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Abstrakt 

Nádorové onemocnění je druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice 

hned po kardiovaskulárních chorobách. Nový vědní obor – nanomedicína, ukazuje 

slibný potenciál v protinádorové léčbě pomocí tzv. nanotransportérů – nanočástice 

schopných přepravovat jiné molekuly. Cytostatika enkapsulovaná do nanotrasportérů 

zlepšují farmakokinetické i farmakodynamické vlastnosti léčiva. Tím mohou snížit 

vedlejší účinky cytostatika na zdravou tkáň. V rámci této diplomové práce byl 

studován apoferritin – apo-forma ferritinu, jenž se ukazuje jako slibný adept 

pro klinické využití v protinádorové léčbě. Studován byl vliv jaterních mikrosomů 

kontrolních a premedikovaných potkanů na biotransformaci cytostatika 

doxorubicinu ve volné formě i ve formě vázané v apoferritinové nanočástici při pH 

7,4. Během biotransformace se tvořili dva různé metabolity – M1 a M2. Všechny 

použité mikrosomy bez ohledu na použitý induktor se podílí na metabolismus 

doxorubicinu volného i doxorubicinu vázaného v apoferritinu (ApoDox) podobným 

způsobem. Výsledky zároveň naznačují, že bez ohledu na formu použitého Dox 

(volný či vázaný v ApoDox) jsou jaterní mikrosomy potkana schopny jeho 

metabolické přeměny, a to s prakticky stejnou efektivitou. Rovněž byl studován vliv 

jaterních mikrosomů, cytochromů P450 rodiny 3A4 v Supersomech™ a cytochromů 

P450 rodiny 3A4 v Supersomech™ s koexprimovaným cytochromem b5 

na biotransformaci cytostatika ellipticinu ve formě volného ellipticinu a ellipticinu 

vázaného v apoferritinové nanočástici při pH 7,4 a 6,5. Výsledky naznačují, 

že oxidace ellipticinu je pH-dependentní. Na uvolnění ellipticinu z apoferritinové 

kavity má větší vliv mikrosomální membrána supersomů než samotné pH. Výsledky 

rovněž ukazují významnou úlohu cytochromu b5 během biotransformace ellipticinu 

pomocí cytochromů P450 rodiny 3A4. 
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Abstract 

Tumour-related diseases are the second most common cause of death in the Czech 

Republic, right after cardiovascular diseases. Nanomedicine – a novel scientific 

discipline – shows captivating potential in anticancer treatment with help of so called 

nanotranporters – nanoparticles capable of transporting other molecules. 

Encapsulation of a cytostatic drug into a nanoparticle improves its pharmacokinetical 

and pharmacodynamical properties which helps to reduce adverse side effects 

on non-tumour healthy tissue. 

In the scope of this diploma thesis apoferritin – apo-form of ferritin – was studied, 

since this nanotransporter shows promise for clinical use in anticancer treatment. 

Effect of hepatic microsomes from premedicated and control rats 

on biotransformation of doxorubicin cytostatic (Dox) in free and apoferritin 

nanoparticle-bound forms was investigated at pH 7,4. Over the course 

of biotransformation two types of metabolites – M1 and M2 – were observed. 

Regardless of the employed inductor all studied microsomes have exhibited similar 

metabolism of free doxorubicin and its apoferritin encapsulated form (ApoDox). 

Our results also imply that doxorubicin can be metabolically processed by rat hepatic 

microsomes in both free and ApoDox form with similar efficiency. We have 

also studied biotransformation of ellipticine as both free molecule and apoferritin 

encapsulated nanoparticle by hepatic microsomes and cytochrome P450 3A4 

in Supersomes™ by itself and with co-expressed cytochrome b5 at pH 7,4 and 6,5. 

