAI a AlacI byly připraveny tak, že ke 28 µl methanolu byly přidány 2 µl 
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standardu o koncentraci 1 mg/ml. Na kolonu bylo nanášeno 20 µl vzorku. Jedna analysa 

trvala 35 minut při průtoku mobilní fáze 1 ml/min a tlaku cca 80 bar. Deteke separovaných 

látek probíhala při 250 nm.  

 

3.3.4. Sledování metabolismu AAI v moči laboratorních potkanů 

	

Metabolismus AAI in vivo byl sledován v moči laboratorních potkanů, 

premedikovaných AAI, AAII a směsí AAI s AAII v laboratořích Státního zdravotního 

ústavu za spolupráce s Dr. Jaroslavem Mrázem a Ing. Šárkou Duškovou. Moč byla odebrána 

po prvním a druhém dni premedikace. Získané vzorky moči byly analyzovány pomocí 

HPLC a hmotnostní spektrometrie, které byly prováděny Ing. Šárkou Duškovou (SZÚ 

Praha).  

 

3.3.5. Aktivace aristolochové kyseliny I za tvorby kovalentních aduktů s DNA in vitro 

	

Analysa aduktů AAI s DNA po redukční aktivaci AAI mikrosomálním a 

cytosolárním enzymovým systémem isolovaným z nepremedikovaných potkanů byla 

provedena školitelkou prof. RNDr. Marií Stiborovou, DrSc., metodou „32P-postlabeling“ 

v Německém centru pro výzkum rakoviny (Deutches Krebsforschungszentrum) 

v Heidelbergu dle postupů, které jsou popsány v dřívějších pracích (78, 80).  

 Inkubační směsi obsahovaly v celkovém objemu 750 µl 50 mM Tris-HCl pufr (pH 

7,4) s 0,2 % Tweenem 20, potkaní jaterní cytosoly koncentrace proteinů 0,5 mg/ml v 

mikrosomech nepremedikovaných potkanů, 100 µM AAI, 1 mM NADPH a 1 mg DNA 

telecího thymu (Sigma, USA). Směsi byly inkubovány za stálého míchání 60 minut při 

37 °C, po předchozím nasycení argonem („probublání argonem“). DNA byla z inkubačních 

směsí izolována fenol/chloroformovou extrakcí a analysována na obsah aduktů s AAI podle 

postupu popsaných v dřívějších studiích (45, 78, 80, 84, 90).  

 

3.3.6. Analysa aduktů AAI a AAII v játrech, ledvinách a plicích potkanů 

	

Játra, ledviny a plíce laboratorních potkanů byly odebrány ze zvířat, které byly 

vystaveny působení AAI, AAII a směsi AAI a AAII, ve spolupráci s Dr. Františkem Bártou, 
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Dr. Jaroslavem Mrázem a Ing. Šárkou Duškovou v laboratořích SZÚ dva dny po jejich 

expozici. DNA těchto orgánu byla isolována fenol/chloroformovou metodou (45, 78, 85) a 

analyzována na obsah aduktů tvořených DNA AAI a AAII. Jako metoda byla využita 

technika 32P-postlabeling (45, 78, 80). Všechny analysy byly prováděny školitelkou prof. 

RNDr. Marií Stiborovou, DrSc. v Německém centru pro výzkum rakoviny (Deutches 

Krebsforschungsuentrum) v Heidelbergu.  
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4.  Výsledky 
	

4.1. Analysa redukčního metabolismu aristolochové kyseliny I in vitro 

	

Jak již bylo uvedeno v úvodní části diplomové práce, podléhá aristolochová kyselina 

I (AAI) jak oxidačním, tak i redukčním reakcím. Vzhledem k tomu, že v průběhu 

redukčního metabolismu AAI dochází k její aktivaci vedoucí k tvorbě aduktů s DNA (42-

45), byla redukce AAI enzymovými systémy biotransformující xenobiotika, včetně AAI, 

detailně analysována. A to jak v experimentech in vitro, tak i in vivo.  

