
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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