Results show that ellipticine oxidation is pH dependent. On the other hand, ellipticine 

release from apoferritin carrier is affected primarily by the structure of supersome 

microsomal membrane. At the same time, important role of cytochrome b5 

in ellipticine biotransformation by cytochrome P450 from 3A4 family was revealed.   
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Seznam zkratek 
Apo apoferritin 

  

ApoDox apoferritin s enkapsulovaným doxorubicinem (apodoxorubicin) 

  

ApoElli apoferritin s enkapsulovaným ellipticinem (apoellipticin) 

  

CYP cytochrom P450 

  

DMSO dimethylsulfoxid 

  

DNA deoxyribonukleová kyselina (z angl. deoxyribonucleic acid) 

  

Dox doxorubicin 

  

Elli ellipticin 

  

ETOH jaterní mikrosomy potkanů premedikovaných induktorem 

ethanolem 

  

NADPH-GS NADPH - generující systém 

  

KON jaterní mikrosomy z nepremedikovaných (kontrolních) potkanů  

  

M1, M2 metabolity 1 a 2 vzniklé biotransformací doxorubicinu pomocí 

jaterních mikrosomů kontrolních a premedikovaných potkanů 

  

NOR Národní onkologický registr 

  

PCN jaterní mikrosomy potkanů premedikovaných induktorem 

pregnenolonkarbonitrilem 

  

PB jaterní mikrosomy potkanů premedikovaných induktorem 

fenobarbitalem 

  

RNA ribonukleová kyselina (z angl. ribonuleic acid) 

  

ROS reaktivní formy kyslíku (z angl. reactive oxygen species) 

  

SUD jaterní mikrosomy potkanů premedikovaných induktorem 

sudanem I 

  

VEGF vaskulární endoteliální růstový faktor 
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1. Nádorové onemocnění 

1.1. Co je to nádor? 

Pouze hrstka onemocnění vyvolá v lidech tak velké obavy a způsobí tolik neštěstí 

jako nádorová onemocnění. Naneštěstí lze říct, že není na světě člověka, který nezná 

někoho, kdo trpí touto chorobou. Pro mnoho lidí je toto onemocnění navíc děsivé 

i tím, že většinou začíná zcela náhle i u zdravých jedinců. I přes veškerou hrůzu, 

kterou pojem „rakovina“ vyvolává, se dnes daří spoustu pacientů úspěšně vyléčit [1]. 

Nádor (též novotvar, tumor, neoplazie, blastom) je z patologického hlediska 

definován jako „geneticky podmíněný abnormální přírůstek buněčné tkáňové hmoty 

klonálního charakteru, jehož růst není v koordinaci s růstem okolních tkání 

a rovnovážným stavem organismu“ či „označení nově vzniklých tkáňových útvarů 

či buněčných populací v organismu, které nevznikají jako fyziologická odezva 

na vnější i vnitřní podněty, jeví známky abnormality a více méně unikají 

z regulačního vlivu okolních buněk a organismu“ [1]. 

Nádory lze rozdělit dle typu růstu na benigní a maligní. Benigní nádory 

(též nezhoubné) vykazují tzv. expanzivní růst, naléhají na okolní buňky, avšak 

nádorové buňky neprorůstávají okolní tkáň a netvoří sekundární nádory (metastáze). 

Naproti tomu maligní nádory (též zhoubné) vykazují invazivní růst. Buňky tohoto 

typu nádoru získávají schopnost prorůstat okolními buňkami a zakládat metastáze. 

Rakovina je pak všeobecný název pro skupinu přibližně sta klinicky definovaných 

onemocnění způsobených zhoubným nádorem [1, 2]. 

Rozdělení nádorů na zhoubné a nezhoubné je dobře definované, nicméně 

pro lékařskou komunitu zcela nedostačující. Díky vysoké variabilitě neoplastických 

projevů bylo třeba rozdělit nádory dle tkáňového typu. V současné době se používá 

mezinárodní klasifikace popisující nádor dle alfanumerického systému. Kódy 

C00 – C97 popisují maligní nádory, kódy D00 – D09 novotvary „in situ“, kódy 

D10 – D36 benigní nádory a D37 – D48 nádory neznámého nebo nejistého původu. 

Tento systém je navíc rozšířen o další klasifikační stupně, které pomáhají upřesnit 

rozsah onemocnění, prognózu a následnou léčbu daného pacienta [1,2]. 
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1.2. Epidemiologie zhoubných nádorů 
v ČR mezi lety 2006 – 2016 

Epidemiologická data z oblasti onkologie jsou dostupná díky tzv. onkologickým 

registrům. Mezinárodní onkologický registr „International Agency for Reasarch 

on Cancer (IARC)“ sídlí v Lyonu. V České republice sbírá onkologická data 

tzv. Národní onkologický registr (NOR), který je spravován Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Hlavními funkcemi NOR jsou periodické 

sledování onkologických záznamů, shromažďování těchto dat, jejich verifikace, 

ukládaní, ochrana a následné statistické zpracování [1, 2]. 

Podle NOR je nádorové onemocnění druhou nejčastější příčinou úmrtí v České 

republice, hned po kardiovaskulárních chorobách. V letech 2014 – 2016 byl 

nejčastějším nádorovým onemocněním nemelanomový kožní zhoubný nádor. 

Druhým nejčastějším tumorem byl u mužů zhoubný nádor prostaty a u žen zhoubný 

nádor prsu. Nejvyšší úmrtnost vykazoval v těchto letech nádor plic [3 – 5]. 

Prevalence mezi lety 2006 – 2016 mírně narůstá. V roce 2016 bylo hlášeno 

562 329 případů zhoubných nádorů (kategorie C00 – C97), což je o přibližně 20 000 

případů více než v roce 2015. Obr. 1.1 shrnuje prevalenci zhoubných nádorů 

kategorie C00 – C97 v letech 2006 – 2016 [3 – 12].  
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Obr. 1.1 – Prevalence nádorových onemocnění (kategorie C00 – C97) v ČR v letech 2006 – 2016. 

Sestrojeno na základě dat [3 – 12]. 
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Incidence zhoubných nádorů (kategorie C00 – C97 a D00 – D09) mezi lety 

2006 – 2016 také mírně narůstá, jak ukazuje obr. 1.2. V roce 2016 bylo hlášeno 

celkem 96 500 nových případů zhoubných nádorů, tedy přibližně o 2 000 případů 

více než v roce 2015 [3 – 12]. 

 

Mortalita zhoubných nádorů (kategorie C00 – C97) mezi lety 2006 – 2016 mírně 

klesá. V roce 2016 však vzrostla přibližně o 400 úmrtí oproti roku 2015. Obr. 1.3 

ukazuje počet úmrtí na zhoubný nádor v letech 2006 – 2016 [3 – 12]. 
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Obr. 1.2 – Incidence nádorových onemocnění (kategorie C00 - C97 a D00 - D09) v ČR v letech 

2006 – 2016. Sestrojeno na základě dat [3 – 12]. 

 

Obr. 1.3 – Mortalita nádorových onemocnění (kategorie C00 – C97) v ČR letech 2006 – 2016. 

Sestrojeno na základě dat [3 – 12]. 
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1.3. Příčiny nádorového onemocnění 

Ačkoliv jsou nádorové buňky velmi rozmanité, jejich společnou vlastností je 

nekontrolovatelná proliferace. Růst každé buňky je pečlivě řízen buněčným cyklem. 

Ten sestává z několika částí, mezi kterými existují tzv. kontrolní body. Pokud buňka 

neprojde daným kontrolním bodem, nemůže vstoupit do další fáze buněčného cyklu. 

Tento cyklus je řízený velkým množstvím genů. Existují však dvě velké rodiny těchto 

genů, které jsou-li mutované, mohou přispívat k rakovinnému stavu. Mutované geny 

prvního typu, onkogeny, aktivně podporují buněčný cyklus, zatímco mutované geny 

druhého typu, tumor supresorové geny, selhávají v potlačení buněčného cyklu [13]. 

Onkogeny byly poprvé objeveny v genomech RNA virů, které jsou schopné 

indukovat nádory u svých hostitelů. Později byly objeveny buněčné homology 

onkogenů – protoonkogeny. Jedná se o skupinu genů, jejichž funkcemi jsou regulace 

biochemických dějů uvnitř buňky, včetně regulace buněčného cyklu. Onkogen je 

tedy mutovanou formou protoonkogenu. Onkogen může vzniknout třemi různými 

genetickými změnami: pohybem úseků genů v rámci celého genomu, amplifikací 

protoonkogenů nebo bodovými mutacemi. Všechny uvedené genetické změny 

mohou vést k nadměrné stimulaci buněčného cyklu a tím změnit zdravou buňku 

v buňku nádorovou [13, 14]. 

Druhou skupinou genů jsou tumor supresorové geny, které mají za úkol inhibovat 

buněčný cyklus. