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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Mgr. Kateřina Lojdová 

Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Konzultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Inhibitory lidského enzymu AKR1C3 rostlinného původu 

 

Enzym AKR1C3 je součástí rozsáhlé nadrodiny aldo-ketoreduktas. Jedná se 

o hydroxysteroiddehydrogenasu, která se v lidském těle podílí mimo jiné 

na metabolismu steroidních hormonů, ale i na aktivaci a deaktivaci některých léčiv. 

Zvýšená exprese tohoto enzymu je spojena s vyšší agresivitou některých nádorových 

onemocnění a horší prognózou jejich léčby, např. u nádorového onemocnění prostaty. 

To z něj dělá zajímavý cíl pro farmaceutický a lékařský výzkum. Nalezení silného 

a selektivního inhibitoru AKR1C3 je prvním krokem k léčivu, které by mohlo ovlivnit 

metabolismus nádoru a obnovit jeho citlivost k léčbě.  

V této práci bylo testováno 32 přírodních látek ze skupin flavonoidů a alkaloidů. Cílem 

bylo stanovit inhibiční účinnost vybraných látek na enzym AKR1C3. K měření byla 

využita redukce potenciálního protinádorového léčiva oracinu na dihydrooracin, 

výsledky byly hodnoceny pomocí HPLC analýzy. U látek s významnějším inhibičním 

efektem byla stanovena poloviční inhibiční koncentrace (IC50).  
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Abstract 

 

Charles University 
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Candidate: Mgr. Kateřina Lojdová 

Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 

Consultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. 

Title of thesis: Inhibitors of human enzyme AKR1C3 of plant origin 

 

Enzyme AKR1C3 is a part of large superfamily of aldo-keto reductases. It is 

a hydroxysteriod dehydrogenase, in human body it participates among others in steroid 

hormone metabolism but also in activation and deactivation of some drugs. Increased 

expression of this enzyme is linked to higher aggressivity of some neoplastic diseases 

and poor prognosis of the treatment, e.g. prostate cancer. This makes AKR1C3 

an interesting target for farmaceutical and medical research. Discovery of strong and 

selective AKR1C3 inhibitor is the first step in finding a drug, that could affect tumor 

metabolism and restore its sensitivity to treatment.  

There were 32 naturally occuring compounds from flavonoid and alkaloid groups tested 

in this study. Its goal was to determine inhibiton efficacy of selected compounds 

to enzyme AKR1C3. Reduction of a potential anticancer drug oracin to dihydrooracin 

was used for the measurement, the results were evaluated using an HPLC analysis. IC50 

was determined for compounds with significant inhibitory effect. 
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1. Úvod 

 

Enzym AKR1C3 (aldo-ketoreduktasa 1C3) je jedním z mnoha v rozsáhlé rodině 

aldo-ketoreduktas. Tyto enzymy nalézáme téměř ve všech živých organismech, 

kde ovlivňují metabolismus široké škály endogenních i exogenních látek. AKR1C3 

patří do menší skupiny hydroxysteroiddehydrogenas, ve které patří k nejlépe 

prozkoumaným. Jeho účast na metabolismu steroidních hormonů i aktivaci a deaktivaci 

některých léčiv z něj dělá zajímavý cíl pro farmaceutický a lékařský výzkum, a to pro 

jeho schopnost ovlivňovat vznik, vývoj a prognózu některých nádorových a dalších 

onemocnění. Vzhledem k významu tohoto enzymu jsou na katedře biochemických věd 

(KBV) Farmaceutické fakulty v Hradci Králové zkoumány látky, které by mohly 

potenciálně působit jako inhibitory AKR1C3.  

Enzym AKR1C3 se podílí na redukci potenciálního protinádorového léčiva oracinu 

na dihydrooracin (DHO). Tato reakce byla využita pro zjištění vlivu testovaných látek 

na aktivitu AKR1C3. V této studii bylo použito 32 látek rostlinného původu, alkaloidů 

a flavonoidů různých strukturních typů. Pro látky s významnějším inhibičním efektem 

byla stanovena poloviční inhibiční koncentrace (IC50).  
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2. Teoretická část 

2.1 Aldo-ketoreduktasy 

2.1.1 Základní charakteristika 

Aldo-ketoreduktasy (AKR) představují skupinu enzymů, kam v současné době řadíme 

190 proteinů, nicméně pravděpodobně nejde o konečné číslo, protože už nyní je známo 

několik dalších potenciálních členů této skupiny. Tyto enzymy lze nalézt u všech živých 

organismů. U člověka se vyskytuje 15 enzymů z rodin  AKR1, AKR6 a AKR7 (Barski 

et al. 2008, Penning et al. 2007, Penning a Byrns 2009, Penning 2015).  

Aldo-ketoreduktasy in vivo redukují aldehydovou skupinu a ketoskupinu 

na odpovídající primární a sekundární alkoholy. Metabolizují širokou škálu 

endogenních i exogenních substrátů, například steroidy, monosacharidy, prostaglandiny 

(PG) a mnohá xenobiotika (Barski et al. 2008). Jedná se o monomerní cytosolické 

proteiny o velikosti 280–320 aminokyselin, což odpovídá 34–37 kDa. Od ostatních 

aldo-ketoredukas se částečně odlišují enzymy z rodin AKR2, AKR6 a AKR7, které se 

vyskytují ve formě multimerů. Kofaktorem aldo-ketoreduktas je 

nikotinamidadenindinukleotid fosfát (NADPH) (Penning et al. 2007).  

2.1.2 Klasifikace aldo-ketoreduktas 

Současný systém zařazuje AKR do rodin a podrodin podle podobnosti v sekvenci 

aminokyselin. Rodinu tvoří enzymy, které sdílí alespoň 40 % svojí sekvence. Celkem 

rozlišujeme 16 rodin (Penning 2015), značených arabskou číslicí. Jednotlivé rodiny 

mohou být dále rozděleny do podrodin (zapisuje se velkým písmenem), do kterých se 

zařazují enzymy s více než 60% shodou aminokyselinové sekvence. Takto vyčleněné 

podrodiny se nevyskytují ve všech rodinách aldo-ketoreduktas, nacházíme je pouze v 9 

z nich. Například rodinu AKR1 dělíme do 6 podrodin A, B, C, D, E a G, z toho enzymy, 

které se nacházejí u lidí, jsou z podrodin AKR1A (aldehydreduktasy), AKR1B 

(aldosareduktasy), AKR1C (hydroxysteroiddehydrogenasy) a AKR1D 

(steroid-5β-reduktasa) (Barski et al. 2008). Enzymy shodující se svou sekvencí z více 

než 97 % mohou být považovány za alely jednoho proteinu, pokud si odpovídají svojí 

enzymovou aktivitou. V případě, že takto podobné enzymy vykazují odlišnou funkci 
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a substrátovou specifitu, nebo pokud jsou produkty odlišné cDNA, jde o dvě různé 

isoformy. Tvoří-li enzym multimery, zapisuje se navíc stechiometrický poměr 

jednotlivých isoforem. Systematický název aldo-ketoreduktasy v sobě zahrnuje 

informace o zařazení v rámci hierarchie AKR. Na prvním místě se píše zkratka AKR, 

jako aldo-ketoreduktasa. Následuje příslušnost k rodině a k podrodině a na posledním 

místě je číslo samotného enzymu. Ve výsledku tedy AKR1C3 znamená 

aldo-ketoreduktasu z rodiny 1 a podrodiny C, číslice 3 je pořadové číslo přidělené 

konkrétnímu enzymu (Jez et al. 1997).  

2.1.3 Struktura aldo-ketoreduktas a jejich reakční mechanismus 

Všechny aldo-ketoreduktasy se vyznačují podobností základní trojrozměrné struktury, 

kterou je tzv. (β/α)8 soudek, někdy také TIM soudek (triose-phosphate isomerase 

barrel). Vnější stranu formují α-helixy, vnitřní část je tvořena β-skládanými listy. 

Kromě základních 8 α-helixů (1-8) a 8 β-skládaných listů (1-8) jsou do struktury 

včleněny ještě další dva α-helixy, H1 a H2. První mezi β-list 7 a α-helix 8, druhý mezi 

α-helix 8 a C-konec enzymu. Na N-konci se nachází krátká β-vlásenka, která překrývá 

dno centrálního soudku. Specifitu k substrátu do značné míry ovlivňují tři velké smyčky 

značené A, B a C (Obr. 1) (Penning a Byrns 2009, Penning 2015).  

 

Obr. 1: Struktura AKR1C. Schematické zobrazení struktury soudku, α-helixy jsou zobrazeny 

jako červené válce, β-skládané listy modrými šipkami. Jsou zde patrné i oba α-helixy mimo 

pravidelnou strukturu (H1 a H2) a β-vlásenka na N-konci enzymu (Barski et al. 2008). 
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Zatímco vazebné místo AKR pro substrát se mezi jednotlivými enzymy a jejich 

podrodinami liší, jsou místo pro vazbu kofaktoru a katalyticky aktivní aminokyseliny 

enzymů v rámci celé nadrodiny aldo-ketoreduktas podobné. Aktivní místo enzymů se 

nachází uvnitř struktury centrálního β-soudku. Při reakci nejprve dojde k navázání 

kofaktoru NAD(P)H, tím nastane konformační změna, která umožní vazbu substrátu. 

Vytvořená kapsa, do které se substrát váže, je tvořena hydrofobními zbytky 

aminokyselin enzymu a nikotinamidovým kruhem kofaktoru NAD(P)H. V rámci celé 

skupiny se až na výjimky účastní enzymatické přeměny substrátu čtyři zbytky 

aminokyselin v aktivním místě, tzv. katalytická tetráda, která hraje zásadní roli 

v aktivitě enzymu. Například u AKR1C9 jde o Tyr-55, His-117, Asp-50 a Lys-84 (Jez 

et al. 1997, Penning 1999, Sanli et al. 2003, Penning a Byrns 2009). Při samotné redukci 

dochází k přenosu hydridového iontu z nikotinamidu kofaktoru na karbonylovou 

skupinu substrátu, současně dochází k přenosu protonu (Obr. 2). Po proběhnutí reakce 

se nejprve od enzymu odpoutá produkt a až v posledním kroku dochází k uvolnění 

kofaktoru. U většiny AKR je preferovaným kofaktorem NADPH. Reakce je spojena 

pouze s malou změnou volné energie, může být tedy reverzibilní, její rychlost je určena 

navázáním a uvolněním NADPH. V podmínkách živého organismu, in vivo, dochází 

především k redukci (Jez et al. 1997, Penning 1999, Sanli et al. 2003). 

  

Obr. 2: Katalytický mechanismus AKR (Penning 2015). Tyrosinový zbytek v aktivním místě 

enzymu tvoří vodíkovou vazbu s karbonylovou skupinou substrátu. Při samotné redukci dochází 

k přenosu hydridového iontu z nikotinamidu na polarizovanou karbonylovou skupinu. Ostatní 

zbytky katalytické tetrády usnadňují přenos protonu a upravují orientaci karbonylové skupiny 

substrátu v aktivním místě. Alkohol vzniká následným navázáním protonu, jehož zdrojem je 

tyrosin. 
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2.2 Podrodina AKR1C 

Podrodina AKR1C zahrnuje 3α-hydroxysteroiddehydrogenasy. Enzymy AKR1C1, 

AKR1C2, AKR1C3 a AKR1C4 se vyskytují u člověka. Tyto isoformy se shodují 

alespoň v 84 % sekvence aminokyselin, AKR1C1 a AKR1C2 jsou shodné z 98 %, liší 

se pouze 7 aminokyselinami. Všechny geny pro lidské AKR1C jsou umístěny společně 

na chromozomu 10 (Barski et al. 2008, Penning et al. 2004, Steckelbroeck et al. 2004a, 

Zeng et al. 2017).  

Jednotlivé isoformy metabolizují své substráty na různé produkty. Ačkoli jde souhrnně 

o 3α-hydroxysteroiddehydrogenasy, mohou mít i další aktivitu. Tyto enzymy jsou 

schopny redukovat oxo-skupiny steroidů i v polohách 17 (př. androsteron, 

androstendion, estron) a 20 (př. progesteron) (Obr. 3). Tato variabilita je umožněna 

rozměrnou vazebnou kapsou, kdy se substrát může vůči enzymu orientovat vícero 

způsoby (Steckelbroeck et al. 2004a, Jin et al. 2003, Penning et al. 2003). AKR1C3 tak 

působí i jako 17-ketosteroidreduktasa a AKR1C1 jako 20-ketosteroidreduktasa 

(Penning et al. 2003). Kromě endogenních substrátů se AKR1C podílí i na metabolismu 

exogenních látek, patří mezi ně léčiva, ale i polutanty životního prostředí apod. 

Příkladem jsou některá protinádorová léčiva, kde redukce pomocí AKR1C může 

působit aktivaci proléčiva (př. tibolon), ale může působit i deaktivaci a přispívat tak 

ke vzniku lékové rezistence (př. daunorubicin a doxorubicin) (Barski et al. 2008, 

Heibein et al. 2012, Hofman et al. 2014, Novotna et al. 2008, Steckelbroeck et al. 

2004a, Steckelbroeck et al. 2006). 

 

Obr. 3: Enzymy AKR1C1-4 jsou schopné navázat substráty v různých polohách, redukují 

tak oxo-skupiny steroidů v polohách 3, 17 a 20 (Penning et al. 2004, upraveno). 
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2.2.1 Exprese jednotlivých isoforem v tkáních a orgánech těla 

Enzymy AKR1C byly nalezeny v mnoha orgánech nebo tkáních lidského těla, 

v prostatě, varlatech, děloze, prsní žláze, játrech, ledvinách, močovém měchýři, tenkém 

střevě, plicích i centrální nervové soustavě (CNS) (Obr. 4). Játra jsou však jediným 

orgánem, kde byly nalezeny všechny čtyři enzymy (Penning et al. 2000). Právě místo 

exprese a výskytu určuje do velké míry jejich fyziologickou funkci. Enzymy 

vyskytujícími se v CNS jsou především AKR1C1 a AKR1C2, v malém množství pak 

lze nalézt AKR1C3. V prsních žlázách se vyskytuje AKR1C3, který také představuje 

dominantní formu v děloze. Jako další se kromě AKR1C3 v této tkáni nachází 

i AKR1C2. V plicích jsou exprimovány všechy enzymy AKR1C s výjimkou AKR1C4, 

stejně tak i v endometriu nebo tukové tkáni organismu. Ve varlatech je exprimován 

především AKR1C1. AKR1C3 dominuje v močovém měchýři a ledvinách (Penning et 

al. 2004). 

 

Obr. 4: Distribuce mRNA AKR1C v tkáních lidského těla. Zleva plíce, játra, prostata, 

děloha, mléčná žláza, mozek, tenké střevo a varlata (Penning et al. 2000). 

 

 



14 

 

2.3 AKR1C3 

Enzym AKR1C3 je znám i pod jinými názvy, např. jako 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 2, 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 5, 

nebo 11-ketoprostaglandinreduktasa (prostaglandin F synthasa). S ostatními enzymy své 

rodiny sdílí více než 86 % sekvenční identity (Dozmorov et al. 2010). Vyskytuje se 

především ve tkáních reprodukčního ústrojí. U žen jsou to žluté tělísko, prsní žláza 

a epitelové buňky endometria. U mužů jde o Leydigovy buňky a prostatu. Poprvé byl 

nalezen v lidských játrech, kde se nicméně vyskytuje pouze minimálně, až později byl 

získán i z prostaty a placentální cDNA knihovny. Jeho mRNA byla nalezena také 

v dalších částech těla, které nejsou asociovány s pohlavními hormony, v játrech, plicích, 

tenkém střevě, nadledvinách, mozku, močovém měchýři a ledvinách (Khanna et al. 

1995).  

AKR1C3 katalyzuje v těle přeměny androgenů, estrogenů a progesteronů. Působí jako 

reduktasa, např. zprostředkovává redukci androstendionu na testosteron (Obr. 5), 

estronu na estradiol (Obr. 6) a progesteronu na hydroxyprogesteron (Obr. 7). Hraje také 

roli v biosyntéze prostaglandinů, v přítomnosti AKR1C3 dochází k redukci PGD2 

na 9α,11β-PGF2α a tvorbě PGF2α z PGH2 (Obr. 8) (Penning a Byrns 2009). 

 
Obr. 5: Redukce androstendionu na testosteron (Penning et al. 2001, upraveno) 

 

 
Obr. 6: Redukce estronu na estradiol (Penning et al. 2001, upraveno) 
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Obr. 7: Redukce progesteronu na 20α-hydroxyprogesteron (Beranič et al. 2011, upraveno) 

 

 
Obr. 8: Redukce prostaglandinu PGH2 na PGF2α a PGD2 na PGF2 (Penning a Drury 2007, 

upraveno) 

Díky svým funkcím ovlivňuje dostupnost aktivních forem pohlavních hormonů. Jeho 

role je obzvláště důležitá pro lokální koncentrace hormonů u starších osob po meno- 

a andropauze (Penning et al. 2006). 

Změny v expresi AKR1C3 jsou spojeny s různými nádorovými onemocněními, 

př. prostaty, prsu, endometria, ale i nádorovým onemocněním plic nebo 

myelodysplastickým syndromem. Zvýšená exprese AKR1C3 předznamenává vyšší 

agresivitu nádoru. Tento enzym se tak stává perspektivním cílem pro výzkum léčby 

především nádorových onemocnění ovlivněných lokální koncentrací steroidních 

hormonů. Určitý vliv má i u ostatních typů nádorového bujení, které nejsou závislé 

na hladině hormonů. Velkou měrou je to dáno zřejmě působením AKR1C3 

na metabolismus prostaglandinů (Dozmorov et al. 2010).  

Hladina AKR1C3 přispívá svým vlivem na metabolismus androgenů i k rozvoji benigní 

hyperplazie prostaty (Bauman et al. 2006), zvýšením množství estrogenů a snížením 

progesteronu podporuje vývoj endometriosy a dysmenorheu. Vyšší množství AKR1C3 
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nalézáme i při chronickém zánětu obecně nebo u diabetiků. AKR1C3 může být zvýšeně 

exprimován s různou mírou i u dalších patologických změn, jako je atrofie a metaplasie 

urotheliálních buněk. Svůj vliv může AKR1C3 pravděpodobně uplatnit i u depresivní 

poruchy, epilepsie, nebo premenstruačního syndromu (Beranič et al. 2013). 

Míra exprese AKR1C3 se liší také podle vývojového stadia nádoru, nádorová tkáň 

napodobující embryonální stav orgánu obsahuje méně enzymu než tkáň dospělého typu, 

např. Wilmsův nádor a karcinom renálních buněk (Azzarello et al. 2010).  

2.3.1 Fyziologická a patologická funkce AKR1C3 v prostatě 

AKR1C3 ovlivňuje jak fyziologický, tak i abnormální růst prostaty, kde je hojně 

exprimován. Katalyzuje přeměnu androgenních hormonů a tím může vychýlit 

hormonální rovnováhu, na které závisí zajištění role prostaty. V prostatě inaktivuje 

5α-dihydrotestosteron (5α-DHT) na 5α-androstan-3α,17β-diol (3α-diol) (Obr. 9) 

a redukuje Δ4-androsten-3,17-dion na testosteron (Obr. 5), který je pak přeměněn 

na DHT, a aktivuje androgenní receptor (AR), čímž dochází k ovlivnění růstu 

epiteliálních buněk. 3α-diol byl považován za neaktivní, dokud není přeměněn zpět 

na 5α-DHT, ale je možné, že stimuluje proliferaci na AR nezávislým způsobem (Fung 

et al. 2006).  

 
Obr. 9: Přeměna 5α-dihydrotestosteronu na 3α-androstandiol (Penning et al. 2004, 

upraveno) 

 
Androgeny slouží jako trofické faktory při vývoji karcinomu prostaty, důležitá je proto 

rovnováha jednotlivých androgenů. Zvýšená exprese AKR1C3 je příčinnou vzniku 

a přežívání nádorových buněk v prostatě, podporuje angiogenezi a progresi nádoru. 

Ovlivnění vývoje nádorových buněk v prostatě pomocí AKR1C3 působí pravděpodobně 

na více úrovních. Kromě modulace androgenního a estrogenního metabolismu aktivuje 
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IGF-1 (insulin-like growth factor, inzulinu podobný růstový faktor), dále zvyšuje 

množství VEGF (vascular endothelial growth factor) a má vliv i na signalizaci pomocí 

proteinu p53 (Dozmorov et al. 2010). Další linií ovlivnění proliferace nádorových 

buněk prostaty je produkt AKR1C3, 9α,11β-PGF2 (Fung et al. 2006). 

Jednou z metod léčby nádorového onemocnění prostaty je androgenní ablace. Protože je 

vývoj nemoci závislý na hladině androgenních hormonů, lze očekávat dobrou odpověď 

na léčbu. Výjimkou je tzv. „kastračně rezistentní nádor prostaty“ (CRPC, castrate 

resistant prostate cancer), kdy se po cca 1-3 letech léčby vyvine alternativní cesta 

metabolismu androgenů (Hamid et al. 2012). AKR1C3 redukuje 

Δ4-androsten-3,17-dion na testosteron (Obr. 5), dehydroepiandrosteron se přeměňuje 

působením AKR1C3 na 5-androsten-3β,17β-diol (Obr. 10) a dále jinými enzymy 

na testosteron a DHT a dochází pravděpodobně k aktivaci androgenního receptoru 

(intratumorální steroidogeneze). Při tomto stavu se rozvíjí rezistence na inhibitor 

5α-reduktasy finasterid (Byrns et al. 2012).  

 

Obr. 10: Přeměna dehydroepiandrosteronu na 5-androsten-3β,17β-diol (Byrns et al. 2012, 

upraveno) 

Zvýšenou expresi AKR1C3 nacházíme jak u lokalizovaných, tak u pokročilých 

metastazujících adenokarcinomů, tento nález je spojen s horší prognózou vývoje 

(Dozmorov et al. 2010). AKR1C3 byl ve zvýšené míře nalezen v 9 z 11 případů 

primárního prostatického adenokarcinomu (Fung et al. 2006), u CRPC je zvýšen 

cca o 30 %. Zesílenou expresi můžeme najít i u benigní hyperplazie prostaty. Je tzv. 

markrem časné adaptace na nízké hladiny androgenů (Bauman et al. 2006). Stále se 

hledá vhodná léčba pro tyto stavy, z inhibitorů AKR1C3 se žádný zatím do klinické 

praxe nedostal, schváleny pro použití při CRPC byly abirateron (inhibitor CYP17A1) 

a enzalutamid (působí na úrovni AR), další látky se testují (Hamid et al. 2012). 
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2.3.2 AKR1C3 v prsní tkáni, nádorové onemocnění prsu 

AKR1C3 v prsu katalyzuje přeměnu 4-androsten-3,17-dionu na testosteron (Obr. 5), 

který je aromatasou přeměněn na 17β-estradiol. Dále redukuje estron vzniklý 

z androstendionu pomocí aromatasy na 17β-estradiol (Obr. 6). Kombinací činnosti 

těchto dvou enzymů tak dochází ke zvýšení hladiny estrogenů v prsu a tím ke zvýšení 

stimulace estrogenního receptoru (ER). Současně se kvůli redukci progesteronu 

na 20α-hydroxyprogesteron (Obr. 7) zeslabuje signalizace na progesteronovém 

receptoru a tím dále zvyšuje nerovnováha v poměru progesteron/estrogen. Zvýšená 

exprese AKR1C3 tedy hraje důležitou roli především u estrogenně závislého nádoru 

prsu (Byrns et al. 2009, Byrns et al. 2010), AKR1C3 nicméně nepůsobí pouze 

na metabolismus steroidních hormonů, ale moduluje také metabolismus prostaglandinů 

(Byrns et al. 2009, Byrns et al. 2010). V prsu je AKR1C3 ve srovnání s okolními 

tkáněmi exprimován mnohem silněji, o jeho hladině v nádorech prsu jsou rozporné 

informace. Podle Byrnse nacházíme zvýšenou expresi AKR1C3 u 65-85 % nádorové 

tkáně prsu, tito pacienti mají horší prognózu nemoci (Byrns et al. 2010). Oproti tomu 

další studie ukazují na snížený výskyt v buňkách ER-pozitivního karcinomu prsu 

ve srovnání se zdravou prsní tkání (Yin et al. 2014). 

2.3.3 AKR1C3 v endometriu a ovariích 

Endometrium je dalším místem, kde se může patologicky projevit působení AKR1C3. 

Tato tkáň se řídí cyklickými proměnami koncentrace pohlavních hormonů estrogenů 

a progestinů. Jejich působením se endometrium pravidelně mění v rámci menstruačního 

cyklu. Estrogeny podporují proliferaci buněk, zatímco progestiny ovlivňují jejich 

diferenciaci a omezují buněčnou proliferaci (Zakharov et al. 2010). Při porušení 

rovnovážného stavu, kdy vliv estrogenů převýší progestinové účinky, může dojít 

k rozvoji hyperplazie a nádorového onemocnění endometria. Ve více než 80 % případů 

jde o nádory závislé na estrogenech, pouze malé procento vzniká de novo nebo 

z jednoduché a atypické metaplasie (Rižner et al. 2006). Účinky estrogenů a progestinů 

jsou regulovány buď na receptorové úrovni regulací exprese jejich receptorů nebo navíc 

na prereceptorové úrovni přeměnou aktivních a neaktivních forem hormonů pomocí 

17β-dehydrogenas a 20α-dehydrogenas. AKR1C3 svým působením může vést 

ke zvýšeným hladinám estradiolu (Obr. 6), a tím ke zvýšenému účinku estrogenů 

a naopak ke snížení hladiny progesteronu (Obr. 7) (Hevir et al. 2011). 
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AKR1C3 byl exprimován ve zvýšené míře (dvoj až trojnásobně) u 4 ze 16 případů 

nádorových onemocnění endometria, nicméně nachází se jak v nemocné, tak i ve zdravé 

tkáni (Rižner et al. 2006). Exprese AKR1C3 je také zvýšena u endometriózy, kde 

zvyšuje redukci progesteronu (Hevir et al. 2011, Šmuc et al. 2009). K opačnému 

výsledku ovšem došel Zakharov ve své studii, podle jejíchž výsledků byla exprese 

AKR1C3 u endometriální hyperplasie a nádorového onemocnění potlačena (Zakharov 

et al. 2010).  

Ve vaječnících bylo nalezeno srovnatelné množství AKR1C3 v normální i nádorové 

tkáni. Tím se liší od AKR1C1 a AKR1C2, které mají v nádoru nižší koncentraci. Zdá 

se, že jejich regulace se liší od té u AKR1C3, to by mohlo platit i u jiných tkání. 

AKR1C3 také představuje dominantní formu v děloze, kde zodpovídá za tvorbu 

3α-androstandiolu (Ji et al. 2005). 

2.3.4 Funkce v centrální nervové soustavě (CNS) 

AKR1C3 nebyl odhalen ve vzorcích zdravé tkáně, nicméně vzhledem k rychlému 

rozkladu to nemusí znamenat, že se za fyziologického stavu v CNS nevyskytuje. 

Naopak byl nalezen v různých nádorech CNS, ačkoli s výjimkou meningiomu nejde 

typicky o nádory závislé na pohlavních hormonech. Exprese genu pro AKR1C3 může 

být indukována hypoxií a je spojena se stresem. Obecně rozlišujeme tři skupiny nádorů 

CNS podle míry exprese AKR1C3. V první skupině jsou zařazeny nádory, které ho 

neexprimují (typicky Schwannomy), dále pak s nízkou expresí (medulloblastomy, 

glioblastomy a astrocytické neoplazmata). Poslední skupinu tvoří nádory s vysokou 

expresí AKR1C3 (meningiomy a gliální neoplazmata). Stejně jako v jiných případech je 

AKR1C3 exprimován v nádorech embryonálního fenotypu minimálně (Park et al. 

2010).  

