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Abstrakt 

Univerzita Karlova 
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Katedra biochemických věd 

Kandidát: Bc. Monika Šmídlová 

Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv vybraných cytostatik určených pro terapii leukémie na 

aktivitu lidských enzymů redukujících karbonylovou skupinu 
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K léčbě akutních myeloidních leukémií (AML) i akutních lymfoidních leukémií (ALL) se 

stále hojně používají anthracyklinová antibiotika, především daunorubicin. I přes 

vysokou efektivitu těchto léčiv je léčba limitována kvůli kardiotoxicitě a rezistenci 

nádorových buněk vůči anthracyklinům. Mezi mechanismy, které se podílí na vzniku 

anthracyklinové rezistence patří metabolická přeměna (redukce) anthracyklinů na 

méně účinné sekundární alkoholy, která je katalyzovaná enzymy ze skupiny 

aldo-ketoreduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR).  

Objevení vhodných inhibitorů AKR a SDR enzymů by tak mohlo pomoci k překonání 

anthracyklinové rezistence i ke snížení kardiotoxicyty způsobené těmito léčivy. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda kyselina all-trans-retinová, cyklofosfamid, 

cytarabin, kladribin a prednisolon inhibují anthracyklinreduktasy AKR1A1, AKR1B10, 

AKR1C3 a AKR7A2 a CBR1. 

Metodika diplomové práce zahrnovala in vitro inkubace výše uvedených enzymů se 

substrátem daunorubicinem v prostředí sodno-fosfátového pufru, izolaci 

daunorubicinolu jako produktu metabolické přeměny daunorubicinu a stanovení jeho 

množství pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (UHPLC). Z naměřených 

hodnot byly vypočítány hodnoty specifické aktivity jednotlivých enzymů, které byly 

porovnány. 

Nejvyšší inhibice byla zjištěna v případě kyseliny all-trans-retinové, která významně 

snížila aktivitu enzymů AKR1B10 (IC50 = 75,4 µM) a AKR1C3 (IC50 = 1,2 µM). Dále 

došlo k významné inhibici také v případě prednisolonu vůči enzymu 

AKR1C3 (IC50 = 57,6 µM). 
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Anthracycline antibiotics, especially daunorubicin, are widely used for the treatment of 

acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphocytic leukemia (ALL). 

Although the efficacy of these drugs is high, treatment is still limited due 

to cardiotoxicity and tumor cell resistance to anthracyclines. 

Mechanisms that contribute to the formation of anthracycline resistance include 

metabolic biotransformation (reduction) to less efficient secondary alcohols. 

The reduction is calatyzed by carbonyl reducing enzymes belonging to aldo-keto 

reductase (AKR) and short chain dehydrogenase/reductase (SDR) superfamilies. 

The discovery of AKR and SDR inhibitors could help to overcome anthracycline 

resistance and also reduce cardiotoxicity caused by these drugs. 

The aim of the diploma thesis was to find out whether all-trans-retinoic acid, 

cyclophosphamide, cytarabine, cladribine and prednisolone are able to inhibit 

anthracycline reductases AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 and CBR1. 

The methodology of the diploma thesis includes in vitro incubation of the enzymes with 

daunorubicin as substrate in sodiumphosphate buffer, isolation of daunorubicinol from 

the reaction mixture and measurement of its amount by high performance liquid 

chromatography (UHPLC). The amount of daunorubicinol determined by UHPLC is 

then used to calculate the specific activity. 

The most aktive inhibitors were all-trans-retinoic acid that decresed the activity of 

AKR1B10 (IC50 = 74,5 µM) and AKR1C3 (IC50 = 1,2 µM) and prednisolone that 

decreased activity of AKR1C3 (IC50 = 57,6 µM). 
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1. Úvod 

Vznik nádorových onemocnění je spojen se složitými procesy a přesný mechanismus 

jejich vzniku není vždy zcela objasněn. Nádorové buňky se vymykají regulačním 

mechanismům, chovají se autonomně a mají vysokou schopnost proliferace, proto je 

jejich léčba komplikovaná a často málo účinná. Nádorové buňky mají většinou vysokou 

míru exprese biotransformačních enzymů, což jim dává potenciál k vytvoření lékové 

rezistence. V případě léčby leukémií jsou standardně používaná léčiva ze skupiny 

anthracyklinových antibiotik, především daunorubicin, doxorubicin či idarubicin. Léčba 

leukémií je spojena s problematikou anthracyklinové rezistence, na které se podílí 

metabolická přeměna anthracyklinů na jejich sekundární alkoholy, které jsou málo 

účinné a kardiotoxické. U některých rizikových pacientů může tato skutečnost výrazně 

ovlivnit průběh léčby. Inhibice enzymů zodpovědných za vznik metabolitů 

s nežádoucími účinky je tedy slibným cílem současného i budoucího výzkumu léčiv 

používaných nejen u hematoonkologických onemocnění. V diplomové práci jsem se 

zabývala studiem látek, které by potenciálně mohly inhibovat enzymy spojené 

s anthracyklinovou rezistencí a tím jsem se mohla z malé části podílet na výzkumu ve 

vývoji léčby leukémií a jiných nádorových onemocnění. 

 Během své diplomové práce jsem pracovala s cytostatikem daunorubicinem. 

V klinické praxi je toto léčivo používané k léčbě nejčastěji akutní myeloidní či lymfoidní 

leukémie a jiných onkologických onemocnění.  

Cílem mé práce bylo zaměřit se na enzymy patřící do skupiny karbonylredukujících 

enzymů, které se podílejí na metabolismu daunorubicinu a současně se podílejí na 

rezistenci nádorových buněk. V experimentální části své práce jsem se zaměřila na 

lidské karbonylredukující enzymy AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1, při 

inkubacích in vitro jsem používala rekombinantně připravené formy těchto enzymů. 

Dále jsem se soustředila na další cytostatika používaná k léčbě nejčastěji leukémií, 

u kterých jsem zjišťovala jejich schopnost inhibice testovaných enzymů za použití 

substrátu daunorubicinu. Jako potenciální inhibitory jsem používala cytostatika 

cyklofosfamid, cytarabin, all-trans-retinovou kyselinu, prednisolon a kladribin. 

Experimentální část mé práce je tedy zaměřena na in vitro prováděné reakce, kdy jako 

substrát slouží vždy daunorubicin za použití výše zmíněných enzymů redukujících 

karbonylovou skupinu a dále zjišťování IC50, pokud u konkrétního enzymu v kombinaci 

s určitým potenciálním inhibitorem k inhibici došlo. 
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2. Teoretická část 

2. 1 Akutní leukemie 

    2. 1. 1 Akutní myeloidní leukemie (AML) 

Akutní myeloidní leukemie (AML) jsou skupinou různých hematologických maligních 

onemocnění, kdy je postižena krvetvorba. Charakteristická je nadměrná proliferace 

a porucha diferenciace nezralých hematopoetických buněk v kostní dřeni. Do periferní 

krve se tedy v nadmíře vyplavují nediferencované buňky, které jsou nefyziologické 

a odpovídají parametrům nádorových buněk (Adam Z., 2008). 

Základní diagnostická definice AML je splnění parametru procentuálního zastoupení 

myeloblastů (vývojových stádií leukocytů) v kostní dřeni. Dle WHO je tedy základní 

kritérium laboratorní diagnostiky výskyt alespoň 20 % myeloblastů v populaci jaderných 

buněk kostní dřeně (Adam Z., 2008). 

Francouzsko-Americko-Britská klasifikace  

Francouzsko-Americko-Britská (FAB) klasifikace je starší klasifikace, která rozděluje 

jednotlivé typy AML dle morfologických znaků buněk v kostní dřeni, zohledňuje však 

pouze parametry cytologie a cytochemie. Stále má ale velký význam pro teoretické 

rozdělení jednotlivých typů. V klinické diagnostice jsou dnes ale více zohledňovány 

další laboratorní diagnostické parametry, které spadají pod níže uvedenou WHO 

klasifikaci, především z hlediska monitorování léčby (ArberD.A. et al., 2016). Jednotlivé 

typy AML dle FAB klasifikace jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tab 1. Tabulka charakterizující jednotlivé typy AML dle FAB klasifikace. Upraveno 

dle Internet 1 a Internet 2. 

Typ AML 
FAB 

subtyp 
Četnost 

Specifické 

příznaky 
Charakteristické nálezy 

AML 

s minimální 

diferenciací 

M0 ˂ 5 %  

U blastů, kterých je obvykle ˃ 30 %, je negativní 

cytochemická reakce na myeloperoxidasu. 

K průkazu myeloperoxidasy lze použít specifickou 

protilátku. Charakteristická je také Auerových tyčí 

a exprese CD34 společně s CD13 nebo méně často 

s CD33. 
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Tab 1. Pokračování 

Typ AML FAB subtyp Četnost Specifické příznaky Charakteristické nálezy 

AML 

myeloblastová bez 

vyzrávání 

M1 15 % 

Společně typem M2 

se jedná o nejčastější 

typ v dospělosti. 

Buňky exprimují CD34, 

charakteristická je 

přítomnost HLA-DR.  CD13, 

CD33, výjimečně také CD11 

a CD15. Blastů je vždy více 

než 90 %. 

AML 

myeloblastová 

s vyzráváním 

M2 30 % 

Pacienti s 

translokací (8;21) mají 

často splenomegalii.  

Inverze (3) je 

asociovaná 

s trombocytosou, 

t(6;9) je spojena 

s bazofilní 

diferenciací. 

Translokace (8;21) se 

vyskytuje u 20 % případů. 

Přítomná je inv(3) a t(6;9). 

Počet blastů je 20 až 89 %, 

Auerovy tyče jsou přítomny 

u více než 70 % případů, ve 

30 % případů je detekována 

eozinofilie. 

AML 

promyelocytární 

M3 

M3v* 
5 % 

APL je často 

provázena závažnou 

koagulopatií. M3v 

promyelocyty nemají 

výrazná granula, 

jedná se o 

mikrogranulární formu. 

Charakteristická je t(15;17), 

výjimečně také t(11;17) a 

(5;17),  HLA-DR je 

negativní. Počet blastů je 

vyšší než 20 %, Auerovy 

tyče se vyskytují u více než 

50 % případů. 

Charakteristická je také 

exprese CD33. 

AML 

myelomonocytární 
M4 M4Eo 

Celkem 

20 %, 

M4Eo 3 

% 

Častá medulární 

manifestace 

Přítomné jsou monocytoidní 

buňky. U M4Eo je kromě 

typického ebrazu M4 

minimálně 5% zastoupení 

eozinofilů všech vývojových 

stádií s abnormalitami 

granulace. Charakteristická 

je inv(16). 

AML 

monoblastická/ 

monocytární 

M5a 

(monoblastická) 

M5b 

(monocytární) 

30 % 

Hyperplazie dásní, 

kožní infiltráty, 

postižení CNS, 

koagulopatie, 

chlorosy. 

Cytochemicky je u obou M5 

typů silná reakce na 

esterasu. Chromosomální 

aberace jsou obvykle t(9;11) 

a t(8;16). Markantní je  

erytrofagocytosa. M5a 

myoblasty tvoří více než 80 

% mononukleárních buněk, 

M5b myoblasty méně než 

80 % všech 

mononukleárních buněk. 
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Tab 1. Pokračování 

Typ AML 
FAB 

subtyp 
Četnost Specifické příznaky Charakteristické nálezy 

Akutní 

erytroleukémie 
M6 ˂ 5 % 

Častěji sekundární leukemie 

z myelodysplastického 

syndromu. Častá je delší 

prodromální fáze. 

Erytroblasty tvoří více než 50 % 

jaderných buněk v kostní dřeni. 

Buňky exprimují glykoforin 

A (lidský antigen na povrchu 

erytrocytů) a CD71 

(transferinový receptor). 

Erytroblasty poskytují pozitivní 

reakci PAS**(Periodic Acid 

Schiff reaction), nejedná se ale 

specifickou vlastnost M6 AML. 

Akutní 

megakaryocyto- 

blastická 

leukémie 

M7 ˂ 1% 

Není vysoký počet blastů, 

nepříznivá prognóza, vysoká 

aktivita laktátdehydrogenasy. 

Okvykle punctio sicca při 

fibróze kostní dřeně, časté u 

Downova syndromu. 

Blasty tvoří obvykle více než 20-

30 %. Charakteristická je 

exprese faktoru VIII, CD41, 

CD61 a trombocytární 

peroxidasy. U vyzrálých forem je 

pozitivní PAS reakce. 

Kritéria minimální myeloidní diferenciace: POX průkaz s pomocí monoklonální protilátky a pozitivita CD13 

a CD33. Důležité pro odlišení M0 a M1. 

* variantní forma AML M3 (M3v): Jedná se o morfologicky odlišnou formu, vzácné jsou především buňky 

obsahující Auerovy tyče a buňky se silnou granulací. Buňky mají dvojlaločnaté, multibilobické nebo 

ledvinovité jádro. U většiny beněk není patrná granulace nebo je přítomno pouze velmi málo jemných 

azurofilních granul. V myelogramu lze však nalézt buňky vykazující všechny cytoplazmatické rysy typické 

pro typ M3 (Doubek a Mayer, 2013- Internet 20) 

** PAS reakce: reakce s jodidovým kyselým Schiffovým roztokem. 

* MPAL= mixed phenotype acute leukemia, akutní leukémie se smíšeným fenotypem 

** NOS= not otherwise specified (jinak nespecifikované lekémie) 

 

Klasifikace AML dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 

WHO klasifikace zohledňuje cytochemické i imunofenotypové znaky a také především 

molekulárně biologické znaky. Tento způsob klasifikace je novější a zaměřuje se na 

cytogenetické a molekulárně genetické aspekty, na jejichž základě jsou jednotlivé 

subtypy řazeny do podskupin (Tabulka 2) (Grimwalde D. et al., 2010).  

Tab 2. Tabulka charakterizující jednotlivé typy AML dle WHO klasifikace dle 

revize r. 2016. Upraveno dle (Arber D.A. et al. 2016). 

AML a související neoplazmata 

AML s rekurentními genetickými abnormalitami 

AML s t(8;21)(q22;qq22.1);RUNX-RUNX1T1 

AML s inv(16)(p13.1q22) nebo t(16;16) (p13.1;q22);CBFB-MYH11 

APL s PML-RARA 

AML s t(9;11) (p21.3;q23.3); MLLT3 - KMT2A 
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Tab 2. Pokračování 

AML s rekurentními genetickými abnormalitami 

AML s t(6;9) (p23;q34.1); DEK - NUP214 

AML s inv(3) (q21.3q26.2) nebo t(3;3) (q21.3;q26.2); GATA2, MECOM 

AML (megakaryoblastická) s t(1;22) (p13.3;q13.3); RBM15 - MKL1 

Prozatimní název: AML s BCR - ABL 1 

AML s mutovaným NPM1 

AML s bialelickými mutacemi CEBPA 

Prozatimní název: AML s mutovaným RUNX1 

AML spojené s myelodysplastickými změnami 

Myeloidní neoplazmata spojená s léčbou 

AML jinak nekategorizovaná (NOS) ** (FAB M0-M7 atd.) 

AML s minimální diferenciací 

AML bez vyzrávání 

AML s vyzráváním 

Akutní myelomonocytární leukémie 

Akutní monoblastická/monocytární leukémie 

Čistě erythroidní leukémie 

Akutní megakaryoblastická leukémie 

Akutní bazofilní leukémie 

Akutní panmyelosa s myelofibrosou 

Myeloidní sarkom 

Myeloidní proliferace spojené s Downovým syndromem 

TAM (Transientní abnormální myelofibrosa) 

Myeloidní leukémie spojená s Downovým syndromem 

Malignity z plazmocytoidních dendritických buněk 

Akutní leukémie z nejasných linií 

Akutní nediferencovaná leukémie 

MPAL*  s t(9;22) (q34.1;q11.2); BCR - ABL 1 

MPAL*  s t(v;11q23.3); KMT2A posun 

MPAL*  B/myeloidní, NOS 

MPAL* T/myeloidní, NOS 

* MPAL = mixed phenotype acute leukemia (akutní leukémie se smíšeným fenotypem) 

** NOS = not otherwise specified (jinak nespecifikované lekémie) 
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Patofyziologie a etiologie AML 

Vznik AML je zapříčiněn maligní transformací prekurzorových buněk hematopoesy. 

Tato buňka se následně diferencuje v myeloidní či myelomonocytární blasty, vzácně na 

erythroidní či megakaryocytární blasty. U AML je typické zastavení vývoje 

leukemických buněk na úrovni blastu, neboť je narušena funkce maturace 

nekurzorových buněk hematopoesy. Jejich proliferace se ale vymyká fyziologické 

autoregulaci. Následně se tedy rychle zvyšuje počet leukemických blastů v kostní 

dřeni, dochází k utlačování fyziologické krvetvorby a rychlému poklesu v populaci 

všech normálních krevních elementů v periferní krvi (Adam Z., 2008). 

Na poruše autoregulačních mechanismů se podílí řada etiologických faktorů jako 

ionizující záření, styk s karcinogenními látkami na bázi toluenu a benzenu, alkylační 

cytostatika, genetické predispozice, přemíra stresu. Jedná se o multifaktoriální proces.  

Přímá podstata jakožto přesná a jasně daná příčina vzniku onemocnění není známa, 

ale tyto faktory mají se vznikem prokázanou souvislost (Internet 3). 

Klinický obraz u AML 

Klinické příznaky jsou převážně následkem nedostatku funkčních krevních elementů 

v cirkulaci. U akutní myeloidní leukémie se stav pacientů zhoršuje velmi rychle. 

V mnoha případech přicházejí pacienti s tím, že před návštěvou lékaře pro příznaky 

akutní leukémie se před dvěma až třemi týdny cítili zcela zdraví (Adam Z., 2008). 