 V experimentech in vitro byla redukce AAI sledována za anaerobních podmínek 

(argon). Konkrétně bylo analysováno, jaké redukční metabolity AAI jsou tvořeny enzymy 

dvou typů subcelulárních systémů, cytosolů a mikrosomů. Ty byly pro uvedené účely 

isolovány z jater potkanů. Experimenty byly prováděny v několika uspořádání. Sledován 

byl vliv doby inkubace AAI s enzymovými systémy, vliv koncentrace AAI a vliv množství 

enzymů přítomných v testovaných subcelulárních systémech (cytosolech a mikrosomech) 

na redukci AAI. Analysovány byly sloučeniny přítomné po inkubaci reakčních směsí AAI 

s uvedenými enzymovými systémy za přítomnosti NADPH, jako kofaktoru cytosolárního 

enzymu NQO1 a mikrosomálních enzymů NADPH:CYP reduktasy (POR) a CYP, které 

mohou AAI redukovat. K analyse byla využita metoda HPLC. Na obrázku 9 je uveden 

chromatogram sloučenin (standardů), které by měly být po redukci AAI v inkubačních 

směsi detekovány. Přidána je i AAII jako standard. Obrázek 9 tedy uvádí HPLC AAI, AAII 

a redukčního metabolitu AAI, aristolaktamu I (AlacI). Uvedené sloučeniny jsou eluovány 

v retenčních časech 14,7 min (AAI), 12,7 min (AAII) a 28,2 min (AlacI).  
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Obr. 9: HPLC standardů AAI, AAII a AlacI. Podmínky HPLC: mobilní fáze 100 mM 

TEAA s 20 % ACN a 80 % ACN (100 % A a 0 % B à 40 % A a 60 % B), průtok 1 ml/min, 

kolona C18 (Macheray-Nagel, SRN), teplota 35 °C, detekce při 250 nm. 
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Obrázky 10-13 zobrazují chromatogramy inkubačních směsí v experimentech 

sledujících vliv doby inkubace na reakci (Obr. 10), vliv koncentrace AAI v inkubační reakci 

(Obr. 11), vliv množství cytosolárních proteinů (enzymů) (Obr. 12) a vliv množství 

mikrosomálních proteinů (enzymů) (Obr. 13) na redukci AAI. 

 

 
 

Obr. 10: HPLC metabolitů vzniklých redukcí AAI za dobu inkubace 30, 60, 90 a 

120 min. Experimentální podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.3.3.  
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Obr. 11: HPLC metabolitů vzniklých během sledování závislosti redukčního 

metabolismu AAI na koncentračních změnách AAI. Použité koncentrace AAI: 20 µM, 50 µM 

a 100 µM. Experimentální podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.3.3. 
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Obr. 12: HPLC metabolitů vzniklých během sledování závislosti redukčního 

metabolismu AAI na změně koncentrace proteinů cytosolů (mg/ml) isolovaných z jater 

nepremedikovaného laboratorního potkana. Experimentální podmínky jsou uvedeny 

v kapitole 3.3.3. 
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Obr. 13: HPLC metabolitů vzniklých během sledování závislosti AAI na změně 

koncentrace proteinů v mikrosomech (mg/ml) isolovaných z nepremedikovaného 

laboratorního potkana. Experimentální podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.3.3. 
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Jak je patrné z obrázků 10-13, v žádném experimentálním uspořádání nebyl 

detekován „peak“ odpovídající redukčnímu metabolitu AAI, aristolaktamu I (AlacI). 

Detekovány nebyly ani jiné „peaky“, které by signalisovaly tvorbu dalších sloučenin, které 

by mohly být intermediáty redukce AAI. Dva „peaky“ byly detekovány pouze v případě 

použití mikrosomálního enzymového systému. Se vzrůstajícím množstvím mikrosomů 

v reakční směsi se v chromatogramu objevuje kromě nezměněné AAI ještě jeden „peak“. 