2.3.5 AKR1C3 ve vylučovacím ústrojí 

Ledviny metabolizují jak steroidní hormony, tak i prostaglandiny, které jsou důležité 

pro regulaci jejich vývoje. AKR1C3 se podílí na jejich modulaci, je exprimován v části 

ledvinných buněk, v Bowmanovu pouzdru, mesangiálních buňkách, proximálních 

a distálních tubulech a urotheliálním epithelu. Funkce AKR1C3 v ledvině nejsou zcela 

prozkoumány, je možné, že jeho produkty tvoří jakousi bariéru podporující filtraci vody 

a reabsorpci rozpuštěných látek (Azzarello et al. 2008). AKR1C3 je schopen 
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metabolizovat silný mineralokortikoidně působící desoxykortikosteron (Obr. 11) 

na jeho neaktivní 20α-hydroxy metabolit. Díky své expresi v epitheliálních buňkách 

renálních kanálků, schopných odpovědi na mineralokortikoidy, zde chrání receptory 

před jeho účinkem. Je také možné, že je AKR1C3 určitým markerem vývoje, který 

ukazuje na zralost ledviny a stav jejího vývoje. AKR1C3 je exprimován 

v neoplazmatech, které se podobají zralé dospělé tkáni ledvin a urotelu. Naopak 

ve Wilmsovu tumoru, který vytváří struktury podobné embryonální ledvině, se 

AKR1C3 vyskytuje sporadicky. AKR1C3 v ledvině také přeměňuje progesteron 

na 20α-hydroxyprogesteron (Obr. 7), kdy progesteronový receptor byl nalezen v části 

vývoje fetální ledviny (Azzarello et al. 2010).  

 

Obr. 11: Desoxykortikosteron 

2.3.6 Vliv AKR1C3 na metabolismus prostaglandinů 

Vliv prostaglandinů se projevuje ve všech tkáních těla a tedy i změna jejich 

metabolismu účinkem AKR1C3 má dalekosáhlý efekt v rozličných částech organismu. 

Prostaglandin PGD2 je nestabilní a za normálních okolností se bez působení enzymů 

rozkládá na PGJ2 a dále na 15-deoxy-Δ
12,14

-PGJ2, který je substrátem pro PPARγ 

receptor (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Ten působí jako supresor 

proliferace a podporuje diferenciaci buněk. V přítomnosti nadměrného množství 

AKR1C3 dochází pomocí jeho 11-ketoprostaglandinreduktasové aktivity ke zvýšení 

přeměny PGD2 na proliferaci podporující produkt PGF2 (Obr. 8). Tím, že AKR1C3 

způsobí snížení hladin PGD2 jako přirozeného PPARγ ligandu a inhibitoru NF-κB 

(nukleární faktor κB) signalizace, brání terminální diferenciaci buněk. Tento 

mechanismus je důležitý především v hematopoetické tkáni, např. u myeloidní leukemie 

(Penning a Byrns 2009, Dawns et al. 2011). AKR1C3 exprimovaný v nadbytečném 
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množství tak může být spojen s akutní i chronickou myeloidní leukemií (Birtwiste et al. 

2009). Pomocí změn metabolismu prostaglandinů může působit AKR1C3 i v ostatních 

tkáních. Např. ve zdravých buňkách prostaty není PPARγ exprimován, na rozdíl 

od situace v buňkách nádoru, kde je na základě kontroly dostupnosti ligandu pro PPARγ 

kontrolována proliferace a vývoj cév (Fung et al. 2006). Normální stromatální buňky 

vytváří 15Δ-PGJ2, který účinkuje jako inhibitor růstu a brání růstu tumoru (Desmond 

et al. 2003, Wang et al. 2008, Byrns a Penning 2009). 

2.3.7 Metabolizace exogenních látek a efekty v organismu 

Kromě tělu vlastních látek se AKR1C3 podílí na metabolismu mnoha xenobiotik. 

V centru zájmu stojí antineoplastická léčiva, jejichž inaktivace hraje významnou roli 

v lékové rezistenci některých nádorů, příkladem jsou protinádorová léčiva doxorubicin, 

daunorubicin a idarubicin (Obr. 12) (Barski et al. 2008, Heibein et al. 2012, Hofman et 

al. 2014, Novotna et al. 2008). Neúčinný metabolit doxorubicinu doxorubicinol je navíc 

podezřelý z kardiotoxicity. V případě zvýšené exprese enzymu v organismu léčeného 

člověka se snižuje efekt léčby, naopak ovlivněním množství exprimovaného AKR1C3 

by bylo možné obnovit odpověď pacienta na podání léčiva. Enzym AKR1C3 dále 

dokáže inaktivovat oracin jeho přeměnou na dihydrooracin (Obr. 13), což bylo využito 

pro tuto práci (Novotna et al. 2008, Wsol et al. 2007).  

Jiným mechanismem může AKR1C3 podporovat rezistenci vůči léčbě cisplatinou 

a podobnými látkami. AKR1C3 je jedním z enzymů, které chrání organismus před 

oxidativním poškozením buněk a cytotoxickým působením aldehydů. Mechanismem 

účinku cisplatiny je tvorba reaktivních forem kyslíku, které indukují apoptózu 

nádorových buněk, a ochranná funkce AKR1C3 vůči ROS může podpořit rezistenci 

těchto buněk vůči působení cisplatiny při léčbě nádoru (Matsunaga et al. 2013). 

Naopak prospěšným vlivem pro léčbu je přeměna proléčiva na jeho účinnou formu. 

AKR1C3 redukuje proléčivo tibolon na estrogenně účinné 3α/β-hydroxytibolony 

(Obr. 14) (Steckelbroeck et al. 2004b, Steckelbroeck et al. 2006). 

Kromě výše popsaných se podílí na metabolismu dalších léčiv, mezi jeho substráty patří 

např. ketoprofen a loxoprofen, naloxon a naltrexon, ethakrynová kyselina, haloperidol, 

nortriptylin, ketotifen, dolasetron a další (Barski et al. 2008). 
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Obr. 12: Redukce doxorubicinu na doxorubicinol (Novotna et al. 2008) 

 

Obr. 13: Redukce oracinu na dihydrooracin (Novotna et al. 2008, upraveno) 

 

Obr. 14: Redukce tibolonu na 3α/β-hydroxytibolon (Steckelbroeck et al. 2004b, upraveno) 
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Kromě léčiv podaných záměrně do organismu může AKR1C3 ovlivnit metabolismus 

i dalších exogenních látek, které se do těla dostávají vlivem znečištěného prostředí. Jsou 

to např. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a nitrosaminoketony (NNK) 

z výfukových zplodin nebo z tabákového kouře, které generují reaktivní sloučeniny 

kyslíku (ROS) a způsobují oxidativní poškození tkání. Na jednu stranu je působení 

AKR1C3 ochranným faktorem proti oxidativnímu stresu, na druhou stranu se podílí 

na přeměně těchto sloučenin, která v dalších krocích vede k nové tvorbě ROS. PAH 

jsou v plicích metabolizovány pomocí AKR1C3 na reaktivní o-chinony. PAH jsou 

nejprve přeměněny na katechol, který se samovolně oxiduje v přítomnosti kyslíku 

na o-chinon, dalším produktem této reakce jsou volné radikály. Pro tělo jsou 

nebezpečné jak uvolněné volné radikály, tak i o-chinony, které reagují 

s deoxyribonukleovou a ribonukleovou kyselinou (DNA a RNA), proteiny, 

glutathionem (GSH) a aminokyselinami. O-chinony se navíc působením NADPH 

samovolně přeměňují zpět na katechol a vracejí se tak okruhem zpět na počátek rizikové 

reakce (Birtwistle et al. 2009, Burczynski et al. 1999, Lan et al. 2004, Matsunaga et al. 

2009, Matsunaga et al. 2012, Palackal et al. 2002, Penning 2004, Penning a Drury 

2007). 

2.4 Inhibice funkce AKR1C3 

AKR1C3 exprimovaný fyziologicky v tkáních hraje nezastupitelnou roli v udržení 

hormonální homeostázy, svým vlivem na metabolismus prostaglandinů ovlivňuje 

i mnoho dalších fyziologických procesů organismu, ale i detoxikaci různých exogenních 

látek. Je-li jeho exprese změněna (obvykle zvýšena), projeví se patologické efekty 

porušené rovnováhy, které mohou obsáhnout nádorové bujení, jeho agresivitu 

a rezistentní odpověď na léčbu i další patologické stavy, viz předchozí kapitoly. 

V současné době se mnoho výzkumných skupin zaměřuje na nalezení vhodných 

inhibitorů AKR1C3, které jsou potenciálně využitelné při léčbě hormonálně závislých 

forem nádorů, ale mohou mít i chemopreventivní roli (Byrns et al.  2011). Tento 

výzkum je sice intenzivní, ale stále na začátku, pouze jedna látka 

(1-{1-[(5-methoxy-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}-2-methylpropan-2-ol) se 

zatím dostala do klinického zkoušení (Kikuchi et al. 2014, Loriot et al. 2014), ostatní 

potenciální inhibitory byly testovány jen na úrovni čistých proteinů a buněčných linií, 

spíše výjimečně jsou prováděny studie na živých zvířatech. Velký potenciál má 
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především kombinační léčba, při níž by přidání inhibitoru AKR1C3 umožnilo snížit 

dávkování léku, případně mohlo zvrátit rezistenci k dosud podávanému 

protinádorovému léčivu (Verma et al. 2016, Loriot et al. 2014).  

Jsou nalézány nejrůznější struktury s inhibičním účinkem vůči AKR1C3, u mnohých 

z nich byl již dříve rozpoznán protektivní efekt vůči nádorovému bujení. K hlavním 

skupinám známých inhibitorů AKR1C3 patří nesteroidní antiflogistika. Dále jsou to 

analoga steroidních hormonů, steroidní laktony, žlučové kyseliny nebo deriváty 

cholanové kyseliny. Mezi inhibitory AKR1C3 bez steroidního skeletu řadíme 

flavonoidy, deriváty skořicové kyseliny a další látky jak přírodního, tak i syntetického 

původu, mezi nimi i některá používaná léčiva (Byrns et al. 2011). 

Pro možné praktické využití inhibitorů AKR1C3 je podstatná nejen míra inhibice 

daného enzymu, ale i specifita účinku. Vzhledem k rozdílným rolím jednotlivých 

isoforem enzymů AKR1C je totiž třeba směřovat účinek inhibitoru pouze na konkrétní 

enzym tak, aby nebyly ovlivněny ostatní enzymy z této skupiny (Byrns et al. 2011).     

2.4.1 Nesteroidní antiflogistika 

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) jsou často využívaná léčiva s protizánětlivým, 

analgetickým a antipyretickým působením. Jde o strukturně heterogenní skupinu 

organických kyselin, které potlačují zánět inhibicí enzymu cyklooxygenasy (COX). 

Schopnost nesteroidních antiflogistik působit antiproliferativně u některých tumorů byla 

obecně připisována jejich působení na isoformu COX-2, teprve relativně nedávno se 

začal zvažovat i jiný mechanismus působení inhibicí AKR1C3. Výhodou a specifikem 

NSAID je, že jde o dlouho využívaná léčiva, je tedy možné počítat s jejich dobrou 

tolerancí organismem (Desmond et al. 2003).  

Mezi NSAID byly nalezeny dvě hlavní molekuly s inhibičním efektem vůči AKR1C3, 

a sice indomethacin (Obr. 15) se silnou selektivitou vůči AKR1C3 a dále flufenamová 

kyselina (N-fenylanthranilová kyselina) (Obr. 17), která je nejsilnějším inhibitorem 

AKR1C3 v této skupině. Jsou známy krystalové struktury komplexu AKR1C3 s oběma 

látkami (Lovering et al. 2004). Díky dobrým znalostem jejich SAR (structure activity 

relationship), tedy vztahu mezi jejich molekulární strukturou a aktivitou, je možno 

pokračovat ve výzkumu směřujícímu k jejich výhodnějším analogům (Byrns et al. 

2011). Mezi další známé sloučeniny této skupiny s inhibičním účinkem na AKR1C3 
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patří např. diclofenak, naproxen, ibuprofen, celekoxib, meklofenamová kyselina, 

flurbiprofen, ketoprofen, acetylsalicylová a salicylová kyselina, etodolak, sulindak 

a zomepirak (Penning et al. 1999, Bauman et al. 2005, Gobec et al. 2005, Davies et al. 

2009, Brožič et al. 2011, Flanagan et al. 2012). 

Kromě selektivity vůči ostatním isoformám AKR1C je důležitou vlastností ideálního 

inhibitoru selektivita vůči COX, podstatná pro omezení nežádoucích účinků léčiva. 

Byla navržena řada analog indomethacinu, uzpůsobených tak, aby byla omezena jejich 

interakce s COX a zvýšena specifita pro AKR1C3. Z těchto látek byly silnými 

inhibitory např. N-(4-chlorbenzoyl)melatonin (Obr. 16), jehož využitelnost je bohužel 

limitovaná kvůli jeho špatné biodostupnosti a rozpustnosti (Byrns et al. 2008), dále 

2´-des-methylindomethacin (Obr. 16) a další (Liedke et al. 2013). 

 

Obr. 15: Struktura indomethacinu 

            

Obr. 16: Analoga indomethacinu N-(4-chlorbenzoyl)melatonin a 

2´-des-methylindomethacin (Byrns et al. 2008, Liedke et al. 2013, upraveno) 
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N-fenylanthranilové kyseliny působí obecně jako silné, ale neselektivní inhibitory 

AKR1C3. Také u nich byly popsány strukturní změny, které vedou ke zvýšení 

selektivity vůči AKR1C3. Byla syntetizována různá analoga kyseliny 

N-fenylantranilové, jako např. 3-(4-(trifluormethyl)fenyl)aminobenzoová kyselina 

(Obr. 18) a další, odvozené od 3-fenylaminobenzoové kyseliny (Obr. 18), která je 

silným a selektivním inhibitorem AKR1C3 (Adeniji et al. 2011) nebo 

3-((4-nitronaftalen-1-yl)amino)benzoová kyselina (Obr. 18), která kromě selektivní 

inhibice AKR1C3 působí i jako AR antagonista, což může být výhodné při léčbě CRPC 

(Chen et al. 2012). Velmi podobnými látkami jsou další inhibitory AKR1C3, 

3-fenoxybenzoová kyselina a 2-[(2,2-difenylacetyl)amino]benzoová kyselina (Obr. 19), 

ačkoli data o jejich selektivitě musí být ještě prozkoumána (Gobec et al. 2005, Jackson 

et al. 2012). Za silný, ale bohužel z hlediska AKR1C neselektivní inhibitor, je 

považován 4-karboxy-2´,4´-dinitrodifenylamin (Obr. 20) (Byrns et al. 2011) a mnohé 

další molekuly odvozené od flufenamové kyseliny (Adeniji et al. 2012, Sinreih et al. 

2012). 

 

Obr. 17: Flufenamová kyselina  

 

Obr. 18: 3-fenylaminobenzoová kys., 3-(4-(trifluormethyl)fenyl)aminobenzoová kyselina a 

3-((4-nitronaftalen-1-yl)amino)benzoová kyselina (Adeniji et al. 2011, Chen et al. 2012, 

upraveno) 
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Obr. 19: 3-fenoxybenzoová kyselina a 2-[(2,2-difenylacetyl)amino]benzoová kyselina 

(Gobec et al. 2005, Jackson et al. 2012, upraveno) 

 

Obr. 20: 4-karboxy-2´,4´-dinitrodifenylamin (Byrns et al. 2011, upraveno) 

Z látek odvozených od kys. 5-aminosalicylové se jako selektivní inhibitor AKR1C3 

ukázala 5-(4,5-dimethylfuran-2-karboxamido)salicylová kys. (Obr. 21), dále různé 

deriváty kyseliny 3-aminobenzoové (Obr. 22). Mezi deriváty kyseliny 

2-aminobenzoové, které inhibují AKR1C3, patří 

2-(3-hydroxybenzylidenamino)benzamid (Obr. 23) (Brožič et al. 2012). 

 

Obr. 21: 5-(4,5-dimethylfuran-2-karboxamido)salicylová kys. (Brožič et al. 2012, upraveno) 
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Obr. 22: Deriváty kyseliny 3-aminobenzoové (Brožič et al. 2012, upraveno) 

 

Obr. 23: 2-(3-hydroxybenzylidenamino)benzamid (Brožič et al. 2012, upraveno) 

Silným inhibitorem se selektivitou vůči ostatním AKR1C enzymům je od naproxenu 

odvozená (R)-2-(6-methoxynafthalen-2-yl)butanová kyselina (Obr. 24), která byla 

testována na úrovni buněčných linií. Jde o látku ze skupiny (R)-profenů se zachovanou 

schopností inhibovat COX-2 a tedy se zachovaným analgetickým účinkem, což může 

být výhoda v případě bolesti způsobené metastázami (Adeniji et al. 2016). 

 

Obr. 24: (R)-2-(6-methoxynafthalen-2-yl)butanová kyselina (Adeniji et al. 2016, upraveno) 
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2.4.2 Steroidní inhibitory 

Steroidními inhibitory AKR1C3 jsou některá analoga jeho steroidních substrátů. Jejich 

nevýhodou je, že mohou vykazovat vlastní efekt na steroidních receptorech. Příklady 

steroidních inhibitorů jsou bethamethason a 17-difluorestratrien (Obr. 25) (Brožič et al. 

2011). Byl také proveden screening schopnosti progesteronů inhibovat AKR1C1 

a AKR1C3, kde všechny zkoušené progesterony inhibovaly relativně specificky 

AKR1C3. Nejlepšími inhibitory byly dydrogesteron (Obr. 26), medroxyprogesteron 

acetát (Obr. 26), 20α-hydroxydydrogesteron (Obr. 27) a norethinodron (Obr. 27) 

(der. 19-nortestosteronu). Bohužel pouze medroxyprogesteron acetát vykazuje 

po podání běžné terapeutické dávky dostatečně vysoké plazmatické hladiny, aby 

způsobil fyziologický efekt. Jeho nevýhodou je, že není specifický pro AKR1C3 a že se 

může vázat i na různé receptory pro hormony. Díky tomu není vhodný k využití jako 

samostatný inhibitor, ale lze o něm uvažovat v případě, že jeho další efekty budou 

v souladu se zamýšleným terapeutickým cílem, např. u endometriosy nebo nádorového 

onemocnění endometria, kde je žádoucí nejen inhibice AKR1C3, ale i aktivace 

progesteronového receptoru (Beranič et al. 2011, Byrns et al. 2011). 

    

Obr. 25: Bethamethason a 17-difluorestratrien (Brožič et al. 2011, upraveno) 

    

Obr. 26: Dydrogesteron a medroxyprogesteron acetát (Beranič et al. 2011, upraveno) 
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Obr. 27:  20α-hydroxydydrogesteron a norethinodron (Beranič et al. 2011, upraveno) 

Velmi silnými inhibitory AKR1C3 jsou laktony estrogenů, bohužel nebyla dostatečně 

testována jejich specifita vůči ostatním isoformám AKR1C. Jde však o velmi objemné 

molekuly, jejichž velikost omezuje možnost navázat se na ostatní isoformy AKR1C, 

které disponují menšími rozměry vazebných kapes, než AKR1C3, a tedy lze očekávat 

upřednostnění AKR1C3. Příkladem relativně specifického inhibitoru je 

3-desoxyestradiol derivát s dimethylovaným spiro-δ-laktonem v pozici 17 (Obr. 28) 

(Byrns et al. 2011) a další ze zkoumaných laktonů s vysokou afinitou k AKR1C3, 

3-karboxamido-1,3,5-(10)-estratrien-17(R)-spiro-2´-(5´,5´-dimethyl-6´-oxo)tetrahydropyran 

(EM1404, Obr. 28) (Qiu et al. 2007). 

    

 

Obr. 28: Derivát 3-desoxyestradiolu a EM1404 (Byrns et al. 2011, Qiu et al. 2007, upraveno) 
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2.4.3 Inhibitory AKR1C3 přírodního původu 

2.4.3.1 Flavonoidy a další fytoestrogeny 

Flavonoidy jsou přírodní fenolické sloučeniny vyskytující se široce v ovoci a rostlinách 

obecně. Obvykle se vyskytují v různých rostlinách v různém zastoupení, málokdy jsou 

specifické pro jeden druh. Mají široké spektrum účinků. Patří sem např. rostlinné 

pigmenty, látky působící jako ochrana proti UV záření nebo chránící rostlinu před 

škůdci. Jejich role není ještě plně objasněna. Pro svoji strukturní podobnost s lidskými 

steroidními hormony mohou vykazovat efekt na estrogenním receptoru, jsou někdy také 

nazývány fytoestrogeny (spolu s kumestany, lignany a stilbeny). Flavonoidy se dělí 

do několika strukturních tříd, na flavony, isoflavony, flavanony a další. Jedním 

z možných způsobů ovlivnění endokrinního systému je i působení na enzymy 

metebolizující steroidní hormony. Inhibiční efekt flavonoidů na AKR1C3 je v souladu 

s jejich již dříve pozorovanou chemoprevencí nádorového bujení, nicméně tyto 

fytoestrogeny mají v organismu ještě mnoho dalších cílů a účinků, proto nejsou úplně 

ideálními látkami pro výběr selektivního inhibitoru. Jejich efekt je silnější v kombinaci, 

pravděpodobně kvůli synergistickému působení vícero látek, nicméně přesný 

mechanismus účinku není znám, liší se i výsledky inhibiční účinnosti v závislosti 

na použité metodice (Krazeisen et al. 2001, Hong et al. 2008). 

Velká část zkoumaných látek vykazovala inhibiční efekt na AKR1C3, podstatným 

strukturním rysem pro tyto inibitory je jejich hydrofilita, přesněji počet hydroxylových 

skupin na molekule, které usnadňují vazbu na enzym, často s hydroxylovou skupinou 

v pozici 7 flavonu. Silnými inhibitory jsou např. coumestrol (Obr. 29), zearalenon 

(Obr. 29), quercetin (Obr. 30), biochanin A (Obr. 30), 7-hydroxyflavon (Obr. 31), 

naringenin (Obr. 31), silibinin, apigenin (Obr. 32) a luteolin (Obr. 32) (Krazeisen et al. 

2001, Škarydová et al. 2009). Většina zkoumaných flavonoidů není specifická vůči 

ostatním isoformám AKR1C, ale relativně specifickým a přitom silným inhibitorem 

AKR1C3 se ukázal být 2´-hydroxyflavanon (Obr. 33) (Škarydová et al. 2009). 
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Obr. 29: Coumestrol a zearalenon (Krazeisen et al. 2001, upraveno) 

   

Obr. 30: Quercetin a biochanin A (Krazeisen et al. 2001, upraveno) 

    

Obr. 31: 7-hydroxyflavon a naringenin (Škarydová et al. 2009, upraveno) 

    

Obr. 32: Apigenin a luteolin (Škarydová et al. 2009, upraveno) 

 

Obr. 33: 2´-hydroxyflavanon (Škarydová et al. 2009, upraveno) 
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2.4.3.2 Deriváty kyseliny skořicové 

Jako účinné se ukázaly i prekurzory flavonoidů. Byly popsány některé deriváty 

skořicové kyseliny, které inhibovaly AKR1C3. Nejslibnější byla α-methylskořicová 

kyselina, ale dobrým inhibitorem je i samotná nesubstituovaná skořicová kyselina 

(Obr. 34) (Brožič et al. 2006). Byla popsána také analoga těchto látek s velkými 

arylovými substituenty v pozici α, např. 2,3-diarylpropenové kyseliny (Obr. 34) se 

selektivitou k AKR1C3, konkrétně látky s 4-methylsulfonylfenyl substituentem v pozici 

2 a s 4-bromfenyl, 4-methylthiofenyl, 4-methylfenyl nebo 4-ethylfenylovým 

substituentem v pozici 3 propenové kyseliny  (Gazvoda et al. 2013).  

 

Obr. 34: Skořicová kyselina a 2,3-diarylpropenová kyselina (Gazvoda et al. 2013, upraveno) 

Dalším příkladem jsou prenylované a fenolové deriváty skořicové kyseliny 

z brazilského propolisu, který vykazuje protinádorové účinky. Byla z něj izolována 

látka baccharin (3-prenyl-4-(dihydrocinnamoyloxy)skořicová kyselina, Obr. 35), která 

je silným kompetivním selektivním inhibitorem AKR1C3 (Endo et al. 2012), bohužel se 

v organismu rychle metabolizuje hydrolýzou esterové vazby na drupanin s nízkou 

schopností inhibice AKR1C3 a omezenou selektivitou vůči ostatním isoformám 

AKR1C (Verma et al. 2016). 

 

Obr. 35: Baccharin (Endo et al. 2014, upraveno) 
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Baccharin se stal výchozí látkou pro intenzivní hledání dalších, silnějších inhibitorů 

AKR1C3. Většina jeho derivátů ale nedosahuje vlastností své předlohy, přesto poskytují 

vhled do potřebných strukturních vlastností využitelného inhibitoru (Endo et al. 2014, 

Zang et al. 2015). Silnějším inhibitorem než baccharin se zachovalou selektivitou je 

(E)-3-{3-[(3-hydroxybenzyl)oxy]-4-[(3-fenylpropanoyl)oxy]fenyl}akrylová kyselina 

(Obr. 36). Účinky obou látek byly testovány na buněčných liniích (Endo et al. 2014). 

 

Obr. 36: (E)-3-{3-[(3-hydroxybenzyl)oxy]-4-[(3-fenylpropanoyl)oxy]fenyl}akrylová 

kyselina (Endo et al. 2014, upraveno) 

Nově objeven byl derivát baccharinu se silným a selektivním inhibičním účinkem 

na AKR1C3 (E)-3-(4-(3-methylbut-2-en-1-yl)-3-(3-fenylpropanamido)fenyl)akrylová 

kyselina (Obr. 37), u které bylo prokázáno ovlivnění růstu nádorovýh buněk prostaty 

i in vivo na myším modelu (Verma et al. 2018, Verma et al. 2016). 

 

Obr. 37: (E)-3-(4-(3-methylbut-2-en-1-yl)-3-(3-fenylpropanamido)fenyl)akrylová kyselina 

(Verma et al. 2016, upraveno) 
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2.4.3.3 Deriváty kyseliny jasmonové 

Dalšími přírodními inhibitory AKR1C3 jsou deriváty jasmonové kyseliny s funkcí 

hormonů u rostlin. Jejich struktura obsahuje cyklopentanový kruh a částečně se podobá 

struktuře prostaglandinů (Obr. 38). Tyto látky nejsou specifické k AKR1C3 a celkově 

se tato skupina nezdá být vhodná pro vývoj selektivního inhibitoru (Davies et al. 2009). 

 

Obr. 38: PGD2 a jasmonová kyselina (Davies et al. 2009, upraveno) 

2.4.4 Další inhibitory AKR1C3 

2.4.4.1 Benzodiazepiny 

Benzodiazepiny jsou látky účastnící se biotransformace neurosteroidů. Zkoumalo se, 

zda není inhibice AKR1C jedním z mechanizmů jejich antianxiózního účinku. Většina 

ze zkoumaných látek včetně diazepamu inhibovala AKR1C nespecificky, s vyšší 

potencí vůči ostatním isoformám, s výjimkou cloxazolamu (Obr. 39), který je relativně 

silným a selektivním inhibitorem AKR1C3. Vhodný analog cloxazolamu by tak mohl 

nalézt praktické využití (Byrns et al. 2011). 

 

Obr. 39: Cloxazolam (Byrns et al. 2011, upraveno) 
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2.4.4.2 Deriváty cyklopentanu 

Cyklopentanový kruh je základní strukturou prostaglandinů, substrátů AKR1C3. 

Vhodně substituované cyklopentany by se tak mohly vázat v aktivním místě enzymu 

a působit jako jeho inhibitory. Příkladem je bimatoprost, antiglaukomové léčivo 

(Obr. 40), strukturní analog prostaglandinu F2α, nicméně nebyla zkoumána jeho 

specifita vůči dalším isoformám (Byrns et al. 2011). Cyklopentanový kruh ve své 

struktuře obsahují i jasmonáty, viz kapitola o látkách přírodního původu. Relativně 

specifickým inhibitorem AKR1C3 je methylether cyklopentanu (Obr. 40) (Štefane et al. 