Mezi charakteristické klinické příznaky patří příznaky spojené s nedostatečností kostní 

dřeně. Projevují se tedy symptomy spojené s anémickým syndromem (únava, bledost 

sliznic, dušnost). Dále příznaky spojené s granulocytopenií, kdy jsou sníženy hodnoty 

fyziologických granulocytů (vyšší četnost infekcí s agresivním průběhem). Mezi projevy 

trombocytopenie patří krvácivé projevy jako krvácení z nosu, dásní, petechie. Příznaky 

spojené s infiltrací leukemickými buňkami způsobuje zvýšené teploty až horečky, 

hyperplazii dásní, kožní infiltrace, poškození CNS až projevy leukostázy (Penka M 

et al.; 2011). 

    2. 1. 2 Akutní lymfoblastické leukémie/lymfomy (ALL) 

Francouzsko-Americko-Britská klasifikace ALL (FAB klasifikace) 

V současnosti se toto dělení akutních lymfoproliferací v diagnostice nepoužívá, ale má 

význam z historického hlediska. Je založeno pouze na morfologických parametrech 

leukemických buněk. Dle FAB se akutní lymfoproliferace dělí do tří skupin (Internet 4). 
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ALL-L1: Charakteristickým nálezem jsou malé buňky s homogenním jaderným 

chromatinem, malými nebo žádnými jadérky, málo výraznou cytoplasmou a střední až 

těžkou bazofilií. 

ALL-L2: Zde je charakteristický nález velkých, heterogenních buněk s proměnlivým 

jaderným chromatinem, nepravidelným tvarem jádra, jedním a více jadérky, které mají 

variabilní množství cytoplasmy vzhledem k jádru a proměnlivou bazofilii. 

ALL-L3: Charakteristické buňky u ALL-L3 jsou velké, homogenní, mají jemný jaderný 

chromatin, pravidelné jádro, prominentní jadérka a silně bazofilní cytoplazmu. 

Nejvýznamnějším znakem je cytoplazmatické vakuolizace. 

Současná klasifikace ALL dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 

V současné době je používaná klasifikace ALL dle Světové zdravotnické organizace 

(WHO), která zohledňuje předevších cytogenetické diagnostické parametry s ohledem 

na mutace spojených s jednotlivými typy ALL. Přehled jednotlivých typů dle současné 

platné verze dle revize z roku 2016 je uveden v Tabulce 3. 

Tab 3. Tabulka s přehledem jednotlivých typů ALL dle WHO klasifikace dle revize 

r. 2016. Upraveno dle Arber et al., 2016. 

B-lymfoblastické leukémie/lymfomy 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom, NOS 

B- lymfoblastická leukémie/lymfom s rekurentními genetickými abnormalitami 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL 1 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s t(v;11q23.3);KMT2A přestavbou 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s hyperdiploidií 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s hypodiploidií 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom s t(5;14)(q31.3;q32.3) IL3-IGH 

B-lymfoblastická leukémie/lymfom t(1;19)(q23;p13.3); TCF3-PBX1 

Prozatímní název: B-lymfoblastická leukémie/lymfom, BCR-ABL-like 

Prozatímní název: B-ymfoblastická leukémie/lymfom s iAMP21 

T-lymfoblastické leukémie/lymfomy 

Prozatímní název: Včasná T-buněčná prekurzorová lymfoblastická leukémie 

Prozatímní název: NK lymfoblastická leukémie/lymfom 
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Pro diagnostiku ALL má význam také imunofenotypizace zahrnující zohlednění 

exprese CD znaků a jiných antigenů (Tabulka 4). 

Tab 4. Imunologická klasifikace ALL dle Evropské skupiny pro 

imunofenotypizaci.  Upraveno dle (Folber et al., 2015). 

B-ALL 

CD19+ a/nebo CD79a+ a/nebo CD 22+ 

pro-B TdT+, CD10-, cµ-; slg- 

common-B TdT+, CD10+, cµ-; slg- 

pre.B TdT+, CD10+, cµ+; slg- 

Burkittův lymfom/leukémie TdT-, slg+ 

T-ALL 

CD3+, někdy CD10+ 

pro-T TdT+, CD7+CD2-CD5-CD8-CD1a- 

pre-T TdT+, CD2+ a/nebo CD5+ a/nebo CD8+, CD1a- 

thymic-T TdT+, CD1a+, mCD3+ nebo - 

T-NHL * TsT+/-, mCD3+, CD1a-, TCR αβ+ nebo TCR γδ+ 

* T-NHL= T-nonHodgkinův lymfom 

 

B-lymfoblastický lymfom a leukémie (B-ALL) 

Akutní lymfoblastická leukémie vzniká na základě maligní transformace 

hematopoetických kmenových buněk, které se následně diferencují v lymfoblasty. 

Jedná se o nejčastější leukémii v dětském věku, dále se výskyt zvyšuje u pacientů ve 

věku nad 50 let. Biologický charakter nemoci je u dětí a dospělých rozdílný, u dětí 

dochází až v 80 % případů k dlouhodobé remisi, u dospělých pak mezi 30–40 % 

případů. Etiologické faktory mající vliv na vznik onemocnění jsou shodné jako u AML. 

Patří sem tedy např. organická rozpouštědla na bázi benzenu a toluenu či radioaktivní 

záření. Mezi faktory přispívajícími ke vzniku ALL patří i virové infekce, např. virem 

Epstein-Barrové (EB) nebo virem HIV. Dále patří mezi silné karcinogeny alkylační 

cytostatika. Určitý etiologický podíl mají i genetické faktory (Zhang et al., 2018). 

Burkittův lymfom 

U Burkittova lymfomu lze rozlišit endemickou a sporadickou formu. Endemická forma 

souvisí s infekcí EB virem, vyskytuje se především v rovníkové Africe. Sporadická 

forma se vyskytuje v Evropě i USA. Souvislost s EB virem je zde méně častá. 

Projevuje se mimouzlinovým postižením, často v dutině břišní. Burkittův lymfom je 
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typický rychlým růstem, je to jeden z nejrychleji rostoucích nádorů, čas, za který se 

zdvojnásobí počet buněk nádoru je přibližně 3 dny. Může postihnout kterýkoliv orgán 

těla, ale asi v 90 % případů postihuje dutinu břišní. Asi u 20 % pacientů dochází 

k infiltraci kostní dřeně, možná je také infiltrace CNS. Léčba Burkittova lymfomu se 

provádí vysoce agresivními léčebnými režimy, kdy se podávají silné dávky alkylačních 

cytostatik, metotrexátu a cytosinarabinosidu (cytarabinu) (Casulo et al., 2015). 

2. 2 Chronické leukemie/lymfomy 

    2. 2. 1 Chronické myeloproliferace 

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, které 

tvoří přibližně 15 % leukémií v dospělém věku (Jemal et al., 2010). Charakteristickým 

diagnostickým znakem je přítomnost Filadelfského chromosomu vzniklého reciprokou 

translokací t(9;22), kdy vzniká fúzní gen BCR-ABL (Hehlmann et al., 2007). Dle WHO 

rozlišujeme chronické myeloproliferace s Filadelfských chromosomem (Ph+) a bez 

Filadelfského chromosomu (Ph-). Mezi Ph+ CML patří subtyp chronická granulocytární 

leukemie. Mezi tzv. Ph negativní CML řadíme subtypy polycytemia vera, esenciální 

trombocytemie, plicní myelofibrosa, chronická neutrofilní leukemie, hypereozinofilní 

syndrom a mastocytární onemocnění. Pro Ph negativní myeloproliferace je 

charakteristický výskyt mutace v genu JAK2 V617F, tento gen kóduje enzym Janusovu 

kinasu (George and Czuchlewski, 2016). 

    2. 2. 2 Chronické lymfoproliferace 

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je vysoce maligní onemocnění postihující starší 

populaci. V západních zemích tvoří přibližně 30 % všech leukémií. V ČR se jedná 

o nejčastější leukemické onemocnění dospělých. Léčba je indikována podle klinického 

stadia, běžně se používá chemoimunoterapie. Charakteristickým znakem pro CLL je 

progresivní akumulace periferních monoklonálních B-lymfocytů v lymfoidních tkáních, 

periferní krvi i kostní dřeni. Tyto buňky jsou zralé, ale nefunkční, exprimují CD5. 

Leukemické lymfocyty u CLL jsou rezistentní vůči apoptose. Mezi mutace vyskytující se 

u CLL patří mutace v genech IgVH a TP53. Rozsah vážnosti klinických příznaků 

i prognózy je heterogenní, záleží na stadiu onemocnění (Hadrabová M, 2015). 
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2. 3 Prognostické markery u leukémií 

    2. 3. 1 Prognostické markery u akutní leukémie 

Aktuální standardní kurativní terapeutické možnosti léčby AML jsou - intenzivní  

cytostatická léčba s cílem dosáhnout kompletní remise onemocnění a dále léčba 

konsolidační, která představuje intenzivní cytostatickou léčbu nebo alogenní 

transplantaci krvetvorných buněk, která má zajistit dlouhodobé udržení kompletní 

remise AML (Hrochová K., 2015). 

Mezi prognostické faktory patří věk, celkový stav a výskyt dalších onemocnění 

u pacienta. Tyto všechny faktory jsou přímo spojené s každým pacientem a ovlivňují 

prognózu nemocného především s ohledem na potenciální riziko mortality během 

intenzivní cytostatické léčby či transplantace krvetvorných buněk (Döhner M et al., 

2010). 

Další prognosticé faktory se týkají biologické podstaty onemocnění AML. Řadíme sem 

faktory spojené se vznikem onemocnění, např. následkem předchozí cytostatické léčby 

či radioterapie jiných malignit, vznik na podkladě předchozího hematologického 

onemocnění. Hlavně také genetické změny v nádorových buňkách AML (Döhner M 

et al., 2010). 

Vyšetřením karyotypu nádorových buněk lze prokázat chromozomální změny cca 

u 55 % nemocných dospělých. AML dle přítomnosti či nepřítomnosti cytogenetických 

abnormalit lze dělit na onemocnění s prognózou příznivou, střední a nepříznivou 

(Hrochová K., 2015). 

Mezi příznivější cytogenetické změny u AML patří například nález PML-RARa 

t(15;17)(q22;q12). Gen PML kóduje protein, který působí jako tumor supresor, gen 

RARa protein, který hraje významnou roli při zrání (maturaci) bílých krvinek. Produktem 

fúzního genu PML-RARa je nefunkční protein. Následkem jeho vzniku dochází 

k hromadění leukemických bílých krvinek, které dozrávají pouze do stádia 

promyelocytu. Průkaz PML-RARa má význam při léčbě pomocí kyseliny 

all-trans-retinové. U pacientů s APL, která je způsobena fúzí RARa s jiným genem, než 

PML může docházet ke snížení účinku této kyseliny (Internet 5; Internet 6). 

Mezi příznivější změny patří dále AML1-ETO t(8;21)(q22;q22), CBFβ-MYH11 inv(16) 

(p13.1q22) nebo t(16;16) (p13.1;q22), kde je více než 90% šance na dosažení 

kompletní remise onemocnění a 60% při netransplantační léčbě (Hrochová K., 2015). 
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Mezi cytogenetické nálezy, u kterých je prognóza nepříznivá, patří například fúzní gen 

DEK-CAN  vzniklý na základě translokace (6;9)(p23;q34). Gen dek kóduje nukleární 

protein DEK, který je spojen s chromatinem. Působí jako represor transkripce 

prostřednictvím interference s histonacetyltransferasou a jako aktivátor transkripce 

prostřednictvím vazby aktivovaného proteinu AP2-α na jeho cílové sekvence na DNA 

(Hollenbach et al., 2002; Ko et al., 2006). Tento protein tedy zprostředkovává 

intermolekulární interakce mezi dvěma či více molekulami DNA. Nadměrná exprese 

DEK je spojena se zvýšenou proliferací buněk (Kappes et al., 2004; Waldman et al., 

2002). Gen can kóduje protein nukleoporin 214 (Nup214), který je součástí 

nukleocytoplazmatického transportu jakožto komponenta jaderného porózního 

komplexu a je nezbytný pro transport mezi jádrem a cytoplazmou (Foenerod et al., 

1997). Je prokázáno, že vzniklý fúzní gen DEK/CAN je molekulární podstatou 

patogeneze AML na základě zvýšení proliferace (Sandén et al, 2013).  

U této nepříznivé prognostické skupiny je přibližně 30–60 % šance na kompletní remisi 

a na dlouhodobé přežití maximálně 10 % při netransplantační léčbě (Döhner M et al., 

2010). 

Do skupiny se středně příznivou prognózou se řadí AML s cytogenetickými změnami, 

které nejsou výše uvedeny a AML s normálním karyotypem, která tvoří asi 45 % 

diagnostikovaných AML. U skupiny AML s normálním karyotypem se za účelem 

upřesnění prognózy provádějí a stále rozvíjejí molekulárně genetické metody. Díky nim 

byla identifikována řada molekulárních změn, které právě mají spojitost s prognózou 

(příznivou i nepříznivou). Dané molekulárně genetické parametry se také stávají cílem 

pro vývoj léků pro doplnění léčby AML či její zásadní změnu. Jedná se především 

o genové mutace nebo změny exprese jednotlivých genů. Mezi klinicky v praxi 

nejvýznamnější analyzované somatické mutace patří například interní tandemové 

duplikace genu FLT3 (FLT3/ITD) (Mrázek K et al., 2007).  

Gen FLT3 kóduje protein FMS-liketyrosinkinasu 3, což je membránový receptor 

s vnitřní tyrosinkinasovou doménou. Skládá se ze čtyř částí, mezi které patří 

extracelulární vazebná doména pro FLT3 ligand, transmembránová doména, 

juxtamembránová doména a intracelulární kinasová doména. FLT3 je exprimován na 

myeloidních a lymfoidních progenitorových buňkách, s variabilní expresí pak na zralých 

elementech monocytární řady (Rosnet et al, 1996; Rosnet et al., 1993; Meshinchi et al., 

2009).  Pokud není FLT3 receptor stimulován, nachází se v monomerní formě. 

V případě navázání ligandu dojde ke konformační změně receptoru, následuje 

dimerizace, a to následně vede k aktivaci tyrosin kinasové domény. Důsledkem této 

aktivace dochází ke kaskádovité fosforylaci za účasti dalších cytoplasmatických 
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proteinů a finálně k aktivaci a regulaci buněčné diferenciace, proliferace a apoptosy. 

Aktivace FLT3 je tedy nezbytná pro řízení krvetvorby a buněčného růstu (Meshinchi et 

al., 2009; Ray et al., 1996; Rusten et al., 1996). V případě leukemických buněk u AML 

se vyskytuje v genu FLT3 interní tandemová duplikace (FLT3/ITD), která postihuje 

juxtaglomerulární doménu. Jedná se o variabilní duplikace nukleotidů obvykle v oblasti 

exonu 14. Pokud dominuje přítomnost FLT3/ITD díky uniparentní dizomii chromosomu 

13, dochází v počátečním stádiu  leukemogeneze k tvorbě leukemického klonu 

s převahou této mutace (Nakao M et al., 1996; Kiyoi H et al., 1998). 

 

Prognostické markery u AML 

Nejčastěji vyšetřovanými geny pro určení prognózy AML ať už při novém záchytu 

nemoci či za účelem sledování minimální reziduální nemoci jsou geny FLT3 ITD; 

NPM1; CEBPA; PML-RARa bcr 1, 2, 3; DNMT3A, IDH 1 a 2; WT1 (Hrochová K., 

2015). 

 

Prognostické markery u ALL 

Geny vyšetřované u ALL pro určení prognózy jsou fúzní geny BCR-ABL; MLL-AF4; 

TEL-AML1; E2A-PBX1; dále Ig přestavba (určení mutačního stavu); TCR přestavba; 

mutace ABL1 kinázové domény; přestavba Ig K+L (Hrochová K., 2015). 

 

Vyšetření minimální reziduální nemoci s kvantifikací transkriptů  

Ke stanovení minimální reziduální nemoci jsou vyšetřovány nejčastěji geny PML-

RARa; bcr 1, 2, 3; CBFbeta-M4H11; NPM1 (typ A, B, D); AML1-ETO; EVI1; c-kit D816; 

MLL-PTD (Hrochová K., 2015). 
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    2. 3. 2 Prognostické markery u chronických leukémií 

Mezi vyšetřované prognostické markery chronických myeloidních leukémií (CML) patří 

v klinické praxi například fúzní gen BCR-ABL (Hrochová K., 2015). Fúzní gen BCR-

ABL vzniká translokací t(9;22), vzniklá změněná struktura chromosomu 22 nesoucí 

BCR-ABL je označována jako filadelfský chromosom.  Má významný vliv při vzniku 

chronické myeloidní leukémie (diagnostikován přibližně u 95 % nemocných s CML) a 

v menší míře také při vzniku akutní lymfoblastické leukémie. Fúzním genem BCR-ABL 

je pak kódován aberantní protein, čili enzym s tyrosinkinasovou aktivitou, který je 

příčinou vzniku CML a některých ALL. Způsobuje nekontrolovatelný růst leukemických 

buněk. Přítomnost BCR-ABL genu potvrzuje klinickou diagnózu CML či některých typů 

ALL (Internet 7). 

Příkladem vyšetřovaného prognostického markeru u chronických lymfatických leukémií 

je vyšetření mutací genu TP53 (tumor protein 53) (Hrochová K., 2015). Gen TP53 

kóduje tumor supresorový protein p53, což je klíčový a nenahraditelný mediátor a také 

částečně efektor v regulaci řady genů ovlivňujících proliferaci, apoptózu, reparaci DNA 

či angiogenezi. Pokud dojde k mutaci v genu TP53, dochází k poruše rovnováhy těchto 

procesů důležitých pro buněčný cyklus. Většina mutací deaktivujících p53 následně 

způsobují ztrátu schopnosti proteinu p53 vázat se na cílové sekvence DNA a je 

zabráněno aktivaci příslušných genů (Internet 8). 

Prognostické markery u CML 

Mezi prognostické markery vyšetřované v laboratoři molekulární biologie patří 

nejčastěji typizace popřípadě kvantifikace transkriptu BCR-ABL (major, minor) 

(Hrochová K., 2015). 