Jeho množství je zvyšováno zvýšením množství enzymového systému mikrosomů. Při 

analyse retenčního času nalezené sloučeniny bylo zjištěno, že se jedná o oxidační metabolit 

AAI, jmenovitě aristolochovou kyselinu Ia (AAIa). Detaily oxidace AAI jsou uvedeny 

v kapitole 4.3. Zjištěný výsledek lze vysvětlit tak, že prostředí inkubační směsi nebylo 

zřejmě absolutní, ale že směsi obsahovaly i částečně kyslík. I velmi malá množství kyslíku 

v inkubační směsi může produkovat oxidační produkt AAI, AAIa.  

Výsledky získané při sledování redukce AAI, tedy, že nebyl nalezen žádný redukční 

metabolit AAI, byly pro nás poněkud překvapující. Interpretovány by tedy měly být velmi 

opatrně. Výsledky přímo neimplikují, že by AAI nebyla použitými enzymovými systémy 

redukována, ale spíše, že za použití všech experimentálních přístupů nedocházelo k tvorbě 

redukčních metabolitů v množství, která jsou detekovatelná pomocí HPLC. Tento 

předpoklad byl také potvrzen dalšími experimenty (kapitoly 4.2., 4.4. a 4.5.).  

 

4.2. Analysa tvorby kovalentních aduktů AAI s DNA in vitro 

 

Tvorba aduktů AAI s DNA, která byla zprostředkována redukčními reakcemi AAI, 

byla sledována po aktivaci potkaními jaterními mikrosomy a cytosoly za anaerobních 

podmínek (argon). Potkani bez premedikace (kontrolní potkani) byli použiti pro isolaci 

subcelulárních systémů.  

Při inkubaci AAI s DNA oběma typy subcelulárních systémů s NADPH [jako 

kofaktorem NADPH-dependentní reakce katalysované CYP a NADPH:CYP reduktasou 

(POR)] byly tvořeny tři adukty s DNA (dA-AAI, dG-AAI a dA-AAII) (Obr. 14, Tab. 1). 

Obrázek 14 je ilustrativním obrázkem, kde byla AAI redukčně aktivována jaterními 

cytosoly. 
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Obr. 14: Autoradiogram aduktů AAI aktivované cytosoly jater potkana s DNA 

stanovených metodou „32P-Postlabeling“. 

 

Bez NADPH nebyly adukty AAI s DNA detekovány (výsledky nejsou uvedeny). 

Uvedené výsledky (Obr. 14, Tab. 1)  signalisují, že AAI je redukčně aktivována, jak enzymy 

mikrosomů (NADPH:CYP reduktasa, CYP), tak i enzymy cytosolárními (NQO1, 

xanthinoxidasa), o kterých bylo zjištěno, že redukují AAI (45, 78, 80-85). Při prvním 

pohledu na autoradiografický snímek aduktů AAI s DNA bylo překvapující, že byl tvořen i 

adukt dA-AAII (tedy adukt, který by měl být tvořen z AAII). Je však již známo, že tento 

adukt vzniká sekundárně z aduktu dA-AAI, jeho demethoxylací (68). 
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Tab. 1: Tvorba aduktů AAI s DNA in vitro (ex vivo), aktivované jaterními mikrosomy a 

cytosoly isolovanými z kontrolních (nepremedikovaných) potkanů 

 

RALa/108 

Mikrosomy 

 dG-AAI dA-AAI dA-AAII Celkem 

+AAI 1,77 ± 0,31 2,21 ± 0,33 0,55 ± 0,08 4,53 ± 0,79 

Cytosoly 

 dG-AAI dA-AAI dA-AAII Celkem 

+AAI 1,06 ± 0,13 1,03 ± 0,12 0,23 ± 0,04 2,32 ± 0,32 

 

RAL-„relative adduct labeling“, dA-AAI: adukt AAI s DNA [7-(deoxyadenosin-N6-

yl)aristolaktam I], dG-AAI: adukt AAI s DNA  [7-(deoxyguanosin-N2-yl)aristolaktam I], 

dA-AAII: adukt AAII s DNA [7-(deoxyadenosin-N6-yl)aristolaktam II]. Výsledky uvedené 

v tabulce vyjadřují průměry a směrodatné odchylky ze tří experimentů (n=3) 

 

4.3. Oxidace AAI potkaními jaterními mikrosomálními systémy 

 

Ještě před analysou redukčního metabolismu AAI v experimentech in vivo, tedy 

v potkaním experimentálním modelu, kde byli potkani vystaveni AAI, AAII a směsi AAI 

s AAII bylo nutné analyzovat oxidační metabolismus AAI. A to oxidační metabolismus AAI 

katalysovaný enzymy mikrosomálního systému, konkrétně jaterními mikrosomy potkanů 

premedikovaných AAI, AAII a směsí AAI s AAII, rovněž jako potkanů kontrolních 

(nepremedikovaných). Je totiž nutné znát, zda a jak je ovlivněna oxidace AAI na AAIa (43, 

44) působením AAII, jmenovitě v případě zvířat premedikovaných AAI s touto sloučeninou 

(AAII). Játra potkanů premedikovaných uvedenými sloučeninami byly po premedikaci (dva 

dny po premedikaci) použity k isolaci mikrosomů a dále využity k experimentům. 

 V experimentech prováděných v rámci předkládané diplomové práce byl sledován 

vznik AAIa z AAI pomocí všech výše uvedených isolovaných jaterních mikrosomů. Jako 

kofaktor enzymových systémů CYP, které AAI oxidují na AAIa (43), byl užit NADPH. 

K analyse byla použita HPLC. Obrázek 15 ukazuje separaci AAI a AAIa touto metodou. 

AAI byla eluována v retenčním čase 37,2 min. a AAIa v čase 23,8 min.  
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Obr. 15: HPLC metabolitů oxidace AAI na AAIa potkaními jaterními mikrosomy 

isolovanými z laboratorního potkana premedikovaného AAI. Podmínky HPLC: mobilní fáze 

80 % acetonitril a 100 mM TEAA (80 % A a 20 % B à 40 % A a 60 % B), průtok 0,5 ml/min, 

kolona C18 Macherey-Nagel, teplota 35 °C, detekce při 250 nm. 

 

 
 

Obr. 16: Oxidace AAI na AAIa jaterními mikrosomálními enzymy (mikrosomy) 

isolovanými z potkanů premedikovaných AAI, AAII a směsí AAI s AAII. Hodnoty jsou 

průměrem ze tří stanovení *p < 0,05, **p < 0,01 (Studentův t-test), F-faktor představující 

násobek zvýšení množství AAIa oproti kontrole.  

 

AAI je oxidována na AAIa mikrosomy všech testovaných potkanů (Obr. 15 a 16, 

obr. 15 presentuje jako příklad chromatogram inkubační směsi obsahující mikrosomy 

potkanů premedikovaných AAI). Získané výsledky ukazují, že premedikací zvířat AAI, 

AAII a směsí AAI s AAII roste množství vznikajícího AAIa. Největší množství přeměněné 

AAI na AAIa bylo nalezeno po reakci AAI s jaterními mikrosomy potkanů 
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premedikovaných AAI s AAII. Tyto výsledky mohou být vysvětleny indukcí CYP, které 

AAI O-demethylují, jak již bylo zjištěno a popsáno v mé bakalářské práci (90).  

 

4.4. Sledování redukčního metabolismu aristolochové kyseliny I in vivo 

 

Vedle výše uvedených experimentů in vitro, byl dále sledován metabolismus 

aristolochové kyseliny I také in vivo. Díky spolupráci se Státním zdravotním ústavem, kde 

byly laboratorní potkani premedikováni, byl zajištěn sběr moči těchto potkanů a následně 

proběhla analysa vzorků moči na obsah AAI a jejích metabolitů pomocí hmotnostní 

spektrometrie a HPLC.  

Laboratorní potkani, jak již bylo několikrát uvedeno, byli premedikováni AAI, AAII 

a směsí AAI s AAII. V moči těchto potkanů byla nalezena celá škála metabolitů AAI i AAII. 

V předkládané diplomové práci jsme se zabývali hlavně metabolity tvořenými z AAI, tedy 

aristolochová kyselina Ia (AAIa), aristolaktam I (AlacI) a aristolaktam Ia (AlacIa). Na 

obrázku 17 jsou zobrazeny „peaky“ zachycených metabolitů. Z ploch „peaků“ byla následně 

vypočtena množství těchto metabolitů, která jsou zaznamenána na obrázku 18.  
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Obr. 17: Analysa metabolitů AAI a AAII v moči potkanů premedikovaných AAI, AAII 

a směsí AAI s AAII pomocí HPLC a hmotností spektrometrie, A-AAI byla detekovánaa 

v retenčním čase 17,68 min., B-AAII byla detekována v retenčním čase 16,42 min., C-AAIa 

byla detekována v retenčním čase 14,87 min., D-AlacI byl detekován v retenčním čase 19,57 

min., E-AlacII byl detekován v retenčním čase 18,79 min., F-AlacIa byl detekován 

v retenčním čase 16,39 min.  
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Obr. 18: Metabolity AAI v moči laboratorních potkanů premedikovaných AAI, AAII 

a směsí AAI s AAII po prvním dni premedikace. Černě je vyznačena premedikace pomocí 

AAI, červeně premedikace pomocí AAII a modře je vyznačena premedikace pomocí směsí 

AAI s AAII, ND-nebylo detekováno.  

 

Po prvním dni premedikace potkanů AAI (Obr. 18) je zřejmé, že došlo k přeměně 

AAI na metabolity AAIa, AlacI a AlacIa. V největším množství byla AAI přeměněna na 

svůj oxidační metabolit AAIa. V měnší míře je AAI biotransformována na AlacIa. Lze 

předpokládat, že metabolit AlacIa může být tvořen dvěma cestami: (i) redukcí vzniklého 

oxidačního metabolitu AAIa nebo (ii) oxidací (O-demethylací) metabolitu AlacI. Pro tento 

předpoklad (bod (ii)) hovoří i zjištění, že primární redukční metabolit AAI, aristolaktam I 

byl detekován v relativně malém množství. Může totiž být, jak bylo výše uvedeno, O-

demethylován na AlacIa. Tento předpoklad je však třeba potvrdit dalšími experimenty. 

Překvapivé bylo zjištění, že AlacIa je tvořen i v případě premedikace potkanů AAII (obr. 17, 

18), tedy, že z AAII také vzniká. O reakcích, kterými z AAII vzniká AlacIa můžeme pouze 

spekulovat. Jeho vznik však lze přičíst pouze oxidaci aristolaktamu II (AlacII), jeho 

hydroxylací v poloze 8. AAII totiž prakticky není přeměňována oxidačně, tedy není 

hydroxylována na AAIa, a to jak v experimentech in vivo (výsledky presentovány v této 

práci), tak i in vitro (107).  
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Obr. 19: Metabolity AAI v moči laboratorních potkanů premedikovaných AAI, AAII 

a směsí AAI s AAII po druhém dni premedikace. Viz. Obr 18.  

 

Po druhém dni premedikace potkanů AAI můžeme pozorovat nárůst množství 

tvořeného metabolitu AlacIa. Největší množství tohoto metabolitu je tvořeno po 

premedikaci potkanů AAI, menší pak po premedikaci potkanů směsí AAI s AAII (obr. 19). 

Po druhém dni již nebyla detekována patentální sloučenina, AAI, je tedy zřejmě plně 

metabolizována, buď na oxidační nebo redukční produkty či je zabudována do aduktů 

s DNA.  

 

4.5. Tvorba kovalentních aduktů AAI a AAII s DNA in vivo 

	

 Tvorba aduktů AAI s DNA in vivo byla sledována v játrech, ledvinách a plicích 

laboratorních potkanů vystavených působení AAI, AAII a směsi obou kyselin. Adukty 

s DNA byly nalezeny po působení jak samoných AAI a AAII, tak i jejích směsí. AAI, AAII 

a jejich směs generovaly v testovaných modelech laboratorního potkana až čtyři adukty. 

Jedná se o adukty dG-AAI, dA-AAI, dG-AAI a dG-AAII. Autoradiogramy aduktů AAI 

s AAII s DNA tvořené v ledvinách premedikovaných zvířat (Obr. 20) jsou analogické 

s adukty tvořenými in vitro a v práci publikované již dříve,  v roce 1994 (68). V případě 
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ledvin byl navíc detekován i další adukt, u něhož dosud nebyla určena jeho struktura (adukt 

X na obrázku 20). Po vystavení zvířat AAI a AAII generují tyto látky stejná množství aduktů 

AA s DNA v játrech, zatímco AAI byla v tvorbě aduktů s DNA ledvin a plic méně efektivní 

než AAII (Tab. 2).  

 
 

Obr. 20: Autoradiogramy aduktů AAI s AAII s DNA nalezené v ledvinné tkáni potkana 

premedikovaného AAI, AAII a směsí AAI s AAII. Stanovení pomocí metody „32P-

postlabeling“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kidney AA-DNA adducts 
 
Total levels of AA-DNA adducts in liver, kidney and lung of rats treated with AAI, AAII 
and AAI plus AAII (1:1) 
 
The effects of interaction of components of AA (AAI and AAII) on AAI genotoxicity (on 
formation of dA-AAI adducts) in vivo 
_________________________________________________________________________ 
 
RAL (10-8/normal nucleotides) 
_________________________________________________________________________ 
 
Liver                   Total AA-DNA adducts                                          dA-AAI 
 
AAI                              20.4 ±  0.7                                                      16.1 ±  0.8  
AAII                             20.6 ±  4.7                                                               0  
AAI + AAII                 99.4 ± 27.3                                                      58.2 ± 17.3      3.6 -fold  
 
__________________________________________________________________________ 
 
RAL (10-8/normal nucleotides) 
__________________________________________________________________________ 
 
Kidney                 Total AA-DNA adducts                                            dA-AAI 
 
AAI                                47.8 ± 16.8                                                        33.7 ± 10.6  
AAII                             133.5 ± 29.2                                                                0  
AAI + AAII                 307.0 ± 89.8                                                      153.5 ± 49.2   4.5 - fold 
 
 
RAL (10-8/normal nucleotides) 
___________________________________________________________________________ 
 
Lung                      Total AA-DNA adducts                                          dA-AAI 
 
AAI                                  8.5 ±  1.6                                                          6.8 ± 1.1  
AAII                               18.3 ±  5.8                                                                0  
AAI + AAII                   71.6 ±  16.4                                                       30.2 ± 7.7     4.4 - fold 
___________________________________________________________________________   

dA-AAI dA-AAI 

dA-AAII dA-AAII 
dG-AAII dG-AAI 

X 
dG-AA 

A B C 
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Tab. 2: Tvorba aduktů AAI a AAII s DNA in vivo, v jaterní, ledvinné a plicní tkáni potkanů 

premedikovaných AAI, AAII a směsí AAI s AAII.  

 

RAL (10-8/normální (nemodifikované) nukleotidy) 

Játra 

 Celkové množství aduktů 

AA s DNA 
dA-AAI 

AAI 20,4 ± 0,7 16,1 ± 0,8 

AAII 20,6 ± 4,7 0 

AAI+AAII 99,4 ± 27,3 58,2 ± 17,3 (3,6-násobek) 

Ledviny 

 Celkové množství aduktů 

AA s DNA 
dA-AAI 

AAI 47,8 ± 16,8 33,7 ± 10,6 

AAII 133,5 ± 29,2 0 

AAI+AAII 307,0 ± 89,8 153,5 ± 49,2 (4,5-násobek) 

Plíce 

 Celkové množství aduktů 

AA s DNA 
dA-AAI 

AAI 8,5 ± 1,6 6,8 ± 1,1 

AAII 18,3 ± 5,8 0 

AAI+AAII 71,6 ± 16,4 30,2 ± 7,7 (4,4-násobek) 

 

RAL-„relative adduct labeling“, dA-AAI: adukt AAI s DNA [7-(deoxyadenosin-N6- 

yl)aristolaktam I]. Výsledky uvedené v tabulce vyjadřují průměry a směrodatné odchylky 

ze tří experimentů (n=3) 

 

Nejvyšší množství aduktů bylo tvořeno v ledvinách testovaných zvířat. Byla-li 

vystavena testovaná zvířata směsí obou aristolochových kyselin, docházelo ke zvýšení 

celkového množství aduktů, a to ve všech sledovaných orgánech; 2,4krát v játrech; 1,7krát 

v ledvinách a 2,7krát v plicích (Tab. 2). Tato skutečnost napovídá o potenciaci aktivačních 

reakcí aristolochových kyselin působením směsi obou sloučenin. Co je však ještě důležitější 

je poznání, že po působení obou aristolochových kyselin signifikantně narůstá množství 

aduktu dA-AAI (až 4,5krát v ledvinách) (Tab.2). Tento adukt je esenciální pro vývoj 

nádorových procesů v organismech, neboť je zodpovědný za ATàTA transversní mutaci 
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v tumorovém supresorovém genu p53, která je v tomto genu dlouhodobě fixována (108). 

Vystavení organismů (včetně lidské populace) směsí obou aristolochových kyselin je tedy 

fatální pro vývoj nádorů.  
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5. Diskuze 
 

V diplomové práci byl studován metabolismus aristolochových kyselin (AAI a AAII) 

in vitro a in vivo. Studium metabolismu těchto sloučenin je důležité z medicinálního 

hlediska. Aristolochové kyseliny jsou totiž karcinogenní sloučeniny a AAI je navíc silně 

nefrotoxická (31, 32). Jejich metabolismus silně ovlivňuje jejich koncentrace v organismech, 

neboť jsou v průběhu tohoto procesu, jak detoxifikovány (snížení jejich koncentrace 

v organismu), tak ale i aktivovány na biologicky účinnější deriváty (tvorba aduktů s DNA 

v organismu). Práce byla zaměřena zejména na redukční metabolismus AAI. A to ve smyslu 

jak identifikace redukčních metabolitů AAI, tak i poznání tvorby aduktů AAI s DNA. 

Tvorba aduktů AAI je totiž zprostředkována redukčními reakcemi. Konkrétně redukcí 

nitroskupiny AAI na nitreniový ion, který atakuje nukleofilní centra purinových basí, 

aminoskupiny basí guaninu a adeninu (Obr.6) (42-45). Z tvořených aduktů je pak 

z fyziologického hlediska nejvýznamnější adukt dA-AAI. Ten je zodpovědný za ATàTA 

transversní mutaci v genu p53, vedoucí k iniciaci karcinogenese (32, 107).  

Redukční metabolismus AAI byl tedy sledován jak tvorbou redukčních metabolitů, 

včetně tvorby finálního metabolitu generovaného in vivo, aristolaktamu I, tak i analysou 

aduktů AAI s DNA.  

V práci bylo zjištěno, že AAI je v organismu redukována, neboť v experimentech in 

vivo byla prokázána tvorba finálního metabolitu redukce AAI, aristolaktamu I. Prokázána 

byla i tvorba aduktů redukčně aktivované AAI v DNA. Zjistili jsme však, že analysa redukce 

AAI musí být realizována především v experimentech in vivo. V případě experimentů 

v uspořádání in vitro bylo možné sledovat redukci AAI pouze prostřednictvím analysy 

tvorby aduktů AAI s DNA. Ty byly jednoznačně prokázány po aktivaci AAI enzymovými 

systémy subcelulárních frakcí cytosolů a mikrosomů metodou 32P-postlabeling. Naopak 

využití metody HPLC pro detekci redukčních metabolitů AAI bylo neúspěšné. V žádném 

experimentálním uspořádání in vitro nebyl detekován finální redukční metabolit, 

aristolaktam I. Neúspěšnost experimentů lze pravděpodobně vysvětlit nízkou citlivostí 

použité metody HPLC. Podobné výsledky byly totiž nalezeny i v experimentech sledujících 

redukci jiné nitrosloučeniny, 3-nitrobenzathronu (3-NBA) in vitro (109). Redukční 

metabolit 3-NBA (N-hydroxy-3-aminobenzanthron) nebyl in vitro detekován, ale jeho 

adukty s DNA (tvořené redukční aktivací) byly jednoznačně určeny metodou technika 32P-
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postlabeling. Citlivosti metod HPLC a 32P-postlabelingu prokázaly, že 32P-postlabeling byl 

106krát citlivější než HPLC (109). 

Diplomová práce přináší nové, originální, výsledky v poznání metabolismu nejen 

AAI samotné, ale i v kombinaci s jejím derivátem AAII. Obě tyto látky jsou přítomné 

v rostlinách čeledi Aristolochiaceae a vystavení působení populace směsi obou kyselin 

koresponduje reálné situaci. V práci bylo zjištěno, že exposice organismů směsi AAI a AAII 

zvyšuje genotoxicitu samotných kyselin. V organismu (zde konkrétně v experimentálním 

modelu laboratorního potkana) dochází k tvorbě většího množství aduktů s DNA po 

vystavení AAI a AAII ve směsi než samotnými kyselinami. Nejpodstatnější je navíc zjištění, 

že při vystavení potkanů působení směsi AAI a AAII signifikantně narůstá tvorba aduktu 

dA-AAI, který je esenciální pro iniciaci vývoje nádorových procesů. Mechanismus, který 

zodpovídá za tento výsledek (nárůst tvorby aduktu dA-AAI) není dosud znám a nebyl také 

předmětem studií této diplomové práce. Vysvětlení tohoto jevu však bude předmětem 

dalších studií.  
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6. Závěr 
 

Diplomová práce byla zaměřena na poznání metabolismu aristolochových kyselin I 

a II (AAI a AAII), se zvláštním zřetelem na metabolismus AAI. Cíle práce byly splněny. 

Zjistili jsme, že: 

 

1) Aristolochová kyselina I je vedle oxidace enzymově redukována na aristolaktam I 

(AlacI). Ten byl prokázán v experimentech in vivo. V experimentech in vitro za 

použití metody HPLC však AlacI nebyl detekován. 

 

2) V průběhu redukce AAI enzymovými systémy in vitro a in vivo byla prokázána 

tvorba aduktů s deoxyguanosinem a deoxyadenosinem v DNA (dG-AAI, dA-AAI). 

 

 

3) Aristolochová kyselina II (AAII), která je spolu s AAI přítomna v rostlinách čeledi 

Aristolochiaceae, potencuje genotoxicitu AAI v experimentálním modelu 

laboratorního potkana. Exposicí potkanů AAI ve směsi s AAII zvyšuje množství 

aduktu dA-AAI v DNA, aduktu, který je zodpovědný za ATàTA transversní mutaci 

v genu p53 a která je esenciální pro vývoj karcinogenních procesů způsobených 

aristolochovou kyselinou.  
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů.  
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