2009). Selektivními inhibitory AKR1C3 jsou i další látky obsahující pětičetný 

heterocyklický kruh, napodobující teoreticky cyklopentan prostaglandinů (Obr. 41), 

např. N-((6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)methyl)-pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-karboxamid 

(Brožič et al. 2012). 

   

Obr. 40: Bimatoprost a 2-(4-chlorbenziliden)cyklopentylmethylether (Byrns et al. 2011, 

Štefane et al. 2009, upraveno) 

 

Obr. 41: Další strukturní typy inhibitorů AKR1C3 s pětičetným heterocyklickým kruhem 

(Brožič et al. 2012, upraveno) 
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2.4.4.3 Deriváty kyseliny 3-(3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-ylsulfonyl)benzoové  

K nověji objeveným inhibitorům patří deriváty 3-(3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl-

sulfonyl)benzoové kyseliny (Obr. 42), které představují jak silné, tak vysoce selektivní 

inhibitory AKR1C3. Vybrané sloučeniny, které vykazují nejvyšší účinek vůči 

isolovanému enzymu AKR1C3, byly hodnoceny i v buněčném prostředí. Rozdíl 

v účincích na enzymatické a buněčné úrovni je vysoký, polární sloučeniny této skupiny 

vykazují výrazně nižší účinek v prostředí buňky, pravděpodobně kvůli horšímu 

vstřebávání, naopak neutrální amidy mají vyšší účinek, než se očekávalo (Jamieson et 

al. 2012).  

 

Obr. 42: 3-(3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-ylsulfonyl)benzoová kyselina (Jamieson et al. 

2012, upraveno) 

2.4.4.4 1-(4-(piperidin-1-ylsulfonyl)fenyl)pyrrolidin-2-ony 

Většina inhibitorů AKR1C3 jsou sloučeniny obsahující ve své struktuře karboxyl. 

Do buněk se dostávají pomocí přenašečů, což dělá jejich působení nepředvídatelným. 

(Piperidinosulfonamidofenyl)pyrrolidin-2-ony (Obr. 43) jsou silné selektivní inhibitory 

AKR1C3 bez obsahu karboxylu. Tyto sloučeniny jsou neaktivní vůči COX i ostatním 

isoformám AKR1C, navíc byly zkoušeny i v prostředí buněk, kde byly aktivnější než 

sloučeniny s karboxylovou skupinou (Heinrich et al. 2013, Yin et al. 2014). 

 

Obr. 43: 1-(4-(piperidin-1-ylsulfonyl)fenyl)pyrrolidin-2-ony, příklady (Heinrich et al. 2013, 

upraveno) 
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2.4.4.5 Morpholylureasy 

Morpholylureasy, morpholino(fenylpiperazin-1-yl)methanony (Obr. 44), jsou silné 

a selektivní ihibitory AKR1C3. Jejich výhodou je, stejně jako u předchozích, že 

neobsahují ve své struktuře karboxyl. Už dříve byla nalezena podobná látka, 

morpholino(fenylpiperazin-1-yl)methanon. Tyto inhibitory jsou selektivní vůči ostatním 

AKR1C, částečně byla zkoumána i účinnost vůči COX, kdy se ukázaly jako inaktivní. 

Testována byla inhibiční aktivita i u buněčných linií, kde bylo nalezeno široké rozmezí 

rozdílů v enzymatické aktivitě, ale v buňkách byly tyto látky cca 3x účinnější, což je 

v kontrastu s karboxylovými kyselinami, jejichž aktivita v buňkách je obvykle nižší 

oproti in vitro testování (Flanagan et al. 2014). 

 

Obr. 44: Morpholylureasy, příklady (Flanagan et al. 2014, upraveno) 

2.4.4.6 2-methyl-1-{1-[(5-methyl-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}propan-2-ol 

a 1-{1-[(5-methoxy-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}-2-methylpropan-2-ol 

Strukturně odlišným typem inhibitoru AKR1C3 je 

2-methyl-1-{1-[(5-methyl-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}propan-2-ol 

(Obr. 45), získaný postupnými úpravami indolového derivátu. Jeho výhodou je, že jde 

o selektivní inhibitor AKR1C3 s dobrou rozpustností a prostupností membránami. Byla 

testována jeho účinnost i na zvířecích modelech, po perorálním podání byl rychle 

absorbován ze střeva a transportován do krve, v dávce 10 mg/kg inhiboval produkci 

testosteronu u pokusných myší (Watanabe et al. 2013). 
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Obr. 45: 2-methyl-1-{1-[(5-methyl-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}propan-2-ol 

(Watanabe et al. 2013, upraveno) 

 

Velmi podobnou strukturou je 1-{1-[(5-methoxy-1H-indol-2-yl)karbonyl]-

piperidin-4-yl}-2-methylpropan-2-ol (Obr. 46), látka, která se zatím jako jediná 

z inhibitorů AKR1C3 dostala do klinického testování. Na základě testování na zvířecích 

modelech byla zjištěna dobrá perorální dostupnost a bylo předpokládáno, že podávání 

lidským pacientům s CRPC v klinickém testování povede k potlačení biosyntézy 

androgenů. Následná klinická studie byla nicméně předčasně ukončena pro nedostatek 

pozorovatelných výsledků. Důvodů selhání může být několik. Selhání mohlo být 

způsobeno nedostatečnou inhibicí cílového AKR1C3 v lidském organismu, nebo nízkou 

expresí tohoto enzymu v nádoru, způsobenou jinými podmínkami předchozí léčby. 

Do studie byli navíc zahrnuti pouze pacienti s velmi vážným stádiem nemoci. Další 

možností je rychlé vytvoření alternativní cesty syntézy androgenů. Tato situace ukazuje, 

jak rozdílné mohou být výsledky v jednotlivých stadiích výzkumu a složitost působení 

AKR1C3 a jeho inhibitorů v organismu (Kikuchi et al. 2014, Loriot et al. 2014). 

 

Obr. 46: 1-{1-[(5-methoxy-1H-indol-2-yl)karbonyl]piperidin-4-yl}-2-methylpropan-2-ol 

(Kikuchi et al. 2014, upraveno) 
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2.4.4.7 N-benzensulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinové triazoly 

Dalším směrem výzkumu se stala substituovaná triazolová analoga benzoátů 

a benzaldehydů s protinádorovou aktivitou. Syntetizované N-sulfonyl-

1,2,3,4-tetrahydroisochinoliny (Obr. 47) vykazují širokou škálu účinků s možným 

využitím v medicíně, některé mají cytotoxickou aktivitu. V následné studii byl prokázán 

silný selektivní účinek 3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)benzoové kyseliny 

vůči AKR1C3. Ukázalo se, že sulfonamidový zbytek je nezbytný pro inhibiční aktivitu. 

Byla syntetizována série hybridních molekul obsahujících tetrahydroisochinoliny 

a triazol, které se při testování na buněčných liniích také ukázaly jako slibné inhibitory 

AKR1C3 s protinádorovou aktivitou (Pingaew et al. 2014). 

 

Obr. 47: N-benzensulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinové triazoly (Pingaew et al. 2014, 

upraveno) 

2.4.4.8 Dinaciclib 

Inhibitorem AKR1C3 testovaným na úrovni rekombinantního enzymu i intaktních 

buněk je také dinaciclib, inhibitor cyklin-dependentních kinas  (Obr. 48), který se nyní 

nachází ve III. fázi klinického testování pro léčbu leukemie (Novotná et al. 2018). 

 

Obr. 48: Dinaciclib (Novotná et al. 2018, upraveno) 
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2.4.5 Potenciál kombinační léčby 

Nejčastěji se využití inhibitorů AKR1C3 zvažuje v léčbě nádorového onemocnění 

prostaty, kde je také role tohoto enzymu nejlépe prozkoumána. Především pro pacienty 

s CRPC je dosud k dispozici jen omezené možství léčebných možností. Schválená 

léčiva vykazují velké množství nežádoucích účinků a rychle se na ně vyvíjí rezistence 

(Liu et al. 2017). 

Rezistence nádorového onemocnění prostaty na léčbu enzalutamidem a abirateronem 

může být způsobena zvýšenou expresí AKR1C3 a aktivací náhradní cesty tvorby 

androgenů v prostatě a změnou funkce AR. Ve studii, kde byl podáván indomethacin 

(využitý jako dlouho používané léčivo se známým bezpečnostním profilem) 

v kombinaci s enzalutamidem nebo abirateronem, došlo k obnovení senzitivity 

nádorových buněk na léčbu (Liu et al. 2017). 

I při podávání již zmíněného derivátu baccharinu, (E)-3-(4-(3-methylbut-2-en-1-yl)-3-

(3-fenylpropanamido)fenyl)akrylové kyseliny, byla synergisticky podpořena citlivost 

nádorových buněčných linií na léčbu enzalutamidem (Verma et al. 2018), etoposidem 

a daunorubicinem (Verma et al. 2016). 

Inhibice AKR1C3 má svůj význam i u léčby nemocí, které přímo nesouvisí s tvorbou 

steroidních hormonů. Hladina AKR1C3 je významě zvýšena u buněčných nádorových 

linií rezistentních k cisplatině. Podávání mefenamové kyseliny, dalšího dlouho 

využívaného NSAID, vedlo k obnovení citlivosti rezistentních nádorových buněk 

na léčbu cis-diamindichlorplatinou a 5-fluoruracilem u myší (Shiiba et al. 2017). 

U buněčných linií s vysokou expresí AKR1C3 rezistentních na anthracykliny zvýšilo 

podání dinaciclibu citlivost buněk k daunorubicinu. Lze předpokládat, že díky tomuto 

efektu lze potenciálně nejen zvrátit rezistenci nádorových buněk vůči anthracyklinům, 

ale i dosáhnout redukce potřebné dávky daunorubicinu, a tedy i snížit riziko jeho 

nežádoucích účinků (Novotná et al. 2018). 
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3. Cíl práce 
 

Hlavním cílem této rigorózní práce bylo stanovit inhibiční účinnost vybraných látek 

přírodního původu na enzym AKR1C3. Práci je možné rozdělit na několik dílčích 

kroků:  

 

1. Exprese proteinu AKR1C3 v expresním systému E. coli a získání 

purifikovaného proteinu 

 

2. Optimalizace stanovení aktivity AKR1C3 vůči oracinu pro měření inhibiční 

účinnosti testovaných látek 

 

3. Screening inhibiční účinnosti testovaných látek na enzym AKR1C3 

 

4. Stanovení IC50 u silných inhibitorů AKR1C3 
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4. Materiál a metodika 

4.1 Použitý materiál a média 

4.1.1 Chemikálie 

ampicilin      Sigma-Aldrich 

2-merkaptoethanol      Sigma-Aldrich 

acetonitril      Sigma-Aldrich 

akrylamid, f.e. ≥ 99%      Sigma-Aldrich 

amoniak      Lachema 

APS (persíran amonný), f.e. ≥ 99%    Sigma-Aldrich 

Bradford reagent      Sigma-Aldrich  

bromfenolová modř     Sigma-Aldrich 

bovinní sérový albumin (BSA) ≥ 99,9%   Sigma-Aldrich 

BugBuster Protein Extraction Reagent    Novagen 

Coomassie brilliant blue G-250     Sigma-Aldrich 

dimethylsulfoxid (DMSO) Fluka 

ethylacetát      Merck KGaA 

glukosa-6-fosfát     Sigma-Aldrich 

glycerol 85% (v/v)      Dr. Krulich 

glycin       Sigma-Aldrich 

hexasulfonan sodný mohohydrát   Sigma-Aldrich 

hydrogenfosforečnan disodný dihydrát, p.a.  Penta 

chlorid hořečnatý (50 mM)    Finnzymes 

chlorid hořečnatý hexahydrát p.a.    Lachema    

chlorid sodný, p.a.      Penta 

imidazol      Sigma-Aldrich 

IPTG (isopropylthiogalaktopyranosid)  Sigma-Aldrich 

isobutanol      Merck 

kvasničný extrakt     Sigma-Aldrich 

kyselina fosforečná 85%     Lachema 

kyselina chlorovodiková 36% (v/v)    Penta 

kyselina octová 99%     Penta 

methanol      Merck 

NADP
+
       Fluka 

N,N´-methylenbis(akrylamid), f.e. ≥ 99%   Sigma-Aldrich 
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oracin  Výzkumný ústav pro farm. a biochemii 

Precision Plus Protein Standard All Blue   Bio-Rad 

SDS (sodium dodecyl sulfát)    Sigma-Aldrich 

TEMED (tetramethylendiamin), f.e. ≥ 99%   Sigma-Aldrich 

triethylamin (TEA)     Fluka 

Tris (hydroxymethyl)-aminomethan, p.a.   Penta 

trypton       Sigma-Aldrich 

4.1.2 Biologický materiál, enzymy 

pET-15b vektor      Novagen 

E. coli BL21(DE3)     Promega 

(F–, ompT, hsdSB (rB
–
, mB

–
), dcm, gal, λ(DE3), pLysS, Cm

r
)  

glukosa-6-fosfát dehydrogenasa    Sigma-Aldrich 

 

4.1.3 Zkoumané potenciální inhibitory  

allokryptopin (Mr = 369,4), Eschscholtzia californica, KFB 

biochanin A (Mr = 284,26), Sigma-Aldrich 

(+)-bulbokapnin (Mr = 325,4), Corydalis cava, KFB 

daidzein (Mr = 254,24), Sigma-Aldrich 

(-)-escholtzin (Mr = 323,8), Eschscholtzia californica, KFB 

floridzin dihydrát (Mr = 472,44), Sigma-Aldrich 

(-)-fumaricin (Mr = 369,4), Fumaria officinalis, KFB 

(+)-fumarilin (Mr = 351,4), Fumaria officinalis, Katedra farmaceutické botaniky (KFB)  

(-)-galanthin (Mr = 317,4), Zephyrantes robusta, KFB 

(+)-haemanthamin (Mr = 301,3), Zephyrantes robusta, KFB 

(+-)-haemanthidin (Mr = 317,3), Zephyrantes robusta, KFB 

(+)-hamayn (Mr = 287,3), Zephyrantes robusta, KFB 

hesperetin (Mr = 302,28), Sigma-Aldrich 

(-)-chlidanthin (Mr = 289,4), Chlidantum fragrans, KFB 

(-)-kalifornidin iodid (Mr = 463,7), Eschscholtzia californica, KFB 

(-)-kanadin (Mr = 339,4), Hydrastis canadensis, KFB 

katechin hydrát (Mr = 290,27), Sigma-Aldrich 

(-)-korydalin (Mr = 369,4), Corydalis cava, KFB 
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(+)-korydin (Mr = 341,4), Corydalis cava, KFB 

(-)-korykavamin (Mr = 367,4), Corydalis cava, KFB  

(-)-korypalmin (Mr = 341,4), Corydalis cava, KFB 

(-)-lykorin (Mr = 287,3), Zephyrantes robusta, KFB 

matrin (Mr = 248,36), Sigma-Aldrich 

morin hydrát (Mr = 302,24), Sigma-Aldrich 

oxymatrin (Mr = 264,18), Sigma-Aldrich 

(-)-parfumin (Mr = 353,4), Fumaria officinalis, KFB 

protopin (Mr = 353,4), Eschscholtzia californica, KFB 

skořicová kyselina (Mr = 148,16), Sigma-Aldrich 

(-)-skulerin (Mr = 327,4), Corydalis cava, KFB 

(-)-stylopin (Mr = 323,3), Corydalis yanhusuo, KFB 

(+)-tazettin (Mr = 331,4), Zephyrantes robusta, KFB 

(-)-tetrahydrokolumbamin (Mr = 341,4), Corydalis yanhusuo, KFB 

 

Vrozce testovaných látek jsou uvedeny v tabulkách 15 až 24. 

4.1.4 Roztoky 

LB medium (1 l): trypton 10 g, kvasničný extrakt 5 g, NaCl 10 g, pH 7, sterilizace 

 121 °C, skladování 4 °C  

Pufr 1 pro přečištění proteinu: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 30 mM imidazol,  pH 7,4, 

skladování 4 °C 

Pufr 2 pro přečištění proteinu: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 500 mM imidazol, 

pH 7,4, skladování 4 °C 

0,1 M Na-fosfátový  pufr: 0,39 g Na2HPO4.2H2O na 25 ml vody, pH 7,4, skladování 

4 °C 

10% APS: 20 mg persíranu amonného do 200 μl H2O, příprava čerstvého roztoku v čas 

potřeby 

10% kys. octová: 50,5 ml 99% kys. octové do 449,5 ml H2O  

10% SDS: 10 g SDS do 100 ml H2O 
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30% akrylamid (AA) + 0,8% bisakrylamid (bis-AA): 30 g AA + 0,8 g bis-AA 

do 100 ml H2O, skladování 4 °C 

5x koncentrovaný elektrodový pufr, pH 8,3: 72 g glycinu, 15 g Trisu, 5 g SDS do 1 l 

H2O, pH upravené pomocí konc. HCl. Před použitím se 70 ml koncentrátu smíchá 

s 280 ml destilované vody. Skladování 4 °C 

0,25% Coomassie blue (CBBG) v 10% kys. octové: 0,25 g CBBG do 100 ml 10% 

kys. octové 

0,5% bromfenolová modř: 5 mg bromfenolové modři do 10 ml H2O 

0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8 a 1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8: 6 g Tris do 100 ml H2O 

pro 0,5 M roztok, 18,5 g Tris do 100 ml H2O pro 1,5 M roztok. pH se upravuje 

koncentrovanou HCl. Skladování 4 °C 

Isobutanol nasycený vodou: Smíchaný čistý isobutanol s destilovanou vodou, 

isobutanol zůstává v horní vrstvě. Skladování 4 °C  

Roztok pro spodní separační gel: 3,2 ml vody; 2,5 ml 1,5 M Tris-Cl, pH 8,8; 0,1 ml 

10% SDS; 4,2 ml  30% AA + 0,8% bis-AA. Pro iniciaci polymerace se připraví směs 

58 μl 10% APS a 8 μl TEMEDu. 

Roztok pro zaostřovací gel: 3,125 ml vody; 1,25 ml 0,5 M Tris-Cl, pH 6,8; 0,05 ml 

10% SDS; 0,5 ml 30% AA + 0,8% bis-AA. Pro iniciaci polymerace se připraví směs 

60 μl 10% APS a 2,5 μl TEMEDu 

Zásobní vzorkový pufr: 1,3 ml H2O, 1,0 ml 0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 2,0 ml glycerolu, 

3,0 ml 10% SDS, 0,6 ml 0,5% bromfenolové modři. Před použitím se přidá 

2-merkaptoetanol (50 μl/1 ml). Skladování -20 °C 

HPLC mobilní fáze (10 mM hexansulfonanový pufr s 0,1 M TEA, pH 3,27): 2,0624 

g hexansulfonanu sodného monohydrátu na 1 l H2O, smísí se s 7,1 ml TEA. Úprava pH 

pomocí kys. fosforečné na 3,27. Před použitím se smíchá v poměru 75:25 

s acetonitrilem. Skladování 4 °C 

MgCl2 0,1 M: 1,017 g MgCl2.6H2O na 50 ml H2O. Skladování 4 °C 

Oracin 5 mM: 1,85 mg oracinu na 1 ml H2O. Skladování 4 °C 
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4.1.5 Přístroje a použité pomůcky 

ÄKTApurifier      Amershan Biosciences 

Amicon Ultra 4 ml     Milipore 

Analytické váhy Scaltec SBC22    Sartorius 

Autokláv       Vaposteri 

Automatické pipety, špičky (0,5 ml- 5 ml)   Eppendorf 

Automatické pipety, špičky (0,5 ml- 5 ml)   Biohit 

Box s laminárním prouděním Faster TWO 30   Chemos CZ 

Centrifuga BiofugeStratos     Heraeus 

Centrifuga MiniSpin      Eppendorf 

Denzitometr Infinite M200     Tecan 

Hlubokomrazící box Herafreeze    Heraeus 

HPLC Agilent 1100      Agilent Technologies 

Horkovzdušný sterilizátor BD 400    Binder 

Inkubátor s třepaci jednotkou NB-205    n-Biotek 

Mikrozkumavky (1,5 ml)     Eppendorf 

PH metr Orion 410A      Thermo 

Předvážky PT310      Sartorius 

Sada pro elektroforézu Mini Protean    Bio-Rad 

Spectrofotometr Tecan     Tecan 

Thermomixer Comfort      Eppendorf 

Ultradestilačni přístroj Milli-Q     Millipore 

Vakuový koncentrátor Eppendorf 50 301   Eppendorf 

Vertikální elektroforéza Mini Protean 3    Bio-Rad 

Výrobník ledové tříště AF 80     Scotsman 

Zdroj pro elektroforézu PowerPac Universal   Bio-Rad 

 

Erlenmayerovy baňky, kádinky, odměrné válce, vialky a inserty, skleněné zkumavky, sterilní 

plastové pomůcky: titrační mikrodestičky, zkumavky se šroubovacím víčkem. 

4.1.6 Použitý software 

GraphPad Prism 5 a 6     GraphPad Software Inc.  

ChemSketch 12  free     Advanced Chemistry Development Inc. 

MarvinSketch 18.23.0     ChemAxon Ltd. 
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4.2 Použité metody 

4.2.1 Exprese proteinu 

Ze zásobní kultury buňek E. coli BL21(DE3) s plasmidem pET-15b nesoucím kódovou  

sekvenci AKR1C3 bylo odebráno 100 μl a vneseno do 2 ml LB media s ampicilinem 

(100 µg/ml). Kultura byla inkubována přes noc při 37 °C a 180 rpm. Z noční kultury byl 

odebrán vzorek 0,5 ml, který byl vnesen do 40 ml LB media s ampicilinem a ponechán 

inkubovat při 37 °C a 180 rpm do optické hustoty (OD595) cca 0,5. V této fázi bylo 

odebráno 200 μl buněk jako neindukovaná kontrola pro pozdější gelovou elektroforézu. 

Zbytek kultury buněk byl indukován k expresi enzymu přidáním IPTG na konečnou 

koncentraci v kultuře 0,5 mM. Takto indukované buňky byly inkubovány 4,5 hodiny 

při 37 °C. Další kontrolní vzorky byly odebrány po 2 a po 4 hodinách. Poté byla kultura 

zchlazena 10 min na ledě a byla stočena 15 min při 6 000 g a 4 °C.  

4.2.2 Lyzace buněk kitem BugBuster Protein Extraction 

Buňky E. coli exprimující AKR1C3 získané po inkubaci a stočení byly inkubovány 

po dobu 15 min při laboratorní teplotě s činidlem BugBuster, kdy bylo přidáno 5 ml 

činidla na každý 1 g pelety.  Poté byla směs 20 min centrifugována při 16 000 g, 4 °C.  

4.2.3 Přečištění proteinu 

Vzorek byl neprve upraven přidáním NaCl a imidazolu, aby jejich koncentrace 

odpovídala koncentraci pufru pro navázání proteinu na kolonku (pufr 1). Vzorek byl 

použit pro purifikaci na přístroji Äkta Purifier pomocí kolony HisTrap HP 1 ml 

(Přečištění bylo provedeno RNDr. Lucií Škarydovou, Ph.D. z Katedry biochemických 

věd.) Byl tak získán purifikovaný enzym AKR1C3 v pufru 2. 

4.2.4 Převedení proteinu do Na-fosfátového pufru 

Membrána ultracentrifugační zkumavky Amicon ultra 4 ml byla aktivována pomocí 

Na-fosfátového pufru. Poté byl postupně přidáván vzorek a stáčen tak, aby membrána 

zkumavky zůstala stále navlhčená. Ke vzorku byl opakovaně přidáván 0,1 M 

Na-fosfátový pufr, pH 7,4 a centrifugován při 6000 g. Na konci byl získán purifikovaný 

enzym AKR1C3 v 0,1 M Na-fosfátovém pufru. Poté byl přidán Na-fosfátový pufr 
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v objemu požadovaném pro další práci se vzorkem, promíchán a přenesen do zásobní 

eppendorfky. 

4.2.5 SDS-elektroforéza 

Bylo třeba připravit stojan pro přípravu elektroforetických gelů pro SDS elektroforézu.  

Vzniklá komůrka byla cca do ¾ výšky zalita roztokem pro separační gel. Tuhnoucí 

roztok byl převrstven nasyceným isobutanolem a ponechán polymerovat cca 45 minut. 

Po slití isobutanolu byl do zbylého prostoru skleněné komůrky dolit roztok pro 

zaostřovací gel. Do tuhnoucího gelu byl zasunut hřeben a vše se nechalo polymerovat 

další 1,5 hodiny. Vzorky byly smíchány se vzorkovým pufrem v poměru 1:4 (10 μl 

supernatantu + 2,5 μl pufru) a zahřáty na 95 °C po dobu 3 minut. Poté byla sestavena 

elektroforetická cela a umístěna do nádoby naplněné ledem. Vnitřní prostor byl zalit cca 

do ¾ elektrodovým pufrem. Do jamek gelu byl nanesen standard a jednotlivé 

předupravené vzorky a jamky doplněny po okraj elektrodovým pufrem. Pufrem se dolil 

i celý vnitřní prostor a spodní vanička elektrodové cely a elektroforetická cela se 

připojila ke zdroji napětí. Pro počáteční separaci v zaostřovacím gelu bylo nastaveno 

konstantní napětí 100 V po dobu cca 10 až 15 min, pro zbytek elektroforézy bylo napětí 

zvýšeno na 200 V. Po dosáhnutí čela konce gelu a rozebrání elektroforetické cely byl 

gel odříznut od okrajů a od zaostřovací zóny a přenesen do nádoby s 0,25 % Coomassie 

Blue v 10% kyselině octové. Nádoba s gelem byla vložena na 15 min do sušárny 

nastavené na 60 °C. Poté byl gel odbarven v 10% kyselině octové. Vyhodnocení bylo 

provedeno na přístroji GelDoc pomocí bílého světla. Jako srovnání velikosti sloužil 

marker Precision Plus Protein standard All Blue. 

4.2.6 Stanovení koncentrace proteinu 

Nejprve byla vytvořena kalibrační křivka pro stanovení koncentrace proteinu pomocí 

známých koncentrací BSA (koncentrace BSA použité pro vytvoření kalibrační křivky 

byly 100, 200, 400, 600, 800 a 1000 μg/ml) v 0,1M Na-fosfátovém pufru, pH 7,4. 

Každý vzorek obsahující AKR1C3 i jednotlivé koncentrace BSA byly naneseny 

neředěné, v ředění 1:5 a 1:10, vždy 3x v každé koncentraci. Na mikrotitrační destičku 

bylo pipetováno 10 μl vzorku proteinu a 240 μl Bradfordova činidla. Inkubační doba 

byla 10 min při laboratorní teplotě. Absorbance byla měřena při 592 nm. Hodnoty 

koncentrace enymu byly odečtěny podle vytvořené kalibrační křivky. 
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4.2.7 Stanovení enzymové aktivity AKR1C3 k oracinu 

Do eppendorfky byla pipetována reakční směs: vzorek enzymu v dané koncentraci 

(10 μl), 0,1 M Na-fosfátový pufr pH=7,4 (60 μl) a NADPH-regenerační systém (20 μl, 

složení Tab. 1). NADPH-regenerační systém byl připraven čerstvý těsně před začátkem 

práce, vzorky byly chlazeny na ledu.  

Tab. 1: Složení NAPDH regeneračního systému, množství je uvedeno pro 10 vzorků. 