 

Prognostické markery u CLL  

U CLL se jako prognostické markery vyšetřují nejčastěji přestavba IGVH, mutace p53 

či mutace v genu MYD88 (L265P) (Hrochová K., 2015). 
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 2. 4 Karbonylredukující enzymy a jejich význam 

u hematoonkologických onemocnění 

Vědecké výzkumy ukazují, že některé karbonylredukující enzymy mohou mít 

významnou úlohu při vzniku a rozvoji leukemických onemocnění. Patří sem zejména 

enzymy z nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (short chain 

dehydrogenase/reduktase superfamily; SDR) a aldo-ketoreduktas (AKR). Konkrétně 

lze jmenovat karbonylreduktasu 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktasy 1A1, 1B1, 1B10, 1C1, 

1C3 a 7A2. Význam uvedených enzymů spočívá kromě přímého působení na průběh 

onemocnění také v redukci anthracyklinů na jejich méně účinné sekundární 

C13-hydroxy metabolity. Anthracykliny, zejména daunorubicin a idarubicin patří mezi 

základní léčiva používaná při terapii leukemických onemocnění a anthracyklinová 

rezistence způsobená zvýšenou aktivitou karbonyledukujících enzymů tak představuje 

závažný problém komplikující průběh léčby (Ax W. et al, 2000; Gavelova M. et al., 

2008; Heibein A.D. et al., 2012; Kuffel M.J. et al, 1992; Schott and Robert, 1989; 

Soldan M. et al., 1996; Hofman et al., 2014).  

Je známo, že míra exprese anthracyklinreduktas pozitivně koreluje s intracelulárními 

hodnotami daunorubicinolu (Varathajan et al., 2012). Vysoká míra exprese těchto 

enzymů byla zjištěna právě u leukemických buněk izolovaných od pacientů s AML 

a ALL i u buněčných leukemických linií a je spojena s nízkou citlivostí těchto buněk 

k daunorubicinu (Bortolozzi et al., 2018; Birtwhistle et al., 2009; Carnós et al., 2006; 

Laffin and Petrash, 2012). 

    2. 4. 1 Aldo-ketoreduktasy (AKR) 

Aldo-ketoreduktasy (AKR) tvoří nadrodinu enzymů patřící mezi cytosolické 

oxidoreduktasy. Vyskytují se ve většině živých organismů a jsou tkáňově specifické. 

Pro redukci aldehydů a ketonů na primární a sekundární alkoholy využívají kofaktor 

NADPH, který je pro jejich funkci nezbytný. Jedná se o monomerní proteiny o velikosti 

cca 34–37 KDa. Některé rodiny AKR tvoří multimerní komplexy – AKR2, AKR6, AKR7. 

Reakce, které AKR katalyzují, jsou obousměrné, ale katalyzují spíše redukce než 

oxidace. Nomenklatura AKR je odvozena od nadrodiny CYP (cytochromy P450). Čili 

název tvoří základ AKR (aldo-ketoreduktasa), dále arabská číslice symbolizující rodinu 

(shoda alespoň ve 40 % AK sekvence), dále písmeno symbolizující podrodinu (60% 

shoda v AK sekvenci) a poslední arabská číslice (unikátní proteinová sekvence). AKR 

mívají obecně nízkou substrátovou selektivitu. Přeměňují látky endogenní (sacharidy, 

ketosteroidy, retinal) i látky exogenní (xenobiotika – př. dolasetron, daunorubicin, 
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akrolein aj.). Z hlediska prostorového uspořádání obsahují AKR (α/β)8 nebo 

triosafosfátisomerasový soudkovitý motiv (Wsól V., 2011).  

AKR enzymy patří do 1. fáze biotransformace xenobiotik. Díky přeměně léčiva 

s aldehydickou nebo ketonickou skupinou na odpovídající hydroxy metabolity dochází 

ke zvýšení jejich rozpustnosti ve vodě a tím pádem k usnadnění eliminačního procesu. 

Toto je ale nežádoucí, neboť dochází ke snížení účinnosti léčby anthracykliny, ketré 

jsou účinné v původní formě (Hofman et al., 2014; Jin et al., 2006; Penning and Byrns, 

2009). 

Konkrétně enzymy AKR1B1, AKR1C1 a AKR1C3 se účastní metabolismu 

pro-proliferativních prostaglandinů, které jsou důležitými regulátory proliferace 

u myeloidních buněk a vedou k jejich více invazivnímu a agresivnímu chování vůči 

organismu (Barski et al., 2008; Nagata et al., 2011). 

Na základě všech zjištěných informací uvedených výše lze konstatovat, že souvislost 

karbonylredukujícíh enzymů s leukémiemi je významná. Vyplývá tedy, že studium 

potenciálních inhibitorů karbonylredukujících enzymů, konkrétně anthracyklinreduktas, 

povede k rozvoji možností léčby leukémií ve smyslu zlepšení prognosy a zamezování 

anthracyklinové resistence u pacientů s akutní leukémií, především AML. 

2. 4. 1. 1 Aldo-ketoreduktasa 1A1 (AKR1A1) 

AKR1A1 čili aldehydreduktasa katalyzuje NADPH-dependentní redukci poměrně 

velkého množství aromatických i alifatických aldehydů na jejich odpovídající alkoholy. 

Mezi in vitro substráty patří např. 4-nitrobenzaldehyd, methylglyoxal či kyselina 

D-glukuronová. AKR1A1 má také význam v aktivaci prokarcinogenů, např. 

polycyklických aromatických uhlovodíků. Dále se podílí na metabolismu řady xenobiotik 

včetně léčiv, zahrnujících právě také anthracykliny daunorubicin a doxorubicin 

(O´Connor T. et al., 1999; Palackal N.T., 2001; Bains, O.S., 2008). AKR1A1 bývá 

spojován s aktivací genu p53, což má za následek zvýšenou odolnost nádorových 

buněk vůči ozařování. Mutace a suprese genu p53 je spojena s radiorezistencí 

způsobené inhibicí apoptosy zprostředkované p53 (Gudkov et al., 2003). 

2. 4. 1. 2 Aldo-ketoreduktasa 1B10 (AKR1B10) 

Aldo-ketoreduktasa 1B10 je zástupce podrodiny AKR 1B, kde jsou enzymy nazývány 

také jako aldosa-reduktasy a katalyzují redukci aldehydů na příslušné alkoholy za 

přítomnosti NADPH (Penning a Drury, 2007). AKR1B10 má 71% aminokyselinovou 

podobnost s AKR1B1 a substrátová specifita je u nich podobná (Barski et al., 2008). 

Fyziologicky AKR1B10 hraje roli v přeměně forem kyseliny retinové jakožto signální 
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molekuly zahrnuté v regulaci buněčné proliferace a diferenciace (Zhong et al., 2011). 

Může být tedy součástí patogeneze některých nádorových onemocnění, u kterých 

dochází k poruše metabolismu kyseliny retinové, např. u uterinních onemocnění 

(Rižner T.L., 2012). AKR1B10 patří mezi nejaktivnější enzymy redukující anthracykliny 

(anthracyklinreduktasy) a účastní se tedy i metabolismu daunorubicinu (Zhong et al., 

2011; Bains et al., 2013). AKR1B10 představuje důležitý protein pro přežití buňky, 

proto se stal jedním z cílů ve vývoji léčiv (Wang et al., 2009). Fyziologicky je 

exprimován především zdravými epiteliálními buňkami střeva, ale také nádorovými 

buňkami, u kterých je součástí procesu rezistence k léčbě (Luo et al, 2011; Tammali 

et al., 2011). Je také zvýšeně exprimován u leukemických buněk v případě T-ALL, B-

ALL a teké B-CLL (Laffin et al., 2012). 

2. 4. 1. 3 Aldo-ketoreduktasa 1C3 (AKR1C3) 

Bylo prokázáno, že AKR1C3 patří mezi nejaktivnější reduktasy v metabolismu 

anthracyklinů (Bains et al., 2010; Bains et al., 2013). 

Aldo-ketoreduktasa 1C3 katalyzuje přeměnu aldehydů a ketonů na alkoholy. Mezi 

fyziologické funkce v lidském organismu je redukce prostaglandinů, účast na 

přeměnách aktivních androgenů, estrogenů a progestinů na jejich neaktivní metabolity, 

katalyzuje např. transformaci androstendionu na testosteron (Internet 9).  

AKR1C3 je exprimován ve většině tkání zahrnující nadledviny, mozek, ledviny, játra, 

plíce, mléčnou žlázu, placentu, tenké i tlusté střevo, slezinu, prostatu a varlata (Khanna 

M. et al, 1995). 

Při onemocněních jako AML či ALL a jiných neoplazmatických nemocí je AKR1C3 

exprimován nadměrně právě v příslušných nádorových (leukemických) buňkách. 

(Birtwhistle et al., 2009). 

AKR1C3 je také nazýván jako prostaglandin-F-synthasa. Katalyzuje tvorbu 

prostaglandinu F2α (PGF2α) a podporuje tak proliferaci myeloblastů a myelocytů 

(Birtwhistle et al., 2009). 

2. 4. 1. 4 Aldo-ketoreduktasa 7A2 (AKR7A2) 

Aldo-ketoreduktasa 7A2 je také známa pod názvem aflatoxinreduktasa, neboť je 

známo, že jeho funkce je mimo jiné také ochrana jater před karcinogenními účinky 

aflatoxinu B1. Má širokou substrátovou specifitu. Katalyzuje NADPH-dependentní 

redukce a fyziologicky se účastní metabolismu neuromodulátoru γ-aminomáselné 

kyseliny (Lyon R.C. et al., 2007). Nachází se v Golgiho aparátu buněk jater, mozku, 
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tenkého a tliustého střeva, prostatě a v malé míře také v kosterní a srdeční svalovině 

(O´Connor T. et al., 1999). Z hlediska struktury molekuly tvoří AKR7A2 stejně jako 

ostatní isoenzymy z rodiny AKR7 funkční dimery (Wsól V., 2011). 

Zvýšená exprese AKR7A2 byla prokázána u pacientů s AML s translokací 

t(8;16)-(p11;p13), tato translokace vede k fúzi genů MMST3 a CREBBP. Výsledkem je 

pak narušení transkripce u myelomonocytárních prekurzorů (Camós, 2006). Zvýšená 

exprese AKR7A2 se také nachází u AML s MLL přestavbou (Camos et al., 2015). Díky 

míře transkripce AKR7A2 lze posoudit, že je tento enzym jeden z nejhojněji se 

vyskytujících anthracyklinreduktas v srdeční tkáni, což bylo zjištěno u vzorků od 

pediatrických AML pacientů, kdy 30 % celkového obsahu reduktas tvořil enzym 

AKR7A2. Je také známo, že míra methylace AKR7A2 koreluje se syntézou 

kardiotoxického daunorubicinolu (Quiñones-Lombraña et al. 2014). 

2. 4. 1. 5 Aldo-ketoreduktasa 1B1 (AKR1B1) 

U pacientů s AML s krátkým přežíváním i u solidních nádorů byla prokázána zvýšená 

exprese AKR1B1. Zvýšená exprese tohoto enzymu je spojena s přítomností TCF-

PBX1 fúzního genu a 11q23 MLL přestavbami (Laffin et al., 2012). 

2. 4. 1. 6 Aldo-ketoreduktasa 1C1 

AKR1C1 bývá zvýšeně exprimována u CD34+ leukemických buněk u pacientů s AML. 

Tyto buňky byly identifikovány jako frakce leukemických kmenových buněk u AML a 

míra jejich zastoupení v kostní dřeni přímo koreluje se sníženým přežíváním a 

zvýšenou minimální reziduální nemoci po absolvování chemoterapiie u těchto pacientů 

(Gal et al., 2006). 

    2. 4. 2 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) 

Tato nadrodina enzymů je považována za dosud nejrozsáhleší. Proteiny této obrovské 

skupiny jsou si většinou jen vzdáleně podobné (celková podobnost bývá kolem 20 až 

30 %) a vykazují z fylogenetického hlediska včasnou divergenci. Společnými znaky 

enzymů dané skupiny jsou např. vazebné místo pro kofaktor (TGxxxGxG) či katalytická 

tetráda (N-S-Y-K). Jsou to NAD(P)H-dependentní oxidoreduktasy, svojí strukturou se 

od AKR nadrodiny hodně liší. Lidský genom obsahuje asi 82 genů kódujících enzymy 

patřící do 48 rodin této nadrodiny (Wsól V., 2011). 
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2. 4. 2. 1 Karbonylreduktasa 1 (CBR1) 

CBR1 neboli karbonylreduktasa 1, označována také jako SDR21C1, je velmi důležitá 

cytosolická reduktasa, jejíž funkcí je katalýza NADPH-dependentní redukce široké 

škály endogenních i exogenních (xenobiotických) ketonů a také chinonů. Jedná se 

o monomerní enzym a je exprimován ve vetšině tkání lidského těla, majoritně ale 

v jaterní tkáni, placentě a CNS. Jeho úloha je tedy obrana vůči toxickým vlivům 

karbonylových sloučenin (Wsól V., 2011). 

CBR1 je jeden z velmi významných enzymů podílejících se na metabolismu 

anthracyklinových antibiotik používaných u onkologických pacientů s akutní leukémií 

(Kassner N. et al., 2008). Z hlediska metabolismu daunorubicinu bylo zjištěno, že 

u CBR1 jsou významné dva genetické polymorfismy. Jedná se záměny 262G>A 

(V881, rs1143663) a 820C>T (P131S, rs41557318). U varianty V881 je snížena VMAX 

pro daunorubicin. Obě alely s těmito SNPs snižují katalytickou aktivitu CBR1 a souvisí 

s různou afinitou enzymu ke kofaktoru NADPH (Bains O.S. et al., 2009; 

Gonzalez-Covarrubias V. et al., 2007). 

Jedná se vedle AKR7A2 o další nejhojněji transkribovanou reduktasu v srdeční tkáni 

a může tedy sloužit jako významný ukazatel syntézy daunorubicinolu v lidském srdci 

při léčbě daunorubicinem. Zvýšená exprese CBR1 ovlivňuje metabolismus 

daunorubicinu především u AML buněk a pozitivně koreluje s intracelulárními 

hodnotami danorubicinolu v leukemických buňkách. Stanovení míry exprese může 

sloužit k identifikaci pacientů se zvýšeným rizikem rezistence k daunorubicinu 

a zvýšenou tvorbou daunorubicinolu (Warathajan, 2012; Jordheim, 2015). 
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2. 5 Vybraná léčiva používaná v terapii hematoonkologických 

onemocnění 

    2. 5. 1 Daunorubicin 

Daunorubicin patří mezi anthracyklinová aminoglykosidová antineoplastika. Původně 

byl izolovaný ze Streptomyces peucetius a dalších druhů bakterií. Používá se 

k chemoterapeutické léčbě leukemií a dalších neoplazmat (Kufe eta al., 2003; Visani 

et al., 2012). 

Daunorubicin (Obrázek 1) patří do skupiny anthracyklinových antibiotik, která mají ve 

své molekule anthrachinonové jádro, které jim dává výrazné zbarvení, v případě 

daunorubicinu a též jeho derivátu doxorubicinu je výrazně červené. Daunorubicin je 

odvozený právě od častěji používaného doxorubicinu, rozdíl spočívá pouze v záměně 

hydroxymethylové skupiny (doxorubicin) za methylovou skupinu (daunorubicin) na 

anthrachinonovém jádře (Adam Z., 2002).  

Mechanismus účinku anthracyklinů 

V principu mechanismus účinku daunorubicinu spočívá v interkalaci do dvoušroubovice 

DNA a sendvičovitému vkládání molekuly mezi nad sebou ležící báze DNA, kde se 

váže vodíkovými můstky a van der Waalsovými interakcemi. Následně dojde 

k narušení struktury DNA a poruše transkripce a replikace. Tímto mechanismem dojde 

k záhubě nádorových buněk (Adam Z., 2002). Anthracykliny inhibují teké enzym 

topoisomerasu II (v případě nádorové buňky topoisomerasu 2α), která pak způsobí 

zástavu replikace a dělení buněk, což vede u nádorové buňky k apoptose (Puma N. et 

al., 2008). 



20 
 

 

Obr 1. Strukturní vzorec daunorubicinu. Převzato z  Internet 10. 

Metabolismus anthracyklinů 

Anthracykliny, včetně daunorubicinu, jsou metabolizovány játry a vylučovány žlučí 

a částečně močí (Puma N. et al., 2008). Hlavní metabolické dráhy anthracyklinů 

zahrnují dvouelektronovou redukci probíhající na uhlíku C13, jednoelektronovou 

redukci probíhající na uhlíku C12 a deglykosidaci na uhlíku C7 (Obrázky 2 a 3) 

(Megias-Vericat et al., 2018).  

 

Obr 2. Obecné schéma metabolických přeměn u anthracyklinů. Upraveno 

dle Internet 11.  
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Obr. 3. Metabolismus anthracyklinových léčiv. Převzato z Internet 12. 

 

Dvouelektronová redukce 

Hlavní metabolickou přeměnou je hydroxylace neboli dvouelektronová redukce za 

vzniku sekundárních alkoholů. Tato reakce je katalyzována cytosolickými enzymy, 

které využívají NADPH jako kofaktor (Megías-Vericat J.E et al., 2018). Mezi 

nejvýznamnější enzymy metabolizující anthracykliny patří již zmiňované enzymy 

z nadrodin SDR a AKR. Nejvyšší aktivita vůči daunorubicinu byla zaznamenána 

zejména u enzymů CBR1, AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3 a AKR7A2 (Kassner N et al., 

2008; Takahashi RH et al., 2008; Novotna R et al., 2008; Bains OS et al., 2010). 

Jednoelektronová redukce 

Během procesu jednoelektronové redukce anthracyklinů vznikají semichinonové 

radikály. Mezi významné enzymy podílející se na těchto pochodech patří 

NADPH-ubichinon-oxidoreduktasa (NDUFS), chinonoxidoreduktasa (NQO1), 
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xantindehydrogenasa (XDH) a NO syntasa 1, 2 a 3 (NOS1, NOS2, NOS3) 

(Megías-Vericat J.E. et al., 2018). 

Redukční deglykosidace 

Redukční deglykosidace je minoritní metabolická dráha, která tvoří asi 1–2 % 

metabolismu anthracyklinů. Na redukční deglykosidaci se podílí např. enzym P450 

oxidoreduktasa, což je flavoprotein převádějící elektron z NADPH na CYP450 

(Lubieniecka, J.M, 2013). 

Další enzymy první fáze biotransformace podílející se na metabolismu 

anthracyklinů 

Mezi enzymy první fáze biotransformace anthracyklinů patří zástupci z nadrodiny 

cytochromů P450, např. CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1. U genů kódujících tyto enzymy 

se také vyskytují polymorfismy, ale jejich vliv na účinnost anthracyklinů není zatím příliš 

objasněn (Barragan E. et al, 2007; Kim Y.K. et al., 2008; Voso M.T. et al., 2005; 

Alazhary N.M. et al., 2015). Dalším zástupcem minoritních drah metabolismu 

anthracyklinů je alkoholdehydrogenasa 1A (ADH1A), u které byly v kavkazské populaci 

u pacientů s AML zkoumány minoritní alely dvou polymorfismů rs6811453 

a rs1826909. Tyto polymorfismy byly spojeny s nižší mírou kompletní remise, ale jsou 

nutné další studie pro objasnění role alkoholdehydrogenasy v metabolismu 

anthracyklinů (Iacobucci I. et al., 2012). 

Enzymy druhé fáze biotransformace metabolismu anthracyklinů 

Skupina enzymů druhé fáze metabolismu xenobiotik obsahuje enzymy, které 

neutralizují metabolity první fáze a snižují jejich toxicitu. Patří sem např. 

glutathion-S-transferasa (GST) indukovaná na základě vzniku volných kyslíkových 

radikálů (ROS). Dále se na druhé fázi biotransformace podílí sulfotransferasa (SULT) 

a další minoritní entioxidativní enzymy jako mangan superoxiddismutasa (MnSoD), 

katalasa (CAT) či glutathion peroxidasa (GP), (Wojnowski L. et al., 2005; Koistinen P. 

et al., 2006). 

Membránové transportéry 

Membránové transportéry lze rozdělit na influxní a efluxní. Mezi důležité influxní 

transportéry v souvislosti s anthracykliny patří především SLC transportéry, které jsou 

spojeny s příjmem anthracyklinů blastickými buňkami a jinými tkáněmi. I zde se 

vyskytují polymorfismy, které korelují s anthracykliny navozenou kardiotoxicitou 
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u některých pacientů a akutní leukémií. Jedná se o polymorfismy SLC28A3 rs7853758 

a rs885004 (Visscher, H. et al., 2012; Visscher, H. et al., 2013). 

Do skupiny efluxních transportérů patří transportéry ABC (ATP binding cassetes), které 

zahrnují významné effluxní pumpy se zásadním vlivem na přítomnost anthracyklinů 

v leukemických buňkách a tkáních. Účastní se aktivního efluxu anthracyklinů z buněk 

a zvyšují tak lékovou rezistenci v blastických buňkách. Polymorfismy genu ABCB1 

kódujícího P-glykoprotein (P-gp) jsou u AML pacientů stále široce zkoumány 

(Varatharajan, S. et al., 2016; Kim Y.K. et al., 2010; Monzo, M. et al., 2006; Van den 

Heuvel-Eibrink, M.M. et al., 2001; Megías-Vericat, J.E. et al., 2017). Především ABCB1 

3435C>T (rs1045642), 2677G>A/T(rs2032582) a 1236C<T (rs128503). Tyto 

polymorfní alely jsou spojovány se sníženou funkcí transportéru (Seedhouse, C.H. 

et al., 2007; Lamba J. et al., 2006), zvyšují akumulaci anthracyklinů v intracelulárním 

prostoru a potenciálně zvyšují účinnost, ale i toxicitu. Tyto minoritní alely jsou 

spojovány s vyšší mírou kompletní remise či prodlouženého přežití (Monzo M. et al., 

2006; Kim Y.K. et al., 2010; Gréen H. et al., 2012; Jakobsen Falk I. et al., 2014; He H. 

et al., 2015). 

V genech některých z výše uvedených enzymů či proteinů se právě při AML i ALL 

vyskytují mutace, jejichž analýza se používá jako diagnostické i prognostické 

molekulárně biologické markery, jejichž využití je v současnosti stále více uplatňováno 

(Megias-Vericat J.E. et al., 2018). 

Kardiotoxicita anthracyklinů 

Přestože jsou anthracykliny účinná cytostatika, při léčbě platí omezení v délce cyklů či 

výši dávky z důvodu kardiotoxických vedlejších účinků. To je jejich značná nevýhoda 

(Puchnerová V. et al., 2016). Nepříznivé účinky na myokard závisí na kumulativní 

dávce léčiva. Míra síly kardiotoxického účinku se liší u jednotlivých druhů anthracyklinů 

i mezi jednotlivými pacienty (Schwain S.M. et al., 2003).  

Dříve byl za hlavní mechanismus kardiotoxicity považován vznik a působení volných 

radikálů kyslíku. Působení anthracyklinů v buňce probíhá několika mechanismy a jeden 

z nich je právě indukce vzniku volných radikálů kyslíku a peroxidace lipidů buněčné 

membrány. Chinonové jádro v molekule anthracyklinů je cytosolickými enzymy 

redukováno na semichinon, ten je pak donorem elektronu pro kyslík, ze kterého 

vznikne vysoce reaktivní superoxidový anion. Superoxidový anion následně způsobuje 

přímé subcelulární poškození a nebo se dále přeměňuje na jiné reaktivní formy kyslíku, 

jako jsou peroxid vodíku nebo hydroxylový anion. Tvorba kyslíkových radikálů probíhá 

také vznikem komplexů anthracyklinů s železem. Vzniklé volné radikály poté reagují 
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s lipidy, proteiny i nukleovými kyselinami. V buňkách pak dochází k lipoperoxidaci 

a poškození DNA (Lipshultz S.E. et al., 2008). 

Kardiomyocyty obsahují nízkou koncentraci enzymů chránících buňku před volnými 

radikály, jedná se o glutathionperoxidasu a katalasu, tím pádem jsou kardiomyocyty 

náchylnější k poškození (Lipshultz S.E. et al., 2008). Kardiolipin obsažený 

v mitochondriální membráně kardiomyocytů má vysokou afinitu k anthracyklinům, což 

umožňuje jejich vstup do buňky a kumulaci v intracelulární tekutině. Nejspíš dochází 

také k inhibici dýchacího řetězce a snížení produkce adenosintrifosfátu (ATP) a také k 

interakci s mitochondriální DNA (Franco V.I. et al., 2011). 

V současné době je kardiotoxicita anthracyklinů spojována zejména s 

topoisomerasou 2. Vliv na poškození kardiomyocytů má na samém počátku procesu 

právě inhibice topoisomerasy 2 (Top2), která je zodpovědná za odstranění supervinutí 

DNA při rozplétání během procesu dělení buněk. Vyskytují se dva typy topoisomerasy 

2, což jsou Top2α a Top2β. Topoisomerasa 2α se nachází v nádorových buňkách 

a topoisomerasa 2β ve zdravých buňkách. Pokud je tedy buňka nádorová, dojde 

k vazbě anthracyklinu na Top2α a následuje apoptosa. V případě zdravé buňky se 

anthracyklin naváže na na Top2β a dochází k poškození a zániku této zdravé buňky 

(Mladosievičová B. et al, 2014).  

Na kardiotoxicitě anthracyklinů se podílejí také karbonylredukující enzymy 

metabolizující enthracykliny na méně účinné sekundární alkoholy. Bylo prokázáno, že 

doxorubicinol a daunorubiconol působí kardiotoxicky (Quiñones-Lombraña et al. 2014). 

Kardiotoxické účinky se klinicky projevují abnormálními nálezy v EKG obrazu, arytmií, 

mírnou hypotenzí, myokarditidou, infarktem myokardu až chronickým srdečním 

selháním (Puchnerová V. et al., 2016). Jednotlivé příznaky jsou ale proměnlivé 

a individuální a závisí na časovém intervalu od podání první dávky léčiva. Symptomy 

akutní kardiotoxicity se objevují do týdne od prvního podání léčiva, jedná se o krátce 

trvající reverzibilní změny v obraze EKG, jako např. sinusová tachykardie či 

myoperikarditida. Tyto příznaky se objevují zřídka, asi u 1 % pacientů (Krischer J.P. et 

al., 1997).  Subakutní kardiotoxicita se objevuje do 1 roku po první dávce léčiva. 

Vyskytuje se u 1,6 - 3 % pacientů a projevuje se sníženou ejekční frakcí levé komory 

nebo až srdečním selháváním. Pozdní kardiotoxicita se objevuje po vice než roce od 

první dávky léčiva, může se objevit až po dlouhé době kvůli kompenzačním 

mechanismům, které jsou schopné potlačit projevy poruchy funkce srdečního svalu. 

Mezi projevy pozdní kardiotoxicity patří systolická či diastolická dysfunkce nebo 

kombinace obou (Mladosiečová B. et al., 2014). Posledním stupněm je pozdní 
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chronická progresivní kardiomyopatie, což je stav závažnější než akutní kardiotoxicita 

a je proto důležité u pacientů nalézt poškození srdečního svalu co nejdříve, ideálně 

před klinickými projevy poruchy (Puchnerová V. et al., 2016). 

Nástup poškození srdečního svalu a jeho rozsah je u každého pacienta individuální, 

neboť existují faktory mající vliv právě na vznik či stupeň anthracyklinové kardiotoxicity. 

Tyto faktory jsou uvedeny v Tabulce 5 (Nysom K. et al., 1998; Franco V.I. et al, 2011). 

Tab 5. Rizikové faktory anthracyklinové kardiotoxicity. Upraveno dle (Nysom K. 

et al., 1998). 

Rizikové faktory pro vznik kardiotoxicity u anthracyklinů 

Věk nízký (< 18let) nebo pokročilý (>65 let) v době diagnosy 

Pohlaví ženské 

Celková 

kumulativní dávka 

léčiva 

vyšší než 500 mg/m2 

Délka infuze 
u dětí se neliší bolus a kontinuální infuze, u dospělých 

kontinuální infuze snižuje riziko 

Délka sledování riziko roste s delší dobou zahájení léčby 

Genetické 

predispozice 
hemochromatosa, Downův syndrom, afroamerický původ 

Komorbidity obezita, diabetes, onemocnění ledvin, endokrinopatie, infekce 

Již existující 

rizikové faktory 

hypertenze, ischemická choroba srdeční, kardiotonická léčiva 

v minulosti 

Další terapie 

radiační terapie (ozařování mediastina) s kumulativní dávkou > 

Gy, terapie dalšími protinádorovými léčivy (např. trastuzumab, 

cyklofosfamid, vinkristin, bleomycin) 

 

Kardioprotekce 

S cílem zabránit vzniku kardiotoxicity za současného zachování účinnosti léčby byly 

v léčbě anthracykliny vyvinuty některé postupy. U dospělých pacientů je snižována 

akutní kardiotoxicita podáváním kontinuálních infuzí místo bolusových tak, aby byla 

snížena nejvyšší koncentrace léčiva v krvi (Legna S.S. et al., 1982). U dětí nebyl 

prokázán kardioprotektivní účinek podáváním kontinuální infuze (Lipshultz S.E. et al., 

2010).  

Existuje také liposomální léková forma anthracyklinů, což jsou molekuly léčiva 

uzavřené v liposomálním obalu, čímž se zajistí delší poločas léčiva v krvi a pomalejší 

clearance. Také je zvýšen průnik anthracyklinů do nádorových buněk a snížen průnik 
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anthracyklinů pevnými spoji kardiomyocytů. Tyto mechanismy tedy vedou ke snížení 

anthracyklinové kardiotoxocity (Sieswerda E. et al., 2011). 

Rezistence nádorových buněk k terapii anthracykliny 

Anthracykliny jsou k léčbě onkologických onemocnění používány již od doby jejich 

uvedení v 60. letech 20. století. Například idarubicin a daunorubicin v kombinaci 

s cytarabinem jsou používány více než čtyři desetiletí jako indukční i konsolidační 

léčba AML. Nejčastěji v klasickém schématu 7 + 3 dávky (tj. cytarabin kontinuálně 

infúze po sedm dní se třemi dávkami injekcí anthracyklinu jednou denně) (Rai KR 

et al., 1984; Yates JW et al., 1973). V 60 % případů (u mladých dospělých až v 80 % 

případů) je dosahováno kompletní remise (Döhner H. et al., 2017). U starších 

dospělých se sekundární AML je ale bohužel tato léčba spojena s nižší mírou remise, 

zvýšenou brzkou mortalitou a častějšími relapsy oproti mladým dospělým nebo starším 

pacientům s de novo AML. Bohužel asi v polovině případů dochází nakonec k relapsu 

onemocnění (Kayser S et al., 2011; Schoch C et al., 2004). 

Hlavní příčinou je nízká účinnost eliminace minimální reziduální nemoci. Úmrtí 

u některých AML pacientů často zapříčiní vysoká toxicita chemoterapie, dále často 

rezistence na iniciální léčbu či často také relaps AML (Megías-Vericat J.E. et al., 2018). 

Rezistence nádorových buněk může být navozena různými faktory, jako zvýšený effux 

léčiva ABC transportéry, zvýšenou enzymatickou detoxifikací léčiva, sníženou 

dostupností léčiva pro intracelulární cíle a poruchy v procesech aktivujících apoptosu 

(Den Boer et al, 1998). 

Genetická variabilita je také jedna z možných příčin interindividuálních rozdílů ve 

výsledcích léčby u klinických pacientů s AML. Klíčové jsou geny kódující enzymy mající 

význam v metabolismu anthracyklinů. Nositelé genetické variability jsou zde SNPs 

v genech pro dané enzymy a přenašeče důležité pro metabolismus anthracyklinů 

(Megías-Vericat J.E. et al., 2018). 

Rezistence leukemických či nádorových buněk stále zvyšuje zájem základního i 

klinického výzkumu o vývoj potenciálních a specifických inhibitorů AKR enzymů za 

účelem snížení proliferace navozené aktivitou AKR1C3 v nádorových buňkách (Brozic 

et al., 2011; Byms et al., 2011). 
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    2. 5. 2  All-trans-retinová kyselina (ATRA) 

All-trans-retinová kyselina neboli tretinoin či ATRA, je isomer kyseliny retinové 

(Obrázek 4), což je oxidovaná forma vitaminu A. Kyselina retinová  funguje jako 

důležitý regulátor genové exprese během růstu a vývoje u všech obratlovců, ale 

i u neoplazmat. ATRA je fyziologicky esenciální pro normální růst a embryonální vývoj. 

Nadbytek může působit teratogenně.  Jako léčivo je běžně používána při léčbě 

psoriasy, acne vulgaris a dalších kožních onemocnění. Je to ale také léčivo používané 

při léčbě akutní promyelocytární leukemie (Lo-Coco et al., 2013; Baldwin et al., 2013).  

Z hlediska léčby leukémií je ATRA jedním z poměrně často používaných léčiv, a to 

především u léčby akutní promyelocytární leukémie (APL), která tvoří asi 10 % případů 

AML. APL je nyní jeden z nejlépe léčitelných typů akutních leukémií díky tomuto léčivu 

podávanému ještě v kombinaci s oxidem arsenitým v kombinaci s chemoterapií pro 

navození kompletní remise a dlouhodobého přežití (Sanz et al., 2015). 

 

Obr 4. Strukturní vzorec kyseliny all-trans-retinové. Převzato z Internet 13. 
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Mechanismus účinku all-trans-retinové kyseliny 

Kyselina all-trans-retinová působí cíleně na fúzní gen PML-RARα, neboť RARα je 

receptor pro kyselinu retinovou. 

Kyselina all-trans-retinová se váže na receptory pro kyselinu retinovou (RAR), 

rozlišujeme tři typy těchto receptorů, což jsou RAR-alfa, RAR-beta a RAR-gama. 

Receptor RAR-gama hraje roli ve vývoji mukokutánních tkání a kostí, kdežto RAR-alfa 

a RAR-beta jsou spojovány s vývojem akutní promyelocytární leukémie (APL). 

Přestože přesný mechanismus účinku kyseliny all-trans-retinové není známý, 

současné věděcké důkazy ukazují, že se podílí na diferenciaci buněk a snižuje 

buněčnou proliferaci. Pokud je toto léčivo systémově podáváno pacientům s akutní 

promyelocytární leukémií, dojde k navození počáteční maturace u primitivních 

promyelocytárních buněk odvozených od leukemických klonů. Následuje obsazení 

kostní dřeně i periferní krve normálními polyklonálními hematopoetickými buňkami u 

pacientů s kompletní remisí (Schinke et al, 2010). 
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2. 5. 3 Cyklofosfamid 

Cyklofosfamid je léčivo ze skupiny syntetických alkylačních cytostatik (Obrázek 5). Je 

používaný k léčbě lymfomů, leukémií nebo nádoru prsu.  Jeho vedlejším účinkem je 

alopecie, může také způsobit závažné následky jako neplodnost, mutace až nádorové 

onemocnění, vzácně může dojít k akutnímu jaternímu poškození. Pokud je podáván ve 

vysokých dávkách jako součást myeloablativní terapie, může způsobit syndrom 

obstrukce sinusoid (Song et al., 2011). Cyklofosfamid je využíván buď jako 

myeloablativní terapie, která slouží k destrukci původní kostní dřeně při přípravě 

pacienta na transplantaci kostní dřeně nebo krvetvorných kmenových buněk (Luznik, 

et al., 2010). 

 

Obr 5. Strukturní vzorec cyklofosfamidu. Převzato z Internet 14. 