0,8 mM NADP
+
 2 mg 

6 mM glukosa-6-fosfát 6 mg 

35j. glukosa-6-fosfát-dehydrogenasa 5 μl 

3 mM MgCl2 100 μl  

0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 100 μl 

 

Reakční směs byla preinkubována 5 min při 37 °C. Reakce byla započata přidáním 

10 μl oracinu (5 mM) do jednotlivých reakčních směsí v intervalu 30 s. Vzorky byly 

inkubovány 30 min při 37 °C. Reakce byla ukončena ve stejném pořadí přidáním 40 μl 

25% amoniaku. Jednotlivé vzorky byly po ukončení inkubace ponechány 10 min 

na ledu, poté byl přidán 1 ml ethylacetátu. Vzorky byly extrahovány 15 min na třepačce, 

aby vzniklý DHO přešel do organické fáze. Dále byly vzorky centrifugovány 2 min při 

13 000 rpm, aby se usadil precipitát ve vodné vrstvě. Do nové zkumavky eppendorf 

byla odebrána organická vrstva. Vzorky v otevřených zkumavkách byly odpařeny 

na vakuové odparce při 30 °C po dobu asi 45 min. K odparkům bylo přidáno 250 μl 

mobilní fáze pro HPLC a odparek byl rozpuštěn v ultrazvukové lázni. Rozpuštěné 

vzorky byly naneseny do insertů a ty vloženy do vialek a provedena HPLC analýza. 

Na kolonu bylo naneseno 10 μl. HPLC analýza byla provedena PharmDr. Adamem 

Skarkou, Ph.D. z Katedry biochemických věd. 

4.2.8 Stanovení časové závislosti 

Pro stanovení časové závislosti reakce byl použit podobný postup jako v bodě 3.2.7. 

Inkubace vzorků byla ukončována po 2, 5, 10, 15, 20, 30 a 45 min. Pro HPLC analýzu 

byly odparky rozpuštěny v 200 μl mobilní fáze, na kolonku bylo nastříknuto 10 μl. 

HPLC analýza byla provedena PharmDr. Adamem Skarkou, Ph.D. z Katedry 

biochemických věd. 
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4.2.9 Screening inhibiční účinnosti testovaných látek 

Nejprve byl připraven zásobní 1 mM roztok inhibitoru v metanolu (pro inhibitory 

26-30) nebo DMSO (pro inhibitory 1-25). V dalším kroku byly ze zásobních roztoků 

naředěny pracovní roztoky v poměru 50:50 s vodou na koncentraci 500 μM. Složení 

inkubační směsi z bodu 3.2.7 bylo třeba upravit pro přidání inhibitoru (Tab. 2), další 

postup probíhal analogicky k bodu 3.2.7. HPLC analýza byla provedena 

PharmDr. Adamem Skarkou, Ph.D. z Katedry biochemických věd. 

Tab. 2: Složení inhibované inkubační směsi. 

 vzorky (μl) kontroly (μl) 

AKR1C3 (10 μg/ml) 10 --- 

NADPH regenerační systém 20 20 

0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 55 66,5 

pracovní roztok inhibitoru 5 --- 

100 % methanol/DMSO --- 3,5 

5 mM oracin 10 10 

4.2.10  Stanovení IC50 

Pro stanovení hodnoty IC50 byly proměřeny aktivity AKR1C3 při různé koncentraci 

inhibitoru v reakční směsi. Zvoleny byly koncentrace 0,5; 2; 5; 10; 20; 50; 100 a 

200 μM. Postup byl podobný jako v bodu 3.2.9. Pro vyhodnocení získaných dat byl 

použit program GraphPad Prism 6. 

4.2.11  HPLC analýza 

HPLC detekce byla prováděna PharmDr. Adamem Skarkou, Ph.D. z Katedry 

biochemických věd. Použita byla kolona BDS hypersil C18 (250x4 mm), promytí 

kolony: metanol – H2O – mobilní fáze (MF), přístroj Agilent 1100, Instrument Online, 

metoda Oracin 2, průtok 1,5 ml / min, tlak cca 200 barr, teplota 25 ºC, detekce 

florescenčním detektorem (Ex/Em 340/418 nm), nástřik 100 μl, retenční čas DHO cca 

2,7 min. 
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5. Výsledky 

5.1 Exprese a získání čistého proteinu 

Pro inhibiční studii bylo nutné připravit dostatečné množství lidského enzymu 

AKR1C3, k expresi enzymu byly použity buňky E. coli BL21(DE3) s vloženým 

expresním plasmidem pET-15b nesoucím kódující sekvenci, které byly k dispozici 

na Katedře biochemických věd (3.2.1). Buňky byly po inkubaci lyzovány (3.2.2), 

protein nacházející se původně v cytosolu buněk zůstal rozpuštěný v supernatantu. 

Úspěšnost exprese byla ověřena vertikální elektroforézou SDS-PAGE (3.2.5), exprese 

proteinu AKR1C3 o velikosti 37 kDa je zřejmá v supernatantu získaném lyzí E. coli 

(Obr. 49). Při nastavených podmínkách zůstalo stále mnoho proteinu v peletách buněk, 

nicméně do supernatantu přešlo dostatečné množství AKR1C3 pro další práci. Pro 

získání čisté frakce enzymu bylo třeba supernatant získaný lýzou buněk podrobit 

chromatografickému přečištění (3.2.3). Při purifikaci byl AKR1C3 eluován pufrem 

obsahujícím imidazol, proto musel být před další prací převeden do Na-fosfátového 

pufru (3.2.4). Získaná frakce byla opět analyzována pomocí elektroforézy (3.2.5), bylo 

prokázáno, že je zbavená balastních látek a tedy použitelná pro inhibiční studii 

(Obr. 50). 

 

Obr. 49: Elektroforetická analýza exprese proteinu v E. coli. 1 až 4 - vzorky supernatantu 

po lýze buněk jednotlivých paralelních indukovaných kultur , 6 až 8 - vzorky pelet získaných 

po lýze, 5 - velikostní marker. 
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Obr. 50: Elektroforetická analýza purifikovaného enzymu AKR1C3. 1 - frakce 

purifikovaného enzymu AKR1C3 po chromatografickém přečištění, 2 – velikostní marker, 3 a 4 

- vzorky frakcí z promývání kolonky a nespecificky vázaných proteinů eluovaných před 

AKR1C3. 

Pro dlouhodobé skladování byl vzorek s proteinem naředěn Na-fosfátovým pufrem 

pro získání vhodné koncentrace a smísen s glycerolem v poměru 1:1. Koncentrace 

proteinu byla stanovena metodou dle Bradfordové (3.2.6). Konečná koncentrace 

enzymu byla 1,5 mg/ml, pro další použití byl skladován při -20 °C. 

5.2 Optimalizace stanovení enzymové aktivity 

Nejprve bylo třeba stanovit vhodné množství enzymu v reakční směsi. Byly testovány 

tři různé koncentrace enzymu AKR1C3 pro inkubaci s oracinem (3.2.7). Použito bylo 

7,6 μg/ml, 3,1 μg/ml a 1,5 μg/ml AKR1C3 v inkubační směsi a výsledky hodnoceny 

pomocí HPLC. Na základě takto získaných dat byl pro další experimenty využíván 

enzym v koncentraci 1,0 μg/ml v inkubační směsi.  

Pro stanovení časové závislosti reakce (3.2.8) byla inkubace ukončována po 2, 5, 10, 15, 

20, 30 a 45 min. V celé škále měření vykazovalo množství tvořeného DHO přímo 

úměrnou závislost na době inkubace (Obr. 51). Pro další experimenty byla vybrána 

inkubační doba 30 min. 
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AKR1C3, časová závislost přeměny oracinu na DHO
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Obr. 51: Časová závislost přeměny oracinu na DHO. 

5.3 Screening inhibitorů 

Pro vytipování účinných inhibitorů byly použity flavonoidy a alkaloidy poskytnuté 

KBV a KFB, celkem 32 látek. Pro úvodní měření byly do inkubační směsi přidány 

jednotlivé testované látky o výsledné koncentraci 20 μM (3.2.9). Výsledky byly 

vyjádřeny v procentech inhibice AKR1C3 daným inhibitorem, výsledky jsou pro 

přehlednost zobrazeny v grafech (Obr. 52–59) a tabulkách (Tab. 3–9). 

 

Obr. 52: Výsledky screeningu inhibitorů, Fumaria officinalis. 
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Tab. 3: Výsledky screeningu inhibitorů, Fumaria officinalis. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

(+)-fumarilin 183,51 ± 0,55 58,12 ± 0,17 41,88 ± 0,17 

(-)-parfumin 210,82 ± 17,20 66,77 ± 5,45 33,23 ± 5,45 

(-)-fumaricin 218,36 ± 32,06 69,16 ± 10,15 30,84 ± 10,15 

 

 

 Obr. 53: Výsledky screeningu inhibitorů, Corydalis cava. 

 

Tab. 4: Výsledky screeningu inhibitorů, Corydalis cava. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

skulerin 161,37 ± 14,68 51,11± 4,65  48,89 ± 4,65 

(-)-korykavamin 183,59 ± 18,18 58,15 ± 5,76 41,85 ± 5,76 

korydin 203,80 ± 26,96 64,55 ± 8,54 35,45 ± 8,54 

(-)-korypalmin 235,99 ± 15,41 74,75 ± 4,88 25,25 ± 4,88 

(-)-korydalin 242,12 ± 20,94 76,69 ± 6,63 23,31 ± 6,63 

(+)-bulbokapnin 260,58 ± 64,10 87,21 ± 5,72 12,79 ± 5,72 
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Obr. 54: Výsledky screeningu inhibitorů, Corydalis yanhusuo. 

Tab. 5: Výsledky screeningu inhibitorů, Corydalis yanhusuo. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

stylopin 29,65 ± 2,07 9,39 ± 0,66  90,61 ± 0,66 

(-)-tetrahydrokolumbamin 214,42  ± 9,10 67,92 ± 2,88 32,08 ± 2,88 
 

 

Obr. 55: Výsledky screeningu inhibitorů, Zephyrantes robusta. 
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Tab. 6: Výsledky screeningu inhibitorů, Zephyrantes robusta. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

(+)-tazettin 92,38  ± 10,60 29,26 ± 3,36  70,74 ± 3,36 

(+)-hamayn 180,18 ± 17,02 57,07 ± 5,39 42,93 ± 5,39 

(+)-haemanthidin 181,95 ± 8,52 57,63 ± 2,70 42,37 ± 2,70 

(-)-lykorin 204,35 ± 8,92 64,73 ± 2,83 35,27 ± 2,83 

(-)-galanthin 219,00 ± 4,03 69,37 ± 1,28 30,63 ± 1,28 

(+)-haemanthamin 234,57 ± 20,03  74,30 ± 6,35 25,70 ± 6,35  

 

 

Obr. 56: Výsledky screeningu inhibitorů, Eschscholtzia californica. 

Tab. 7: Výsledky screeningu inhibitorů, Eschscholtzia californica. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

(-)-escholtzin 118,86  ± 1,35 37,65 ± 0,43  62,35 ± 0,43 

protopin 170,86 ± 41,48 54,12 ± 13,14 45,88 ± 13,14 

allokryptopin 171,15 ± 15,49 54,21 ± 4,91 45,79 ± 4,91 

(-)-kalifornidin iodid 310,02 ± 20,78 98,20 ± 1,85 3,61 ± 1,85 
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Obr. 57: Výsledky screeningu inhibitorů, (-)-kanadin, matrin, oxymatrin a (-)-chlidanthin. 

 

Tab. 8: Výsledky screeningu inhibitorů, (-)-kanadin, matrin, oxymatrin a (-)-chlidanthin. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

(-)-kanadin 132,22 ± 16,85 41,88 ± 5,34  58,12 ± 5,34 

matrin 224,52 ± 15,01 71,11 ± 4,75 28,89 ± 4,75 

oxymatrin 260,87 ± 16,83 82,63 ± 5,33 17,37 ± 5,33 

(-)-chlidanthin 279,65 ± 24,53 88,58 ± 7,77 11,42 ± 7,77 

 

 

Obr. 58: Výsledky screeningu inhibitorů, flavonoidy KBV. 
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Tab. 9: Výsledky screeningu inhibitorů, flavonoidy KBV. 

sloučenina spec. aktivita 

(nmol/mg/min) 

% aktivity % inhibice 

hesperetin 44,77 ± 2,21 14,18 ± 0,70  85,82 ± 0,70 

morin hydrát 72,57 ± 8,89 22,98 ± 2,81 77,02 ± 2,81 

kys. skořicová 130,29 ± 11,65 41,27 ± 3,69 58,73 ± 3,69 

daidzein 141,14 ± 3,39 44,71 ± 1,07 55,29 ± 1,07 

katechin hydrát 154,96 ± 2,60 49,08 ± 0,82 50,92 ± 0,82 

biochanin A 161,56 ± 10,46 51,17 ± 3,31 48,83 ± 3,31 

floridzin dihydrát 170,92 ± 3,99  54,14 ± 1,26 45,86 ± 1,26 

 

Na základě získaných výsledků byly vytipovány pro další zkoumání čtyři sloučeniny 

schopné snížit za daných podmínek aktivitu AKR1C3 o více než 70 %. Šlo o stylopin 

s inhibicí AKR1C3 90,6 %, hesperetin s inhibicí 85,8 %, morin hydrát s inhibicí 77 % 

a tazettin inhibující enzymovou aktivitu AKR1C3 o 70,7 %. 

 

Obr. 59: Výsledky screeningu inhibitorů vyjádřené v procentech inhibice ve vztahu ke 

kontrolní neinhibované reakci. 
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5.4 Stanovení IC50 vybraných inhibitorů 

Dále bylo pracováno pouze se čtyřmi nejsilnějšími inhibitory, stylopinem, 

hesperetinem, morin hydrátem a tazettinem. Pro stanovení jejich IC50 byly proměřeny 

aktivity AKR1C3 při různé koncentraci inhibitoru v reakční směsi (3.2.10) (Obr. 60, 

Tab. 11 - 14). Hodnoty IC50 jsou zaznamenány do tabulky (Tab. 10). 

Tab. 10: Hodnoty IC50 vybraných inhibitorů 

 IC50 95% interval spolehlivosti 

stylopin 0,97 μM 0,77 – 1,22 μM 

hesperetin 4,35 μM 3,57 – 5,3 μM 

morin hydrát 14,84 μM 12,64 – 17,43 μM 

tazettin 22,49 μM 15,12 – 33,45 μM 

 

 

Obr. 60: Aktivita AKR1C3 při redukci oracinu na DHO v závislosti na koncentracích 

stylopinu, hesperetinu, morin hydrátu a tazettinu. 
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Tab. 11: Aktivita AKR1C3 v závislosti na koncentraci stylopinu. 

koncentrace inhibitoru v reakční směsi (μM) % aktivity AKR1C3 

0,5 73,30 ± 10,68 

2 42,99 ± 1,73 

5 26,86 ± 2,49 

10 18,58 ± 2,30 

20 12,01 ± 1,17 

50 16,48 ± 2,59 

100 21,71 ± 2,33 

200 21,47 ± 4,97 

Tab. 12: Aktivita AKR1C3 v závislosti na koncentraci tazettinu. 

koncentrace inhibitoru v reakční směsi (μM) % aktivity AKR1C3 

0,5 108,67 ± 2,12 

2 93,03 ± 4,88 

5 87,38 ± 3,25 

10 71,76 ± 11,44 

20 54,28 ± 4,22 

50 38,80 ± 2,11 

100 23,51 ± 0,74 

200 13,29 ± 0,68 
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Tab. 13: Aktivita AKR1C3 v závislosti na koncentraci hesperetinu. 

koncentrace inhibitoru v reakční směsi (μM) % aktivity AKR1C3 

0,5 89,22 ± 5,97 

2 69,09 ± 5,60 

5 52,10 ± 4,48 

10 35,06 ± 3,14 

20 20,11 ± 2,01 

50 11,23 ± 0,09 

100 5,88 ± 0,79 

200 14,65 ± 6,78 

Tab. 14: Aktivita AKR1C3 v závislosti na koncentraci morin hydrátu. 

koncentrace inhibitoru v reakční směsi (μM) % aktivity AKR1C3 

0,5 101,08 ± 12,92 

2 93,80 ± 8,69 

5 90,24 ± 3,57 

10 69,07 ± 4,78 

20 36,51 ± 4,90 

50 17,23 ± 7,89 

100 7,13 ± 3,87 

200 2,65 ± 1,17 
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6. Diskuse 

Enzym AKR1C3 svým fyziologickým působením v lidském těle především udržuje 

rovnováhu steroidních pohlavních hormonů a tím ovlivňuje funkci jejich cílových 

orgánů, ale zásahy do metabolismu prostaglandinů se účastní i mnoha dalších 

fyziologických dějů organismu. Zvýšená exprese AKR1C3 se může vyskytnout 

u některých patologických stavů (např. nádorové onemocnění prostaty) a je spojena 

s větší agresivitou nádorového onemocnění, případně může přispívat k rezistenci vůči 

léčbě nádorového onemocnění. Aktuálně se mnoho výzkumných skupin zaměřilo 

na hledání silného selektivního inhibitoru AKR1C3, který by mohl ovlivnit patologicky 

posunutý metabolismus nádoru a obnovit citlivost nádoru k léčbě a to bez nežádoucích 

účinků, které má např. pro CRPC už schválené léčivo abirateron (inhibitor CYP17A1), 

nebo při kombinační terapii snížit nutnou dávku hlavního podávaného léčiva. 

 V této práci byly testovány přírodní látky ze skupin flavonoidů a alkaloidů. Flavonoidy 

se vyskytují prakticky ve všech rostlinách, kde mají svoji funkci např. jako pigmenty, 

fungicidy, nebo chrání rostlinu před UV zářením. Jsou běžnou součástí naší stravy, 

přesto jejich působení v organismu není plně prozkoumáno. V lidském těle mohou mít 

např. protizánětlivé, protinádorové nebo antialergické účinky. Působí na snížení 

cholesterolu, krevního tlaku, zvyšují pevnost a pružnost cévní stěny (Krazeisen et al. 

2001, Škarydová et al. 2009). Podobně i alkaloidy nacházíme v širokém okruhu rostlin 

a v lidském těle vykazují celou řadu farmakologických účinků, mnohdy využívaných 

v tradičních rostlinných přípravcích. Mohou mít např. protizánětlivé, protimikrobní, 

protinádorové účinky (Škarydová et al. 2014).  

Mezi flavonoidy se prakticky všechny testované látky při koncentraci 20 μM alespoň 

přiblížily 50 % inhibice AKR1C3 (Tab. 15). Dobrý inhibiční potenciál měla i kyselina 

skořicová. Nejslabším inhibitorem této skupiny byl floridzin dihydrát (45,86 %), který 

byl jako jediný z testovaných flavonoidů ve formě glukosidu. Silnými inhibitory 

AKR1C3 byly morin hydrát (77,02 %) a hesperetin (85,82 %). 

Podle předchozích zjištění se zdá, že síla inhibice AKR1C3 závisí na míře hydroxylace 

flavonového jádra a hydrofilitě molekuly (Krazeisen et al. 2001), což částečně odpovídá 

výsledkům testovaných látek, oba nejsilnější inhibitory AKR1C3 z testované skupiny 

flavonoidů, hesperetin a morin hydrát, mají větší počet hydroxylových skupin. Výsledná 
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síla inhibice je závislá na podmínkách reakce, proto se výsledky získané při jiném 

testování mohou i výrazně lišit. Např. daidzein vykazoval stejně jako ostatní flavonoidy 

inhibici přeměny oracinu na dihydrooracin okolo 50 %, naproti tomu v předchozích 

testech se jevil jako velmi slabý inhibitor, byla-li k měření použita redukce 

androstendionu na testosteron nebo androstandiolu na androsteron. Biochanin A, který 

byl také testován, měl přibližně stejné, nebo mírně vyšší hodnoty (Krazeisen et al. 

2001). Výsledky in vitro testování navíc nemusí odpovídat hodnotám in vivo, o kterých 

jsou dostupné jen omezené údaje (Škarydová et al. 2009). 

Alkaloidy představují strukturně nesourodou skupinu, stejně tak síla inhibice AKR1C3 

se mezi testovanými alkaloidy značně lišila. Testované látky je možné rozdělit 

do několika skupin. Jde o protoberberiny, pavinany, aporfiny, protopiny, 

spirobenzylisochinoliny, lykoriny, krininy, matriny, tazettiny a galanthaminy 

(Tab. 16 - 24). 

Nejsilnějším inhibitorem z testovaných látek byl stylopin ze skupiny protoberberinů 

(90,61 % inhibice AKR1C3 při koncentraci inhibitoru 20 μM). Dobrým inhibitorem byl 

i (+)-tazettin (70,74 %). Obecně se zdá, že síla inhibice se zvyšuje s počtem hydroxy 

skupin v molekule, nejlepší výsledky vykazují alkaloidy s benzodioxolovou skupinou 

na skeletu. Tuto závislost lze dobře vysledovat u protoberberinů (Tab. 16), kde 

protoberberiny bez hydroxy skupiny nebo obsahující jedinou hydroxy skupinu 

((-)-korydalin, (-)-korypalmin a (-)-tetrahydrokolumbamin) měly nejnižší inhibiční 

potenciál. Lepších výsledků bylo dosaženo u (-)-skulerinu se dvěma hydroxy skupinami 

a (-)-kanadinu, který obsahuje jednu benzodioxolovou skupinu. Nejsilnější inhibitor 

z testovaných látek stylopin obsahuje dvě benzodioxolové skupiny. Podobnou tendenci 

mají i spirobenzylisochinoliny, lykoriny, protopiny a krininy (Tab. 17, 20, 21, 22), 

žádný z nich se však nepřibližuje silou inhibice AKR1C3 stylopinu. 

Benzodioxolovou skupinu má ve své struktuře i (+)-bulbokapnin (Tab. 19), který je jen 

velmi slabým inhibitorem. Zdá se tedy, že ačkoli má benzodioxolová skupina podstatný 

vliv na sílu inhibice AKR1C3, je důležitý i strukturní typ alkaloidu a typ heterocyklu, 

na kterém se nachází.  

Velký rozdíl v síle inhibice nalézáme i mezi (-)-escholtzinem (62,35 %) 

a (-)-kalifornidin iodidem (3,61 %) (Tab. 18), které jsou si velmi strukturně podobné, 

ovšem (-)-kalifornidin iodid obsahuje kvarterní dusík a prakticky neinhibuje AKR1C3. 
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Tab. 15: Flavonoidy 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

floridzin dihydrát  

 

45,86 % 

biochanin A 

 

48,83 % 

katechin hydrát  

 

50,92 % 

daidzein 

 

55,29 % 

kyselina skořicová 

 

58,73 % 

morin hydrát 

 

77,02 % 

hesperetin 

 

85,82 % 
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Tab. 16: Protoberberiny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(-)-korydalin 

 

23,31 % 

(-)-korypalmin 

 

25,25 % 

(-)-tetrahydrokolumbamin 

 

32,08 % 

(-)-skulerin 

 

48,89 % 

(-)-kanadin 

 

58,12 % 

(-)-stylopin 

 

90,61 % 

 



67 

 

Tab. 17: Protopiny  

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(-)-korykavamin 

 

41,85 % 

allokryptopin 

 

45,79 % 

protopin 

 

45,88 % 

 

Tab. 18: Pavinany 

sloučenina strukturní vzorec inhibice 

AKR1C3 (%) 

(-)-kalifornidin iodid 

 

3,61 % 

(-)-escholtzin 

 

62,35 % 
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Tab. 19: Aporfiny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(+)-bulbokapnin 

 

12,79 % 

(+)-korydin 

 

35,45 % 

 

Tab. 20: Spirobenzylisochinoliny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(-)-fumaricin 

 

30,84 % 

(-)-parfumin 

 

33,23 % 

(+)-fumarilin 

 

41,88 % 

 



69 

 

Tab. 21: Lykoriny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(-)-galanthin 

 

30,63 % 

(-)-lykorin 

 

35,27 % 

 

Tab. 22: Krininy 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(+)-haemanthamin 

 

25,70 % 

(+-)-haemanthidin 

 

42,37 % 

(+)-hamayn 

 
42,93 % 
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Tab. 23: Matriny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

oxymatrin 

 

17,37 % 

matrin 

 

28,89 % 

 

Tab. 24: Galanthaminy a tazettiny 

sloučenina strukturní vzorec inhibice AKR1C3 (%) 

(-)-chlidanthin 

 

11,42 % 

(+)-tazettin 

 

70,74 % 

 

Na terapeutickou hodnotu inhibitoru má vliv i selektivita jeho inhibičního účinku vůči 

enzymům podobným s AKR1C3. Zvláště podstatná je schopnost inhibovat AKR1C2. 

Stylopin i tazettin byly testovány v následných studiích v přítomnosti AKR1C1, 
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AKR1C2, AKR1C4 a CBR1 (karbonylreduktasa 1). Oba vykazovaly přiměřeně silnou 

selektivitu vůči AKR1C3 (Škarydová et al. 2014; Škarydová, nepublikované výsledky, 

2014). U stylopinu bylo navíc prokázáno, že je schopen účinně inhibovat AKR1C3 

i v prostředí živých buněk, a to bez výrazného cytotoxického efektu (Škarydová et al. 

2014). Stylopin tak představuje nový strukturní typ selektivního netoxického inhibitoru 

AKR1C3, který může sloužit jako předloha pro hledání podobných přírodních látek 

nebo syntézu jeho dalších analogů s výhodnějšími vlastnostmi. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo otestovat sadu přírodních alkaloidních a flavonoidních látek 

na jejich schopnost inhibovat enzym AKR1C3. Inhibiční účinnost byla určena pomocí 

měření specifické aktivity při přeměně oracinu na dihydrooracin. Z 32 testovaných látek 

celkem čtyři snižovaly aktivitu AKR1C3 o více než 70 %. Jednalo se o alkaloidy 

stylopin a tazettin a flavonoidy hesperetin a morin hydrát. U těchto látek byla stanovena 

hodnota IC50.  

V relativně nedávné době bylo popsáno velké množství inhibitorů AKR1C3, žádný 

z nich však dosud nebyl zaveden do klinické praxe. Testovaný alkaloid stylopin 

inhiboval AKR1C3 z více než 90 % a představuje nový strukturní typ inhibitoru 

AKR1C3, který může být využit jako model pro vývoj nových látek s výhodnějšími 

vlastnostmi. 
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8. Seznam zkratek 

AA   akrylamid 

AKR   aldo-ketoreduktasa 

APS   persíran amonný 

AR   androgenní receptor 

ASP   asparagin 

BSA   bovinní sérový albumin 

CBBG   Coomassie blue 

CBR   karbonylreduktasa 

CNS   centrální nervová soustava 

COX   cyklooxygenasa 

CRPC castrate resistant prostate cancer, kastračně rezistentní nádor 

prostaty 

DHO   dihydrooracin 

DHT   dihydrotestosteron 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

E. coli   Escherichia coli 

EDTA   ethylendiamintetraoctová kyselina 

ER   estrogenní receptor 

GSH   glutathion 

HIS   histidin 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IC50   poloviční inhibiční koncentrace 

IGF-1   insulin-like growth factor, inzulinu podobný růstový faktor 

IPTG   isopropylthiogalaktopyranosid 
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KBV   Katedra biochemických věd 

KFB   Katedra farmaceutické botaniky 

LB medium  Luria-Bertani medium 

LYS   lysin 

NADH   nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotid fosfát 

NF-κB   nukleární faktor κB 

NNK   nitrosaminoketony, nicotine-derived nitrosamine ketone 

NSAID  nesteroidní antiflogistika 

OD   optická hustota 

PAH   polycyklické aromatické uhlovodíky 

PG   prostaglandin 

PPARγ   peroxisome proliferator-activated receptor γ 

RNA   ribonukleová kyselina 

ROS   reaktivní sloučeniny kyslíku , reactive oxygen species 

SAR   structure activity relationship 

SDS   dodecylsíran sodný 

TEA   triathanolamin 

TEMED  tetramethylendiamin 

TIM-barrel  triose phosphate isomerase-barrel 

TRIS   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

TYR   tyrosin 

UV   ultrafialový 

VEGF   vascular endothelial growth factor 
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