 

 

Během metabolismu je cyklofosfamid přeměněn v játrech na aktivní metabolity 

aldofosfamid a hořčičný fosforamid, který se váže na DNA a inhibuje replikaci DNA, 

čímž inicializuje buněčnou smrt (Song et al., 2011). 
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 2. 5. 4 Cytarabin 

Cytarabin neboli cytosin-arabinosid je cytostatikum patřící mezi analogy 

pyrimidinnukleosidů (Obrázek 6) a je používaný především k léčbě leukémie, 

konkrétně akutní non-lymfoblastické leukémie. Působí antineoplasticky tak, že inhibuje 

syntézu DNA. Jeho účinek je soustředěn specificky na S fázi buněčného cyklu. Dále 

má cytarabin antivirové a imunosupresivní vlastnosti (Löwenberg et al., 2011; Chen 

et al, 2018).  

Při léčbě akutní myeloidní leukémie u dětí se používá cytarabin v kombinaci 

s daunorubicinem a etoposidfosfátem,což je označováno jako tzv. ADE kombinace. 

Dále se cytarabin používá jako prevence i léčba meningeální leukémie (Thomson, 

2007). 

 

Obr 6. Strukturní vzorec cytarabinu. Převzato z Internet 15. 

 

Mechanismus účinku cytarabinu 

Cytarabin je inhibitor syntézy nukleových kyselin. Působí jako antimetabolit, je 

analogem cytidinu s modifikovanou cukernou složkou, kdy je místo ribosy v molekule 

obsažena arabinosa. Cytarabin je pak v buňce přeměněn na triozafosfát a následně 

soutěží s cytidinem o inkorporaci do řetězce DNA při procesu dělení buňky. Jelikož 

arabinosa stericky zabrání rotaci molekuly DNA, dojde k ukončení replikace DNA, 

cíleně v S fázi buněčného cyklu. Dále má cytarabin inhibiční účinek na DNA 

polymerasu, díky čemuž dojde ještě ke snížení replikace a oprav DNA v nádorových 

buňkách (Qin T et al., 2007). 
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    2. 5. 5 Kladribin 

Kladribin nebo také 2-chlor-2´-deoxyadenosin patří mezi antineoplastická léčiva, 

používá se k léčbě lymfoproliferativních onemocnění včetně leukémie s vlasatými 

buňkami (Hairy cell leukemia) (Jain et al., 2014). Jedná se o analog purinu 

(Obrázek 7). 

 

Obr 7. Strukturní vzorec kladribinu. Převzato z Internet 16. 

 

Mechanismus účinku kladribinu 

Kladribin je purinnukleosidový analog působící jako antimetabolit. Fosforylovaný 

metabolit kladribinu kladribintrifosfát je inkorporován do DNA a způsobuje 

jednořetězcové zlomy v DNA, vyčerpání nikotinamidadeninu (NAD+) 

a adenosintrifosfátu (ATP), následně dojde k apoptose buňky. Díky rezistenci 

kladribinu vůči adenosindeaminase, což je enzym inaktivující některá neoplastika, je 

toto léčivo selektivně toxické k lymfocytům a monocytům, které vykazují určitou 

adenosindeaminasovou aktivitu (Jain et al., 2014). 
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 2. 5. 6 Prednisolon 

Prednisolon je syntetický glukokortikoid (Obrázek 8). Obecně má především 

antiflogistické, antifibroplastické, antiedematózní a antialergické účinky. Má ale také 

imunosupresivní a antiproliferativní účinky, kterých je využíváno v léčbě lymfomů 

a leukémií pomocí kombinačních režimů (Internet 17). Interferuje s mediátory zánětlivé 

odpovědi jako je interleukin 2 (IL2). Používá se také k léčbě leukémií, lymfomů 

a dalších hematologických onemocnění jako například autoimunitní hemolytická 

anémie. Především u dětských pacientů s AML léčených prednisolonem je třeba dbát 

na jeho závažný vedlejší účinek, což je osteoporosa. Proto se toto léčivo používá spíše 

u dospělých pacientů (Alikasifoglu et al., 2005). 

 

Obr 8. Strukturní vzorec prednisolonu. Převzato z Internet 18. 

 

 

Mechanismus účinku prednisolonu 

Prednisolon je antineoplastické agens. Účinkuje jako agonista receptoru pro 

kortikosteroidní hormony. Po vazbě na kortikoreceptor se celý komplex ligand-receptor 

translokuje do buněčného jádra, kde se váže na responzivní glukokortikoidní elementy 

v oblasti promotoru cílových genů. Následuje interakce s transkripčními faktory 

a snížení cílového genu, například interleukinu 2 (IL2) (Quimet et al., 2017). 
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3. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo studium potenciálního účinku vybraných léčiv 

používaných v terapii leukémií na lidské karbonylredukující enzymy s využitím 

substrátu daunorubicinu. Konkrétně byly testovány kyselina all-trans-retinová, 

cyklofosfamid, cytarabin, kladribin a prednisolon.  

Pro studium schopnosti inhibice uvedených látek byly použity lidské karbonylredukující 

enzymy AKR1A1, AKR1B10, AKR1B1, AKR1C1, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1. 

Cíl experimentální části lze rozdělit do následujících kroků: 

1) Stanovit a porovnat hodnoty specifické aktivity uvedených enzymů 

s využitím daunorubicinu jako substrátu. 

2) Screening schopnosti výše uvedených látek inhibovat aktivní 

daunorubicinreduktasy. 

3) Stanovení inhibiční konstanty IC50 u nejvíce aktivních inhibitorů. 
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4. Materiál a metodika 

    4. 1 Princip používané in vitro reakce 

Principem používané in vitro reakce je dvouelektronová redukce daunorubicinu na 

daunorubicinol probíhající na uhlíku C13 (Obrázek 9).  

 

 

 

Obr 9. Schéma reakce katalyzované AKR/CBR enzymy - redukce anthacyklinů na 

sekundární alkoholy. Převzato z (Wolfram A. et al., 2000). 

 

4.2 Materiál 

    4. 2. 1 Chemikálie a reagencie 

 
          Výrobce 

acetonitril p. a. Sigma-Aldrich, Německo 

amoniak 26% Penta, Česká republika 

destilovaná voda Katedra biochemických věd FaF 

DMSO Katedra biochemických věd FaF 

ethyacetát p.a. Sigma-Aldrich, Německo 

glukosa-6-fosfát Applichem, Německo 

glukosa-6-fosfátdehydrogenasa Roche Diagnostics, Německo 

kyselina mravenčí 98 % Penta, Česká republika 

NADP+ Roche Diagnostics, Německo 
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0,1 M chlorid hořečnatý Katedra biochemických věd FaF 

0,1 M sodno-fosfátový pufr, pH 7,4 Katedra biochemických věd FaF 

  

Rekombinantně připravené enzymy * 

 

 

                Výrobce 

AKR1A1 (c= 0,74 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

AKR1B1 (c= 1,25 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

AKR1B10 (c = 1,61 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

AKR1C1 (c= 1,84 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

AKR1C3 (c= 1,3 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

AKR7A2 (c = 2,4 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

CBR1 (c = 2,11 mg/ml) Katedra biochemických věd FaF 

  

Inhibitory ** 
 

ATRA (c= 0,5 mM; c= 2,5 mM) Sigma-Aldrich, Německo 

Cyklofosfamid (c= 0,5 mM; c= 2,5 mM) Sigma-Aldrich, Německo 

Cytarabin (c= 0,5 mM; c= 2,5 mM) Sigma-Aldrich, Německo 

Kladribin (c= 0,5 mM; c= 2,5 mM) Sigma-Aldrich, Německo 

Prednisolon (c= 0,5 mM; c= 2,5 mM) Sigma-Aldrich, Německo 

  

Substrát 
 

 Výrobce 

daunorubicin hydrochlorid Sigma-Aldrich, Německo 

       

 * Enzymy připravené rekombinentně pomocí expresního systému E. coli BL21(DE3) 

a rozpuštěné v 0,2 M draselno-fosfátovém pufru a 20 % glycerolu, pH 7,4. Příprava 

byla provedena na Katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
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** Pracovní roztoky všech inhibitorů o koncentracích 0,5 mM a 2,5 mM byly připraveny 

na Katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Cytarabin 

a cyklofosfamid byly rozpuštěny v destilované vodě, kyselina all-trans-retinová, 

kladribin a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO. 

      

    4. 2. 2 Laboratorní potřeby a materiál 

gumová septa Agilent Technologies k vialkám, laboratorní stojánky na reakční 

zkumavky, led, nitrilové rukavice, odměrné laboratorní válce, pístové pipety Biohit (0,5 

µl – 1000 µl), plastové špičky Sartorius Biohit, kopistky, polystyrenový box na led, 

reakční zkumavky 1,5 ml – Safe lock Eppendorf, skleněné laboratorní lahve 

širokohrdlé, skleněné vialky 1 ml Agilent Technologies, stopky, víčka Agilent 

Technologies k vialkám se závitem 

 

    4. 2. 3 Přístrojové vybavení 

         Výrobce 

thermomixer Bioer Mixing Block MB-102 Eppendorf 

třepačka a minitřepačka Vortex Genius 3 IKA, Německo 

centrifuga MiniSpin Plus Eppendorf 

analytické váhy Scaltec SBC 22 Scaltec, USA 

vakuový koncetrátor Concentrator plus Eppendorf, Německo 

UHPLC systém Agilent 1290 Agilent Technologies, USA 

(autosampler, gradientová pumpa, degaser, termostat na kolonu, fluorescenční 

detektor, kolona Zorbax Eclipse Plus) 

přítroj na výrobu ledové tříště Scotsman AF80 Scotsman, Velká Británie 
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4.3 Metodika 

    4. 3. 1 Příprava roztoků 

4. 3. 1. 1 Příprava regeneračního systému obsahujícího NADP+, Mg2+ 

Regenerační systém je směs zajišťující dostatek Mg2+ iontů a kofaktoru NADPH, které 

jsou potřebné pro správnou funkci testovaných enzymů. Regenerační systém obsahuje 

NADP+, MgCl2, enzym glukosa-6-fosfátdehydrogenasu a její substrát glukosu-6-fosfát. 

Glukosa-6-fosfátdehydrogenasa (G-6-PD), enzym, který využívá glukosu-6-fosfát 

(G-6-P) jako substrát, zajišťuje v systému regeneraci NADP+ na NADPH. 

Při přípravě regeneračního systému byly navážky NADPH (0,2 mg na jednu reakci) 

a G-6-P (0,6 mg na jednu reakci) kompletně rozpuštěny v sodno-fosfátovém pufru 

c = 0,1 M (10 µl na jednu reakci). Poté byl přidán MgCl2 c = 0,1 M (10 µl na jednu 

reakci) a glukosa-6-fosfátdehydrogenasa (G-6-PD, 0,5 µl do jedné reakce). Hotová 

směs byla uchovávána na ledu. 

4. 3. 1. 2 Příprava roztoků enzymů 

Rekombinantně připravené enzymy (uchovávané v 20 % glycerolu při -20 °C) byly 

naředěny ze zásobní koncentrace na pracovní koncentraci 0,3 mg/ml. Do reakce bylo 

pipetováno 10 µl takto naředěného enzymu, což odpovídá 3 µg enzymu v jedné reakci.  

Při inkubaci pro porovnání aktivity enzymů byly použity všechny enzymy (AKR1A1,  

AKR1B1,  AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, AKR7A2, CBR1 a CBR3) 

v množství 3 µg enzymu na reakci a inkubace trvala 30 min. 

Při inkubacích pro screening inhibitorů bylo u enzymů AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, 

AKR7A2 a CBR1 použito množství 3 µg enzymu na reakci, inkubace probíhala 30 min. 

U enzymů AKR1B1 a AKR1C1, které byly měřeny dodatečně a pouze s kyselinou 

all-trans-retinovou jako potenciálním inhibitorem, bylo množství enzymu v reakci 

zvýšeno na 5 µg a doba inkubace byla prodloužena na 120 minut.  

4. 3. 1. 3 Příprava roztoku substrátu daunorubicinu: 

Pracovní roztok o koncentraci 5 mM byl připravován rozpuštěním odpovídající navážky 

na analytických vahách v destilované vodě. Do reakce bylo pipetováno 10 µl 5 mM 

daunorubicinu, jeho finální koncentrace ve 100 µl reakci tak byla 500 µM. 
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    4. 3. 2 Příprava reakčních směsí a preinkubace 

Nejdříve byly připraveny reakční směsi obsahující sodno-fosfátový pufr c= 0,1 M, 

regenerační systém (zdroj NADPH a Mg2+), analyzovaný AKR/CBR enzym (AKR1B1, 

AKR1C1 5 µg/reakci; AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2, CBR1 v množství 

3 ug/reakci). Objemy reagencií pipetovaných do reakcí jsou uvedeny v Tabulce 6. 

Před samotným startem reakcí vždy proběhla preinkubace 10 min při 37 °C. 

Tab 6. Obecné pipetovací schéma pro přípravu reakčních směsí  

 Neinhibovaná 

kontrola 

Reakce 

s 

DMSO 

Reakce s 

inhibitorem 

Kontrolní 

reakce 

bez 

enzymu 

Kontrolní 

reakce 

bez 

substrátu 

Pufr Na-P (0,1 m) 60 µl 58 µl 60 µl 70 µl 60 µl 

Regenerační 

systém 
20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 

Enzym 10 µl 10 µl 10 µl - 10 µl 

Inhibitor - - 2 µl - - 

DMSO - 2 µl - - - 

substrát 

daunorubicin 
10 µl 10 µl 10 µl 10 µl - 

Destilovaná voda - - - - 10 µl 

 

       4. 3. 3 In vitro reakce 

Reakce in vitro byly zahájeny nastartováním pomocí 5mM substrátu daunorubicinu 

v 30 s intervalech. Vlastní inkubace enzymu s daunorubicinem a případnými inhibitory 

trvala 30 min (120 min v případě AKR1B1 a AKR1C1). Vzorky byly inkubovány v 1,5 ml 

reakčních zkumavkách v termomixéru při 37 °C. Po ukončení doby inkubace byly 

jednotlivé reakce stopovány opět s rozestupem 30 s mezi jednotlivými zkumavkami 

pomocí roztoku NH3 26% a zchlazením na ledu. Zastavené reakce byly uchovány vždy 

ještě 10 min na ledu. 

    4. 3. 4 Příprava vzorků pro analýzu 

Dále byla provedena příprava vzorků pro analýzu, neboli izolace vzniklého reakčního 

produktu daunorubicinolu pro umožnění jeho změření UHPLC technikou. Izolace byla 

provedena pomocí extrakce z tekutiny do tekutiny (liquid-liquid extraction, LLE) z vodné 
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fáze (prostředí Na-P pufru) do organické fáze (ethylacetátu). Extrakce byla provedena 

dvakrát po 15 min do 1 ml ethylacetátu, následně byla odebrána organická fáze 

a rozpouštědlo bylo odpařeno ve vakuovém koncentrátoru při 30 °C dosucha. 

Pro naředění vysušených vzorků byla připravena mobilní fáze pro UHPLC analýzu 

smísením předem připravené 0,1 % kyseliny mravenčí a acetonitrilu v poměru 74:26, 

čili 74 % mobilní fáze tvořila 0,1 % kyselina mravenčí a 26 % tvořil acetonitril. 

Odparky vzorků byly pak důkladně rozpuštěny každý ve 400 µl mobilní fáze a tyto 

roztoky vzorků převedeny v celém objemu 400 µl do skleněných vialek s inserty 

a zavřeny víčky s gumovými septy. Takto připravené vzorky byly použity k UHPLC 

analýze. 

    4. 3. 5 UHPLC analýza 

Na přístroji UHPLC bylo stanoveno množství daunorubicinolu v 5 µl nástřiku 

v jednotkách ng. Detekce produktu (daunorubicinolu) probíhala na základě specifické 

hodnoty retenčního času látky a kvantitativní stanovení na základě hodnoty odezvy 

fotometrického detektoru, čili dle hodnoty fluorescence. 

Měření probíhalo v systému UHLPC Agilent 1290 Series vybaveném kolonou Zorbax 

Eclipse Plus C18 (2.1 x 50 mm; 1,8 µm) s filtrem 1290 Infinity.  

Parametry analýzy na přístroji byly následující: isokratická eluce, průtok: 0,8 ml/min, 

mobilní fáze 0,1 % kyselina mravenčí a acetonitril v objemovém poměru 74 : 26, 

teplota 40 °C, tlak: 535 bar, detektor: FLDA (excitační vlnová délka 480 nm, emisní 

vlnová délka 560 nm). 
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    4. 3. 6 Zpracování naměřených dat 

Množství daunorubicinolu v ng získané z UHPLC bylo použito pro výpočet specifické 

aktivity příslušných enzymů vyjádřené jako  nmol(daunorubicinolu)/1mg(enzymu)/1min. 

Zpracování výsledků z meření je schématicky znázorněno v Tabulce 7. 

Tab 7. Schéma pro výpočet specifické aktivity enzymů 

1 

Množství daunorubicinolu (ng) 

v celém objemu vzorku 

 (400 µl) 

Množství daunorubicinolu v ng odečteno z UHPLC 

analýzy a vynásobeno koeficientem ředění K (K= 80, což 

odpovídá podílu nástřiku vůči celému objemu vzorku; 

Odparky byly rozpuštěny ve 400 µl mobilní fáze, na 

UHPLC kolonu bylo nastříknuto 5 µl rozpuštěného 

vzorku.) 

2 
Specifická aktivita enzymu 

(ng/1mg/30min) 

Množství daunorubicinolu vypočítané v předchozím kroku 

je přepočítáno na 1 mg enzymu. 

3 
Specifická aktivita 

(nmol/mg/30min) 

Množství daunorubicinolu v ng je přepočítání na látkové 

množství  

N=m / Mr 

Mr(DAUNOL)= 529,54 

4 
Specifická aktivita 

(nmol/mg/min) 

Výpočet specifické aktivity v nmol/mg/min (vydělení 

dobou inkubace v minutách). 

 

Tímto způsobem byly zpracovány všechny vzorky. Jako příklad zpracování je uvedena 

Tabulka 8. 
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5. Výsledky 

5. 1 Porovnání aktivity karbonylredukujících enzymů 

vůči substrátu daunorubicinu 

V experimentální části této práce jsem používala jako substrát léčivo daunorubicin, 

zmíněný v teoretické části práce. Jedná se o významný substrát lidských 

karbonylredukujících enzymů.  Dalšími významnými substráty z řad anthracyklinů jsou 

doxorubicin či idarubicin, které jsou též hojně zkoumány v rámci výzkumných studií ve 

spojitosti s anthracyklinovou rezistencí (Piska K et al., 2017; Zemanova L et al., 2015). 

Inhibice vzniku hydroxy metabolitů při biotransformaci anthracyklinů je slibným cílem 

v léčbě nádorových onemocnění anthracykliny za účelem snížení jejich kardiotoxicity 

a také především rezistence nádorových buněk vůči těmto léčivům. Inhibicí 

karbonylredukujících enzymů dochází ke zvýšení efektivity anthracyklinů (Edwardson 

et al, 2015). 

V experimentech, jejichž cílem bylo porovnat aktivitu karbonylredukujících enzymů vůči 

substrátu daunorubicinu bylo použito u všech šesti enzymů množství 3 µg enzymu na 

jednu reakci a inkubace trvala 30 minut. V kontrolním vzorku byl objem enzymu 10 µl 

nahrazen objemem 10 µl destilované vody. 

Tabulka 8 ukazuje zpracování dat získaných UHPLC analýzou, kdy byla z hodnot 

množství daunorubicinolu (ng) v nástřiku 5 µl vypočtena specifická aktivita jednotlivých 

enzymů, 

Průměrné hodnoty specifické aktivity vypočítané ze tří vzorků jsou uvedeny v Tabulce 

9, graficky znázorněny a porovnány pak v grafu (Obrázek 10). 
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Tab 8. Výpočet specifické aktivity jednotlivých enzymů. Enzymy (3 µg) byly 

inkubovány s 500µM daunorubicinem po dobu 30 min. Množství vzniklého 

daunorubicinolu v ng bylo získáno pomocí UHPLC.  

Název vzorku 

množství 
daunorubicin
olu v nástřiku 

UHPLC 
(ng) 

množství 
daunorubicinolu 
ve vzorku 400 ul 

(ng) 

specifická 
aktivita 

(ng/1mg/30min) 

specifická 
aktivita 

(nmol/mg/30min) 

specifická 
aktivita 

(nmol/mg/min) 

AKR1A1/1 304,0 24322,2 8107413,3 15310,3 510,3 

AKR1A1/2 305,7 24458,4 8152800,0 15396,0 513,2 

AKR1A1/3 297,5 23799,4 7933146,7 14981,20 499,4 

AKR1B1/1 9,2 735,8 245253,3 463,1 15,4 

AKR1B1/2 10,2 819,7 273226,7 5156,0 17,2 

AKR1B1/3 9,7 779,8 259946,7 490,9 16,4 

AKR1B10/1 88,7 7092,6 2364186,7 4464,6 148,8 

AKR1B10/2 87,9 7032,2 2344080,0 4426,6 147,6 

AKR1B10/3 91,8 7347,1 2449040,0 4624,8 154,2 

AKR1C3/1 195,6 15648,8 5216266,7 9850,6 328,4 

AKR1C3/2 223,0 17842,6 5947546,7 11231,5 374,4 

AKR1C3/3 216,5 17316,0 5772000,0 10900,0 363,3 

AKR7A2/1 76,6 6131,6 2043866,7 3859,7 128,7 

AKR7A2/2 61,7 4935,1 1645040,0 3106,5 103,6 

AKR7A2/3 74,7 5973,9 1991306,7 3760,5 125,3 

CBR1/1 683,2 54657,4 18219146,7 34405,6 1146,8 

CBR1/2 708,4 56673,5 18891173,3 35674,7 1189,2 

CBR1/3 732,8 58627,0 19542320,0 36904,3 1230,1 

 

Tab 9. Průměrné hodnoty specifické aktivity jednotlivých enzymů. Enzymy (3 µg) 

byly 30 min inkubovány s 500 µM daunorubicinem. 

Enzym 
Průměrná specifická aktivita enzymu 

(nmol/mg/min) 

AKR1A1 507,6 ± 6,04 

AKR1B1 16,8 ± 0,4 

AKR1B10 150,2 ± 2,9 

AKR1C3 368,9 ± 5,5 

AKR7A2 119,2 ± 11,1 

CBR1 1188,7 ± 34,0 
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Obr 10. Grafické porovnání specifické aktivity testovaných enzymů. Enzymy 

(3 µg) byly inkubovány s 500 µM daunorubicinem po dobu 30 min. 

Při porovnání specifické aktivity analyzovaných karbonylredukujících enzymů 

s daunorubicinem jako substrátem se jako nejaktivnější jeví enzymy CBR1, AKR1A1 

a AKR1C3. Významnou aktivitu mají také enzymy AKR1B10 a AKR7A2. U AKR1B1 je 

aktivita velmi nízká, proto nebyl použit pro testování všech inhibitorů, ale pouze 

kyseliny all-trans-retinové, a to za upravených reakčních podmínek. 

Stejným způsobem byly testovány enzymy AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4 a CBR3, 

nebyla u nich však za daných podmínek inkubace prokázána žádná aktivita nebo 

pouze velmi nízká aktivita. 

Enzymy AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1 byly tedy použity v další části 

experimentů věnujících se testování jejich inhibice vybranými léčivy. 

Enzymy AKR1B1 a AKR1C1 byly použity pouze v experimentech s kyselinou 

all-trans-retinovou. V tomto případě však musely být upraveny podmínky inkubace a to 

tak, že množství enzymu v reakci bylo zvýšeno na 5 µg a doba inkubace byla 

prodloužena na 120 minut. 

 

 

Porovnání specifické aktivity 

karbonylredukujících enzymů 
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5. 2 Screening schopnosti inhibice u vybraných léčiv 

Enzymy AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1 vykazující nejvýznamnější 

aktivitu v předchozím experimentu byly použity pro screening potenciálních inhibitorů. 

Jako potenciální inhibitory byla použita léčiva uvedená v teoretické části této diplomové 

práce: all-trans-retinová kyselina, cyklofosfamid, cytarabin, kladribin a prednisolon. 

Každý výše uvedený enzym byl inkubován s celou škálou zmíněných léčiv jako 

potenciálních inhibitorů (dále jen inhibitory) v prostředí 0,1 M sodno-fosfátového pufru 

(pH 7,4), za přítomnosti regeneračního systému, který zajišťoval dodání kofaktoru 

NADPH a Mg2+ iontů potřebných pro správnou funkci testovaných enzymů. Inkubace 

probíhaly vždy 30 minut při 37 °C. 

Tyto reakční podmínky se přibližují podmínkám lidského těla (pH, teplota, vodné 

prostředí) a zároveň optimálním podmínkám pro činnost lidských enzymů (Ledvina et 

al., 2006). 

Inhibitory byly testovány ve dvou finálních koncentracích, a to 10 µM a 50 µM. 

Cytarabin a cyklofosfamid byly rozpuštěny v destilované vodě, kyselina 

all-trans-retinová, kladribin a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO.  Jako kontrolní 

vzorky se 100% aktivitou enzymu byly použity inkubace bez přidání inhibitoru, kdy byl 

objem inhibitoru 2 µl nahrazen v jednom kontrolním vzorku destilovanou vodou a ve 

druhém kontrolním vzorku DMSO. Ve výpočtech pak byly použity hodnoty kontrol, 

které odpovídali rozpouštědlu daného inhibitoru.   

Pro vyloučení systematické chyby a případných vedlejších reakcí byly připraveny také 

kontrolní vzorky bez enzymu (objem enzymu nahrazen 0,1 M sodno-fosfátovým 

pufrem) a bez substrátu (objem substrátu nahrazen objemem destilované vody). 

Všechny vzorky byly vždy připravované a inkubované v tripletech pro zajištění 

spolehlivosti konečného výsledku a vyloučení chyb vznikajících při pipetování a další 

manipulaci se vzorky. 
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  5. 2. 1 AKR1A1 

Cytarabin a cyklofosfamid byly rozpuštěny v destilované vodě, kyselina 

all-trans-retinová, kladribin a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO. Do celkového 

reakčího objemu 100 µl byly pipetovány vždy 2 µl inhibitoru. V případě cytarabinu 

a cyklofosfamidu je tedy jako kontrola se 100% aktivitou použit kontrolní vzorek se 2 µl 

DMSO.  

Vypočítané hodnoty specifické aktivity, hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR1A1 

v procentech jsou uvedeny v Tabulce 10. Schopnost jednotlivých látek inhibovat enzym 

AKR1A1 je graficky znázorněno na Obrázcích 11 a 12. 

Tab 10. Hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR1A1 po inkubaci s testovanými 

inhibitory o koncentraci 10 a 50 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po 

dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

 
Specifická aktivita 

enzymu 
(nmol/mg/min) 

Aktivita enzymu 

(%) 

Inhibice enzymu 

(%) 

AKR1A1 727,4 ± 38,9 100,00 0,00 

DMSO 554,9 ± 16,3 100,00 * 0,00 

ATRA  
(10 µM) 

551,6 ± 10,9 99,4 ± 2,0 0,6 ± 2,0 

ATRA  
(50 µM) 

492,8 ± 5,9 88,8 ± 1,2 11,2 ± 1,2 

CYKLOFOSFAMID 
(10 µM) 

714,3 ± 9,9 98,2 ± 1,4 1,8 ± 1,4 

CYKLOFOSFAMID 
 (50 µM) 

700,9 ± 12,8 96,4 ± 1,8 3,7 ± 1,8 

CYTARABIN 
(10 µM) 

711,6 ± 33,1 97,8 ± 4,7 2,2 ± 4,7 

CYTARABIN 
(50 µM) 

702,4 ± 11,7 96,6 ± 1,7 3,4 ± 1,7 

KLADRIBIN 
(10 µM) 

602,4 ± 11,5 108,6 ± 1,9 0 

KLADRIBIN 
(50 µM) 

573,2 ± 9,4 103,3 ± 1,6 0 

PREDNISOLON 
(10 µM) 

593,1 ± 11,9 106,9 ± 2,0 0 

PREDNISOLON 
(50 µM) 

580,1 ± 2,9 104,5 ± 0,5 0 

*pro kyselinu all-trans-retinovou (ATRA), kladribin a prednisolon 
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Obr 11. Vliv kyseliny all-trans-retinové, kladribinu a prednisolonu na aktivitu 

AKR1A1. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po dobu 5 min a následně 30 min 

inkubován s 500 µM daunorubicinem. Kyselina all-trans-retinová, kladribin 

a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO, proto je u nich jako kontrola se 100% aktivitou 

AKR1A1 použita kontrola ovlivněná 2 µl DMSO místo 2 µl inhibitoru. 

 

Obr 12. Vliv cyklofosfamidu a cytarabinu na aktivitu AKR1A1. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. Cyklofosfamid a cytarabin byly rozpuštěny ve vodě, proto je u nich 

jako kontrola se 100% aktivitou AKR1A1 použita kontrola, kde místo inhibitoru byly 

pipetovány 2 µl destilované vody. 

Dle uvedených hodnot v Tabulce 10 a grafického znázornění aktivity AKR1A1 při 

inkubaci s danými inhibitory o koncentracích 10 µM a 50 µM lze usoudit, že ani jedna 

z použitých látek nebyla u enzymu AKR1A1 schopná žádné významné inhibice. 
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    5. 2. 2 AKR1B10 

Vypočítané hodnoty specifické aktivity, aktivity a inhibice enzymu AKR1B10 

v procentech jsou uvedeny v Tabulce 11. Porovnání schopnosti jednotlivých látek 

inhibovat enzym AKR1B10 je graficky znázorněno na Obrázcích 13 a 14. 

Tab 11. Hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR1B10 po inkubaci s testovanými 

inhibitory o koncentraci 10 a 50 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po 

dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

 
Specifická aktivita 

enzymu 
(nmol/mg/min) 

Aktivita enzymu 

(%) 

Inhibice enzymu 

(%) 

AKR1B10 122,9 ± 4,3 100,00 0,00 

DMSO 66,5 ± 2,1 100,00 * 0,00 

ATRA  
(10 µM) 

55,5 ± 0,2 83,6 ± 0,4 16,5 ± 0,4 

ATRA  
(50 µM) 

37,9 ± 1,8 57,1 ± 4,7 42,9 ± 4,7 

CYKLOFOSFAMID 
(10 µM) 

124,1 ± 4,2 101,0 ± 3,3 0 

CYKLOFOSFAMID 
 (50 µM) 

120, 5 ± 1,62 98,1 ± 1,4 1,9 ± 1,4 

CYTARABIN 
(10 µM) 

121,7 ± 2,5 99,0 ± 2,1 1,0 ± 2,1 

CYTARABIN 
(50 µM) 

120,6 ± 2,2 98,1 ± 1,8 1,9 ± 1,8 

KLADRIBIN 
(10 µM) 

80,0 ± 2,7 120, 2 ± 3,4 0 

KLADRIBIN 
(50 µM) 

82,2 ± 2,5 123,6 ± 3,1 0 

PREDNISOLON 
(10 µM) 

66,4 ± 0,9 99,8 ± 1,3 0,16 ± 1,3 

PREDNISOLON 
(50 µM) 

54,3 ± 0,5 81,6 ± 0,9 18,4 ± 0,9 

*pro kyselinu all-trans-retinovou (ATRA), kladribin a prednisolon 
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Obr 13. Vliv kyseliny all-trans-retinové, kladribinu a prednisolonu na aktivitu 

AKR1B10. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 

min inkubován s 500 µM daunorubicinem. Kyselina all-trans-retinová (ATRA), kladribin 

a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO, proto je u nich jako kontrola se 100% aktivitou 

AKR1A1 použita kontrola ovlivněná 2 µl DMSO místo 2 µl inhibitoru. 

 

Obr 14. Vliv cyklofosfamidu a cytarabinu na aktivitu AKR1B10. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. Cyklofosfamid a cytarabin byly rozpuštěny ve vodě, proto je u nich 

jako kontrola se 100% aktivitou AKR1A1 použita kontrola, kde místo inhibitoru byly 

pipetovány 2 µl destilované vody. 

U all-trans-retinové kyseliny lze pozorovat nejvýznamnější a poměrně vysokou 

schopnost inhibovat AKR1B10, kdy při koncentraci 50 µM došlo k inhibici nad 40 %, při 

koncentraci 10 µM byla inhibiční účinnost také významná, a to 16,6 %.  

Dále můžeme pozorovat znatelnou inhibiční účinnost u preznizolonu, kdy bylo 

dosaženo téměř 20% inhibice při 50 µM koncentraci prednisolonu. 
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    5. 2. 3 AKR1C3 

Vypočítané hodnoty specifické aktivity, hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR1C3 

v procentech jsou uvedeny v Tabulce 12. Porovnání schopnosti jednotlivých látek 

inhibovat enzym AKR1C3 je graficky znázorněno na  Obrázcích 15 a 16. 

Tab 12. Hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR1C3 po inkubaci s testovanými 

inhibitory o koncentraci 10 a 50 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po 

dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

 
Specifická aktivita 

enzymu 
(nmol/mg/min) 

Aktivita enzymu 

(%) 

Inhibice enzymu 

(%) 

AKR1C3 814,9 ± 66,8 100,00 0,00 

DMSO 692,9 ± 1,16 100,00 * 0,00 

ATRA  
(10 µM) 

187,9 ± 2,9 27,1 ± 1,5 72,9 ± 1,5 

ATRA  
(50 µM) 

42,1 ± 3,8 6,1 ± 8,9 93,9 ± 8,9 

CYKLOFOSFAMID 
(10 µM) 

622,3 ± 16,6 76,4 ± 2,7 23,6 ± 2,7 

CYKLOFOSFAMID 
 (50 µM) 

656,8 ± 14,5 80,6 ± 2,2 19,4 ± 2,2 

CYTARABIN 
(10 µM) 

706,2 ± 17,8 86,7 ± 2,5 13,3 ± 2,5 

CYTARABIN 
(50 µM) 

687,0 ± 4,0 84,3 ± 0,6 17,3 ± 0,6 

KLADRIBIN 
(10 µM) 

615,3 ± 8,1 88,8 ± 1,3 11,2 ± 1,3 

KLADRIBIN 
(50 µM) 

597,4 ± 16,0 86, 2 ± 2,7 15,7 ± 2,7 

PREDNISOLON 
(10 µM) 

539,2 ± 9,2 77,8 ± 1,7 22,2 ± 1,7 

PREDNISOLON 
(50 µM) 

336,6 ± 3,4 48,6 ± 1,0 51,4 ± 1,0 

* pro kyselinu all-trans-retinovou (ATRA), kladribin a prednisolon 
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Obr 15. Vliv kyseliny all-trans-retinové, kladribinu a prednisolonu na aktivitu 

AKR1C3. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 

min inkubováns 500 µM daunorubicinem. Kyselina all-trans-retinová (ATRA), kladribin 

a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO, proto je u nich jako kontrola se 100% aktivitou 

AKR1C3 použita kontrola ovlivněná 2 µl DMSO místo 2 µl inhibitoru. 

 

Obr 16. Vliv cyklofosfamidu a cytarabinu na aktivitu AKR1C3. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. Cyklofosfamid a cytarabin byly rozpuštěny ve vodě, proto je u nich 

jako kontrola se 100% aktivitou AKR1C3 použita kontrola, kde místo inhibitoru byly 

pipetovány 2 µl destilované vody. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120
ak

ti
vi

ta
 A

K
R

1
C

3
(%

)

AKR1C3

0
20
40
60
80

100
120

ak
ti

vi
ta

 A
K

R
1

C
3

(%
)

AKR1C3



51 
 

V případě kyseliny all-trans-retinové došlo k velmi silné inhibici enzymu AKR1C3, 

inhibiční účinnost zde dosáhla už jen při nízké koncentraci 10 µM více než 70 % a při 

koncentraci 50 µM dokonce nad 90 %.  

Druhou nejvyšší míru inhibice lze pozorovat u prednisolonu, při koncentraci 50 µM bylo 

dosaženo více než 50% inhibiční účinnosti, vysoká inhibice je ale i při koncentraci 10 

µM, kdy dosahovala přes 20 %. 

Znatelné inhibiční účinnosti bylo dosaženo i u cytarabinu, cyklofosfamidu a kladribinu, 

kde se hodnoty inhibice pohybovaly mezi 10–20 %. 

Inhibice byly schopné sice všechny látky, do další části experimentů však byly vybrány 

pouze kyselina all-trans-retinová a prednisolon, tedy inhibitory, jejichž inhibice byly 

nejvyšší. 
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    5. 2. 4 AKR7A2 

Vypočítané hodnoty specifické aktivity, aktivity a inhibice enzymu AKR7A2 

v procentech jsou uvedeny v Tabulce 13. Porovnání schopnosti jednotlivých látek 

inhibovat enzym AKR7A2 je graficky znázorněno na Obrázcích 17 a 18. 

Tab 13. Hodnoty aktivity a inhibice enzymu AKR7A2 po inkubaci s testovanými 

inhibitory o koncentraci 10 a 50 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po 

dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem 

 
Specifická aktivita 

enzymu 
(nmol/mg/min) 

Aktivita enzymu 

(%) 

Inhibice enzymu 

(%) 

AKR7A2 119,1 ± 0,2 100,00 0,00 

DMSO 120,2 ± 4,9 100,00 * 0,00 

ATRA  
(10 µM) 

114,1 ± 2,4  94,9 ± 2,1 5,1 ± 2,1 

ATRA  
(50 µM) 

126,2 ± 1,3 105,0 ± 1,0 0 

CYKLOFOSFAMID 
(10 µM) 

112,6 ± 2,4 94,5 ± 2,2 5,5 ± 2,2 

CYKLOFOSFAMID 
 (50 µM) 

11,2 ± 3,0 93,4 ± 2,7 6,6 ± 2,7 

CYTARABIN 
(10 µM) 

124,3 ± 4,0 104,3 ± 3,2 0 

CYTARABIN 
(50 µM) 

120,4 ± 3,1 101,1 ± 2,6 0 

KLADRIBIN 
(10 µM) 

120,7 ± 7,0 100,4 ± 5,8 0 

KLADRIBIN 
(50 µM) 

129,2 ± 0,7 107,5 ± 0,6 0 

PREDNISOLON 
(10 µM) 

127,6 ± 0,9 106,1 ± 0,7 0 

PREDNISOLON 
(50 µM) 

117,0 ± 10,3 97,3 ± 8,9 2,7 ± 8,9 

*pro kyselinu all-trans-retinovou (ATRA), kladribin a prednisolon 
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Obr 17. Vliv kyseliny all-trans-retinové, kladribinu a prednisolonu na aktivitu 

AKR7A2. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 

30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. Kyselina all-trans-retinová (ATRA), 

kladribin a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO, proto je u nich jako kontrola se 100% 

aktivitou AKR7A2 použita kontrola ovlivněná 2 µl DMSO místo 2 µl inhibitoru. 

 

Obr 18. Vliv cyklofosfamidu a cytarabinu na aktivitu AKR7A2. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. Cyklofosfamid a cytarabin byly rozpuštěny ve vodě, proto je u nich 

jako kontrola se 100% aktivitou AKR1A1 použita kontrola kde místo inhibitoru byly 

pipetovány 2 µl destilované vody. 
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V případě screeningu inhibice enzymu AKR7A2 nebylo u žádné z látek dosaženo 

znatelné inhibice, jak lze pozorovat ze zjištěných hodnot i grafického znázornění.  

Dokonce v případě all-trans-retinové kyseliny při 10 µM a cytarabinu, prednisolonu 

i  kladribinu v obou použitých koncentracích došlo podle číselných hodnot 

k nepatrnému zvýšení aktivity enzymu. Toto mohlo být způsobeno lidským faktorem, 

například chybou pipetování nebo nedostatečným promícháním reakční směsi.  

Pro enzym AKR7A2 proto nebyl vybrán žádný z inhibitorů do dalšího experimentu. 
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5. 2. 5 CBR1 

Vypočítané hodnoty specifické aktivity, procentuální aktivity a inhibice enzymu CBR1 

jsou uvedeny v Tabulce 14. Porovnání schopnosti jednotlivých látek inhibovat enzym 

CBR1 je graficky znázorněno na Obrázcích 19 a 20. 

Tab 14. Hodnoty aktivity a inhibice enzymu CBR1 po inkubaci s testovanými 

inhibitory o koncentraci 10 a 50 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po 

dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

 
Specifická aktivita 

enzymu 
(nmol/mg/min) 

Aktivita enzymu 

(%) 

Inhibice enzymu 

(%) 

CBR1 1781,9 ± 10,9 100,00 0,00 

DMSO 1677,4 ± 15,0 100,00 * 0,00 

ATRA  
(10 µM) 

1326,4 ± 25,4 79,1 ± 1,9 20,9 ± 1,9 

ATRA  
(50 µM) 

1037,0 ± 7,2 61,8 ± 0,7 38,2 ± 0,7 

CYKLOFOSFAMID 
(10 µM) 

1641,8 ± 32,9 92,1 ± 2,0 7,9 ± 2,0 

CYKLOFOSFAMID 
 (50 µM) 

1633,0 ± 22,3 91,7 ± 1,4 8,4 ± 1,4 

CYTARABIN 
(10 µM) 

1326,1 ± 11,1 74,4 ± 0,8 25,6 ± 0,8 

CYTARABIN 
(50 µM) 

1639,3 ± 16,8 92,0 ± 1,0 8,0 ± 1,0 

KLADRIBIN 
(10 µM) 

1637,2 ± 23,8 97,6 ± 1,5 2,4 ± 1,5 

KLADRIBIN 
(50 µM) 

1680,0 ± 22,5 100,2 ± 1,3 0 

PREDNISOLON 
(10 µM) 

1644,8 ± 11,9 98,1 ± 0,7 2,0 ± 0,7 

PREDNISOLON 
(50 µM) 

1625 ± 16,6 96,2 ± 1,0 3,1 ± 1,0 

*pro kyselinu all-trans-retinovou (ATRA), kladribin a prednisolon 
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Obr 19. Vliv kyseliny all-trans-retinové, kladribinu a prednisolonu na aktivitu 

CBR1. Enzym (3 µg) byl preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min 

inkubován s 500 µM daunorubicinem. Kyselina all-trans-retinová (ATRA), kladribin 

a prednisolon byly rozpuštěny v DMSO, proto je u nich jako kontrola se 100% aktivitou 

CBR1 použita kontrola ovlivněná 2 µl DMSO místo 2 µl inhibitoru. 

 

Obr 20. Vliv cyklofosfamidu a cytarabinu na aktivitu CBR1. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s inhibitory po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. Cyklofosfamid a cytarabin byly rozpuštěny ve vodě, proto je u nich 

jako kontrola se 100% aktivitou CBR1 použita kontrola, kde místo inhibitoru byly 

pipetovány 2 µl destilované vody. 
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Významné inhibice byla u enzymu CBR1 schopná all-trans-retinová kyselina, u které 

lze při koncentraci 10 µM sledovat inhibiční účinnost přibližně 20 % a při koncentraci 

50 µM pak téměř 40 %. U ostatních látek bylo dosaženo malé míry inhibice, ale ne 

statisticky významné schopnosti inhibice, pohybovala se vždy pod 10 %. U ostatních 

látek bylo dosaženo pouze malé míry inhibice. 

Pokud celkově zhodnotíme výsledky screeningu (Tabulka 15 a 16), můžeme říci, že 

nejvyšší inhibice byla zjištěna v případě kyseliny all-trans-retinové, která významně 

snížila aktivitu enzymů AKR1B10 a AKR1C3. Kyselina all-trans-retinová inhibovala 

také karbonylreduktasu 1. Dále došlo k významné inhibici v případě prednisolonu vůči 

enzymu AKR1C3 a v případě cyklofosfamidu bylo také dosaženo inhibice u enzymu 

AKR1C3. 

U enzymu AKR1C3 došlo k inhibici všemi testovanými látkami, v případě cytarabinu 

a kladribinu nebyly hodnoty natolik vysoké, aby měly vyšší význam. 

U všech ostatních enzymů buď nedošlo k inhibici, nebo byla zanedbatelná. 

Tab 15. Celkový přehled výsledků screeningu účinku inhibitorů o koncentraci 

10 µM 

 
Inhibice (%) 

AKR1A1 AKR1B10 AKR1C3 AKR7A2 CBR1 

ATRA 0,6 ± 2,0 16,5 ± 0,4 72,9 ± 1,5 5,1 ± 2,1 20,9 ± 1,9 

CYKLOFOSFAMID 1,8 ± 1,4 0 23,6 ± 2,7 5,5 ± 2,2 7,9 ± 2,0 

CYTARABIN 2,2 ± 4,7 1,0 ± 2,1 13,3 ± 2,5 0 25,6 ± 0,8 

KLADRIBIN 0 0 11.2 ± 1,3 0 2,4 ± 1,5 

PREDNISOLON 0 0,16 ± 1,3 22,2 ± 1,7 0 2,0 ± 0,7 

 

Tab 16. Celkový přehled výsledků screeningu účinku inhibitorů o koncentraci 

50 µM 

 
Inhibice (%) 

AKR1A1 AKR1B10 AKR1C3 AKR7A2 CBR1 

ATRA 11,2 ± 1,2 42,9 ± 4,7 93,9 ± 8,9 0 38,2 ± 0,7 

CYKLOFOSFAMID 3,7 ± 1,8 1,9 ± 1,4 19,4 ± 2,2 6,6 ± 2,7 8,4 ± 1,4 

CYTARABIN 3,4 ± 1,7 1,9 ± 1,8 17,3 ± 0,6 0 8,0 ± 1,0 

KLADRIBIN 0 0 15,7 ± 2,7 0 0 

PREDNISOLON 0 18,4 ± 0,9 51,5 ± 1,0 2,7 ± 8,9 3,1 ± 1,0 



58 
 

Při celkovém shrnutí screeningu inhibitorů lze konstatovat, že nejvýznamnějším 

inhibitorem je kyselina all-trans-retinová  se svým nejvýznamnějším vlivem na aktivitu 

AKR1B10 a AKR1C3. 

Druhým nejvýznamnějším inhibitorem byl prednisolon s inhibiční aktivitou vůči enzymu 

AKR1C3. 

Tyto testované látky v kombinaci s uvedenými enzymy AKR1C3 (pro all-trans-retinovou 

kyselinu i prednisolon) a AKR1B10 (pro all-trans-retinovou kyselinu) byly vybrány pro 

stanovení inhibiční konstanty IC50. 
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5. 3 Stanovení inhibiční konstanty IC50 

Na základě základního screeningu inhibitorů byly pro stanovení inhibiční konstanty IC50 

vybrány pouze nejaktivnější inhibitory. 

Inhibiční konstanta IC50 tedy byla stanovena u all-trans-retinové kyseliny vůči enzymu 

AKR1B10 a AKR1C3, dále u prednisolonu vůči enzymu AKR1C3. 

V kontrolním vzorku sloužícím jako kontrola se 100% aktivitou byl vždy objem inhibitoru 

nahrazen odpovídajícím rozpouštědlem inhibitoru. V případě kyseliny all-trans-retinové 

i prednisolonu se jedná o DMSO. 

Veškeré vzorky byly připravovány a inkubovány v tripletu. Z naměřených hodnot byla 

následně vypočítána aktivita enzymů v procentech a stanovena inhibiční konstanta 

IC50. 

 5. 3. 1 Stanovení inhibiční konstanty IC50 all-trans-retinové 

kyseliny vůči enzymu AKR1B10 

Kyselina all-trans-retinová byla rozpuštěna v DMSO, v kontrolním vzorku použitém jako 

kontrola se 100% aktivitou AKR1B10 byl objem all-trans-retinové kyseliny nahrazen 

objmem DMSO, tento objem činil 2 µl a celkový objem reakce činil 100 µl. 

Enzym AKR1B10 byl použit v množství 3 µg na reakci. Finální koncentrace substrátu 

daunorubicinu byla použitá stejná jako u screeningu, tedy 500 µM. All-trans-retinová 

kyselina byla testována ve finálních koncentracích 1; 5; 10, 50; 100; 150 a 200 µM. 

Výsledná hodnota IC50 je uvedena v jednotkách koncentrace (µM). Hodnoty aktivity 

enzymu AKR1B10 v procentech jsou shrnuty v Tabulce 17, graf s hodnotou IC50 

kyseliny all-trans-retinové pro enzym AKR1B10 je uveden na obrázku 21. 
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Tab 17. Hodnoty aktivity enzymu AKR1B10 v procentech po inkubaci s kyselinou  

all-trans-retinovou. Kyselina all-trans-retinová  (ATRA) byla testována 

v koncentracích 1 µM až 200 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 

10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem 

Koncentrace 
kyseliny all-trans-retinové (µM) 

Aktivita AKR1B10 
(%) 

0 100 

1 103,0 ± 0,7 

5 91,2 ± 2,8 

10 85,8 ± 1,3 

50 60,9 ± 3,4 

100 47,4 ± 2,1 

150 35,6 ± 1,1 

200 27,9 ± 0,5 
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Obr 21. Graf znázorňující stanovení IC50 kyseliny all-trans-retinové vůči enzymu 

AKR1B10. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována v koncentracích 1 µM až 

200 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s kyselinou all-trans-retinovou po dobu 10 min 

a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 95%CI je konfidenční interval 

ukazující, v jakém rozmezí hodnot se IC50 s 95% pravděpodobností nachází. 
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    5. 3. 2 Stanovení inhibiční konstanty IC50
 kyseliny 

all-trans-retinové vůči enzymu AKR1C3 

Kyselina all-trans-retinová byla rozpuštěna v DMSO, v kontrolním vzorku použitém jako 

kontrola se 100% aktivitou AKR1C3 byl objem all-trans-retinové kyseliny nahrazen 

objmem DMSO, tento objem činil 2 µl a celkový objem reakce činil 100 µl. 

Enzym AKR1C3 byl použit v množství 3 µg na reakci. Finální koncentrace substrátu 

daunorubicinu byla použitá stejná jako u základního screeningu, tedy 500 µM. 

All-trans-retinová kyselina byla testována ve finálních koncentracích 1; 5; 10, 50; 100; 

150 a 200 µM. Výsledná hodnota IC50 pak je uvedena v jednotkách koncentrace (µM).  

Hodnoty aktivity enzymu AKR1C3 v procentech jsou shrnuty v Tabulce 18, graf 

s hodnotou IC50 kyseliny all-trans-retinové pro enzym AKR1C3 je uveden na 

obrázku 22. 

 

Tab 18. Hodnoty aktivity enzymu AKR1C3 v procentech po inkubaci s kyselinou  

all-trans-retinovou. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována v koncentracích 

0,1 µM až 200 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 10 min 

a následně 30 min inkubován s 500 µM daunorubicinem 

Koncentrace 
kyseliny all-trans-retinové (µM) 

Aktivita AKR1C3 
(%) 

0 100 

0,1 100,6 ± 4,1 

1 54,8 ± 2,4 

5 16,8 ± 0,6 

10 7,3 ± 0,6 

50 2,9 ± 0,5 

100 1,2 ± 0,3 

150 0,7 ± 0,1 

200 0,5 ± 0,0 
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Obr 22. Graf znázorňující stanovení IC50 kyseliny all-trans-retinové vůči enzymu 

AKR1C3. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována v koncentracích 0,1 µM až 

200 µM. Enzym (3 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 10 min a následně 30 min 

inkubován s 500 µM daunorubicinem. 95%CI je konfidenční interval ukazující, v jakém 

rozmezí hodnot se IC50 s 95% pravděpodobností nachází. 
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5. 3. 3 Stanovení inhibiční konstanty IC50 prednisolonu vůči 

enzymu AKR1C3 

Prednisolon byl rozpuštěn v DMSO. V kontrolním vzorku použitém jako kontrola se 

100% aktivitou AKR1C3 byl objem prednisolonu nahrazen objmem DMSO, tento objem 

činil 2 µl a celkový objem reakce činil 100 µl. 

Prednisolon byl testován ve finálních koncentracích 1; 5 µ; 10, 50; 100; 150 a 200 µM. 

Enzym AKR1C3 byl použit v množství 3 µg na reakci. Finální koncentrace substrátu 

daunorubicinu byla použitá stejná jako u základního screeningu, tedy 500 µM. Hodnoty 

aktivity enzymu AKR1C3 v procentech jsou shrnuty v Tabulce 19, graf s hodnotou IC50 

prednisolonu pro enzym AKR1C3 je uveden na obrázku 23. 

Tab 19. Hodnoty aktivity enzymu AKR1C3 v procentech po inkubaci 

s prednisolonem.  Prednisolon byl testován v koncentracích 0,1 µM až 200 µM. 

Enzym (3 µg) byl preinkubován s prednisolonem po dobu 10 min a následně 30 min 

inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

Koncentrace 
prednisolonu (µM) 

Aktivita AKR1C3 
(%) 

0 100 

1 100 ± 4,4 

5 91,2 ± 1,1 

10 82,6 ± 10,7 

50 53,3 ± 3,2 

100 37,6 ± 0,8 

150 29,3 ± 1,1 

200 23,6 ± 1,4 
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Obr 23. Graf znázorňující stanovení IC50 prednisolonu vůči enzymu AKR1C3. 

Prednisolon byl testován v koncentracích 0,1 µM až 200 µM. Enzym (3 µg) byl 

preinkubován s prednisolonem po dobu 10 min a následně 30 min inkubován s 500 µM 

daunorubicinem. 95%CI je konfidenční interval ukazující, v jakém rozmezí hodnot se 

IC50 s 95% pravděpodobností nachází. 
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5. 3. 4 Stanovení inhibiční konstanty IC50 kyseliny 

all-trans-retinové vůči enzymům AKR1B1 a AKR1C1 

Je známo, že exprese AKR1B1 a AKR1C1 je zvýšená u některých pacientů s AML. 

Proto byly tyto enzymy i přes svoji velmi nízkou aktivitu s daunorubicinem jako 

substrátem dodatečně použity pro testování kyseliny all-trans-retinové. Z důvodu velmi 

nízké aktivity s daunorubicinem jako substrátem bylo množství enzymu v reakci 

zvýšeno na 5 µg a doba reakce byla prodloužena na 120 minut. Finální koncentrace 

daunorubicinu v reakci byla 500 µM. All-trans-retinová kyselina byla testována ve 

finálních koncentracích 0,1 µM, 1µM, 5 µM, 10 µM, 50 µM, 100 µM, 150 µM a 200 µM. 

Výsledná hodnota IC50 je uvedena v jednotkách koncentrace (µM). 

Jelikož kyselina all-trans-retinová byla rozpuštěna v DMSO, v kontrolním vzorku 

použitém jako kontrola se 100% aktivitou enzymu byl objem all-trans-retinové kyseliny 

nahrazen objemem DMSO, tento objem činil 2 µl a celkový objem reakce činil 100 µl. 

Výsledky pro enzymy AKR1B1 a AKR1C1 jsou shrnuty v Tabulkách 20 a 21, graf 

s hodnotou IC50 pro enzym AKR1C1 je uveden na obrázku 24. U enzymu AKR1B1 

nebyla pozorována inhibice vlivem kyseliny all-trans-retinové a hodnota IC50 pro tento 

enzym tedy nebyla stanovena. 
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Tab 20. Hodnoty aktivity enzymu AKR1B1 v procentech po inkubaci 

s kyselinou all-trans-retinovou. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována 

v koncentracích 0,1 µM až 200 µM. Enzym (5 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 

10 min a následně 120 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

Koncentrace 
kyseliny all-trans-retinové (µM) 

Aktivita AKR1B1 
(%) 

0 100 

1 
102,3 ± 4,6 

5 
106,7 ± 1,4 

10 
102,9 ± 2,3 

50 
90,7 ± 3,4 

100 
93,2 ± 4,8 

150 
84,7 ± 2,9 

200 
78,7 ± 5,2 

 

Tab 21. Hodnoty aktivity enzymu AKR1C1 v procentech po inkubaci 

s kyselinou all-trans-retinovou. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována 

v koncentracích 0,1 µM až 200 µM. Enzym (5 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 

10 min a následně 120 min inkubován s 500 µM daunorubicinem. 

Koncentrace 
kyseliny all-trans-retinové (µM) 

Aktivita AKR1C1 
(%) 

0 100 

1 
74,9 ± 2,2 

5 
68,9 ± 6,4 

10 
64,5 ± 0,1 

50 
50,7 ± 1,2  

100 
35,9 ± 0,7 

150 
32,58 ± 3,0 

200 
29,1 ± 0,6 
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Obr 24. Graf znázorňující stanovení IC50 kyseliny all-trans-retinové vůči enzymu 

AKR1C1. Kyselina all-trans-retinová (ATRA) byla testována v koncentracích 0,1 µM až 

200 µM. Enzym (5 µg) byl preinkubován s ATRou po dobu 10 min a následně 120 min 

inkubován s 500 µM daunorubicinem. 95% CI je konfidenční interval ukazující v jakém 

rozmezí hodnot se IC50 s 95% pravděpodobností nachází. 
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6. DISKUZE 

Karbonylredukující enzymy (CBR1, AKRA1A, AKR1C3, AKR1B10 i AKR7A2), které se 

v našem experimentu jevily jako nejaktivnější vůči daunorubicinu, patří mezi enzymy 

zodpovědné za redukci anthracyklinů  na sekundární alkoholy. Díky schopnosti 

redukovat anthracykliny na méně účinné metabolity se tyto enzymy podílejí na 

anthracyklinové rezistenci celé řady nádorových buněk včetně buněk leukemických. 

Role karbonylredukujících enzymů ve spojitosti s procesy podílejícími se na vzniku 

leukémií i s jejich léčbou je tedy významná. Na výši rizika anthracyklinové rezistence 

se podílejí také jednonukleotidkové polymorfismy způsobující genetickou variabilitu 

genů kódujících právě tyto enzymy (Megías-Vericat et al, 2018; Bains et al, 2010). 

Inhibitory lidských karbonylredukujících enzymů by tedy mohly přispět k vyšší efektivitě 

léčby a pomoci překonat anthracyklinovou rezistenci (Brožič P et al., 2012). 

V našem prvním experimentu byla porovnána specifická aktivita jednotlivých 

karbonylredukujících enzymů s daunorubicinem jako substrátem. Nejaktivnější byly 

enzymy CBR1, AKR1A1 a AKR1C3, významně aktivní byly též AKR1B10 a AKR7A2. 

U enzymu AKR1B1 byla aktivita s daunorubicinem velmi nízká. Také byly testovány 

enzymy AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4 a CBR3, ale nebyla u nich prokázaná žádná 

nebo velmi nízká aktivita se substrátem daunorubicinem. 

CBR1 a AKR1C3 jsou považovány za hlavní anthracyklinreduktasy (Piska K et al., 

2017; Megías-Vericat et al, 2017). Výsledky experimentu tedy této hypotéze 

odpovídají. 

Výzkumný tým autorů publikace (Bains et al. 2010) prováděl porovnání aktivity lidských 

karbonylredukujících enzymů v přítomnosti daunorubicinu a doxorubicinu. Do studie 

byly zahrnuty AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, AKR1C4, 

AKR7A2, CBR1, CBR2, CBR4. V přítomnosti daunorubicinu vykazovaly nejvyšší 

aktivitu CBR1, AKR1C3, AKR7A2, AKR1A1 a AKR1B10 (sestupně v tomto pořadí), 

nízkou aktivitu vykazovaly AKR1B1, AKR1C1, AKR1C4, CBR3. Enzymy AKR1C2 

a CBR4 nevykazovali v uvedené studii s daunorubicinem aktivitu žádnou. Tento 

výzkumný tým provedl porovnání aktivit stejných enzymů také pro substrát doxorubicin, 

kdy nejvyšší aktivitu vykazoval enzym AKR1C3, aktivní byly i enzymy CBR3, CBR1 

a AKR7A2, ale znatelně méně, zbývající enzymy vykazovaly s doxorubicinem 

zanedbatelnou nebo nulovou aktivitu. Hodnoty aktivit nejaktivnějších enzymů pro 

daunorubicin i tak dosahovaly markantně vyšších hodnot oproti nejaktivnějším 

enzymům u doxorubicinu.  



69 
 

Další studie (Hofman et al. 2015) uvádí ze svých experimentů pro porovnání aktivity 

lidských karbonylredukujících enzymů jako nejaktivnější AKR1C3, CBR1, AKR1A1, 

jako substrát byl ale použit doxorubicin. 

Výsledky našeho experimentu se tedy shodují s výše uvedenými studiemi v tom, že 

nejaktivnější s daunorubicinem jako substrátem jsou CBR1 a AKR1C3. Enzymy CBR1, 

AKR1A1, AKR1C3, AKR1B10 a AKR7A2, které byly v diplomové práci vybrány pro 

screening inhibitorů, byly ve studii Bains et al, 2010 též zhodnoceny jako nejvíce 

aktivní. 

Kyselina all-trans-retinová, kladribin, cytarabin, cyklofosfamid a prednisolon, tedy látky, 

u kterých jsme testovali schopnost inhibice lidských karbonylredukujících enzymů, jsou 

součástí celé řady laboratorních studií a klinických testů. Počet klinických testů ke dni 

18. 8. 2018 je pro kyselinu all-trans-retinovou je 177, kladribin 60,  cytarabin 549, 

cyklofosfamid 10 a prednisolon 384 (Internet 19). 

Na základě komplexního zhodnocení základního screeningu inhibitorů (Tabulka 15 

a 16), můžeme říci, že nejvyšší inhibice byla zjištěna v případě kyseliny 

all-trans-retinové, která významně snížila aktivitu enzymů AKR1B10 (IC50 = 74,5 µM) 

a AKR1C3 (IC50 = 1,2 µM). Kyselina all-trans-retinová inhibovala také enzym CBR1. 

Dále došlo k významné inhibici v případě prednisolonu vůči enzymu AKR1C3 

(IC50 = 57,6 µM). 

U enzymu AKR1C3 došlo k inhibici všemi testovanými látkami, v případě cytarabinu 

a kladribinu nebyly hodnoty natolik vysoké, aby měly vyšší význam. U všech ostatních 

enzymů buď nedošlo k inhibici, nebo byla nízká. 

Bylo zjištěno, že exprese AKR1B1 a AKR1C1 je zvýšená u některých pacientů s AML 

(Gal et al., 2006; Laffin et al., 2012). Tyto enzymy byly tedy i přes svoji velmi nízkou 

aktivitu s daunorubicinem jako substrátem dodatečně použity pro testování kyseliny 

all-trans-retinové. 

Je také známo, že enzym AKR1C1 se společně s  AKR1B10 a AKR1C3 v lidském 

organismu podílí na redukci retinalu na retinol (Obrázek 25) (Rižner, 2012). V našem 

výzkumu jsme však poprvé prokázali, že kyselina all-trans-retinová dokáže tyto enzymy 

inhibovat. Tato skutečnost nebyla dle našich vědomostí doposud v literatuře popsána. 



70 
 

 

Obr 25. Účast enzymů AKR1B10, AKR1C1 a AKR1C3 v metabolismu retinoidů. 

Převzato z (Rižner, 2012). 

Kyselina all-trans-retinová je v klinické praxi v kombinaci s anthracykliny  používána 

například jako součást standardní terapie akutní promyelocytární leukémie (APL) 

(Sanz et al., 2015). Díky kyselině all-trans-retinové se stala APL léčitelnou nemocí 

(Sato el al, 2018). 

V publikaci (Sanz et al. 2015)  se nachází porovnání dvou léčebných režimů u pacientů 

s APL, kde byla kyselina all-trans-retinová kombinovaná jednou s daunorubicinem 

a podruhé s idarubicinem, nebyly nalezeny žádné významnější rozdíly v účinnosti. 

Publikace (Hong 2011) uvádí, že pacienti s APL s mutací FLT3/ITD, kteří byli léčeni 

kombinací kyseliny all-trans-retinové s daunorubicinem, měli mnohem závažnější 

průběh onemocnění a na léčbu reagovali méně než pacienti, u kterých nebyla tato 

mutace nalezena. Je tedy potřeba nových léčiv právě pro takové případy, anebo při 

jejich kombinování zvolit takovou kombinaci, aby bylo dosaženo efektu léčby. 

 Například kombinace kyseliny all-trans-retinové s midostaurinem se ukázala jako 

efektivní možnost léčby (Ramsingh et al., 2014). 

Druhým nejsilnějším inhibitorem v naší studii byl prednisolon, hodnota 

IC50 prednisolonu vůči enzymu AKR1C3 byla rovna 57,6 µM. 

V publikaci (Skribek et al. 2010) je uvedeno, že při studiu aktivity prednisolonu vůči 

buňkám izolovaným z pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL), tyto buňky 

nebyly k samotnému prednisolonu citlivé. V kombinaci prednisolonu s daunorubicinem 
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ale došlo ke zvýšení aktivity tohoto anthracyklinu. Byl tedy prokázán synergistický 

účinek daunorubicinu s prednisolonem. Publikace uvádí, že v případě použití 3,9 µM 

daunorubicinu a 11,5 µM prednisolonu se sníží viabilita buněk izolovaných z pacientů 

s CLL na 15 %. Prednisolon v 10 µM koncentraci inhibuje AKR1C3 přibližně z 20 %. Je 

tedy otázkou, zda se na synergistickém účinku danorubicinu s prednisolonem nepodílí 

v určité míře inhibice AKR1C3. Pro potvrzení této teorie by bylo ale potřeba stanovit 

expresi karbonylredukujících enzymů u buněk CLL, na kterých byly experimenty 

prováděny. 

Cytarabin a kladribin vykazovaly ve stejné studii (Skribek et al, 2010) také aktivitu vůči 

testovaným CLL buňkám, ale bohužel nebyl studován jejich účinek s kombinaci 

s anthracykliny. 

Kombinace bolusových infuzí daunorubicinu (dny 1 až 3) s kontinuálními infuzemi 

cytarabinu (dny 1 až 7) po dobu třech týdnů je mnoho let používána jako standardní 

léčba u pacientů s akutní myeloidní leukémií (Feldman et al., 2011). 

U cytarabinu a kladribinu nebyla však v našich experimentech zjištěna významnější 

inhibiční aktivita vůči testovaným karbonylredukujícím enzymům. Proto lze 

předpokládat, že jejich mechanismus účinku s těmito enzymy nesouvisí. 

Proti leukémii je v současné době vyvíjena celá řada nových potenciálních léčiv. 

Z inhibitorů FLT3 kinasy lze jmenovat  sorafenib, midostaurin, quizartinib, crenolanib, 

gilteritinib a lestaurtinib. K terapii akutní myeloidní leukémie jsou dále určeny také 

některé inhibitory histondeacetylas (vorinostat, entinostat) a inhibitory 

DNA-methyltransferas (azacitidin, decitabin, quadecitabin, sapacitabin) (Yang, 2018). 

Tyto uvedené látky spadají pod klinické testování nebo jsou již schváleny pro použití 

v terapii (např. midostaurin jako léčivo Rydapt  (Novartis) u AML pacientů 

s FLT3 mutací) (Levis, 2017). 

Při použití anthracyklinů je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že mezi inhibitory lidských 

karbonylredukujících enzymů patří i řada přírodních látek. Například emodin vykazoval 

v přítomnosti substrátu daunorubicinu významnou inhibiční aktivitu vůči enzymům 

CBR1 (Ki= 0,219 µM), AKR1B10 (Ki= 0,667 µM) a AKR1C3 (Ki= 5, 46 µM) 

(Hintzpeter et al, 2016).  Dalšími potvrzenými inhibitory AKR1C3 v případě použití 

daunorubicinu jako substrátu jsou např. isochinolinové alkaloidy stylopin a kanadin 

(Hanusová et al, 2010). Vyplývá z toho, že nejen oficiální léčiva, ale i doplňky stravy 

mohou mít případný vliv na průběh léčby a tato skutečnost by měla být vzata do úvahy. 
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7. Závěr 

V teoretické části práce byly sepsány poznatky o leukémiích, dále byly uvedeny 

poznatky o lidských anthracyklin-redukujících enzymech z rodin aldo-ketoreduktas 

a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem a jejich souvislosti s rezistencí 

nádorových buněk. Dále byly sepsány poznatky o anthracyklinovém cytostatiku 

daunorubicinu, který byl používán v experimentální části. Byly také zjištěny a uvedeny 

poznatky o léčivech all-trans-retinové kyselině, cyklofosfamidu, cytarabinu, kladribinu 

a prednisolonu, které byly používány v experimentální části jako potenciální inhibitory. 

Na základě výsledků a zhodnocení experimentální části práce lze uvést tyto souhrnné 

poznatky: 

Nejvyšší aktivitu s daunorubicinem jako substrátem vykazovaly enzymy CBR1, 

AKR1A1 a AKR1C3. Enzymy AKR7A2 a AKR1B10 byly méně aktivní, u enzymu 

AKR1B1 byla aktivita velmi nízká. 

Ze screeningu schopnosti inhibice u vybraných léčiv používaných při léčbě leukémií, 

bylo zjištěno, že kyselina all-trans-retinová významně inhibuje enzymy AKR1C3 

a AKR1B10 a prednisolon enzym AKR1C3. 

Ná základě těchto poznatků bylo provedeno u kyseliny all-trans-retinové 

a prednisolonu stanovení inhibiční konstanty IC50. Zjištěná hodnota IC50 pro kyselinu 

all-trans-retinovou vůči enzymu AKR1B10 byla 75,4 µM a vůči enzymu AKR1C3 

1,2 µM. Hodnota IC50 v případě prednisolonu vůči enzymu AKR1C3 byla 57,6 µM. 

Na základě všech zjištění a výše uvedených poznatků vyplývá, že léčivo kyselina 

all-trans-retinová patří mezi významné inhibitory enzymu AKR1C3. Díky svým 

inhibičním účinkům by mohla být vhodnou volbou pro použití v léčbě leukemií či jiných 

nádorových onemocnění, u kterých se vyskytuje zvýšená exprese AKR1C3 a/nebo 

rezistence vůči anthracyklinům.  

V současné době je plánováno, že kyselina all-trans-retinová bude zařazena do studií 

na buněčných kulturách, které se věnují studiu inhibice lidských karbonylredukujících 

enzymů významných v lékové rezistenci. 
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8. Seznam zkratek 

ACN acetonitril 

ADH alkoholdehydrogenasa 

AKR aldo-ketoreduktasa 

ALL akutní lymfoblastická leukémie/lymfom 

AML akutní myeloidní leukemie 

ATRA all-trans-retinová kyselina 

CAT katalasa 

CBR karbonylreduktasa 

CEBPA CCAAT/enhancer binding protein alpha 

DMSO   Dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

ERG ETS-related gene 

FLT3 Fms-related tyrosinekinase 3 

G-6-P glukosa-6-fosfát 

G-6-PD glukosa-6-fosfátdehydrogenasa 

GP glutathionperoxidasa 

GST glutation-S-transferasa 

HCOOH kyselina mravenčí 

IDH 1, 2  isocitrát dehydrogenasa 1, 2 

MF mobilní fáze 

MgCl2    chlorid hořečnatý 
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MLL myeloid/lymphoid or mixed lineage leukemia 

MnSoD mangan superoxiddismutasa 

MPAL mixed phenotype acute leukemia 

MRN minimální residuální nemoc 

Na-P sodno-fosfátový 

NAPD+ nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

NH3      amoniak    

NO      oxid dusnatý 

NOS NO synthasa 

NPM1 nukleofosmin 

NQO1 NADPHdehydrogenasa 

p-gp      P-glykoprotein 

ROS volné kyslíkové radikály     

SNPs Single nukleotid polymorphisms 

SULT sulfotransferasa 

T-NHL T-nonHodgkinův lymfom 

UHPLC ultra high performance liquid chromatogramy 

XDH xantinoxidasa 
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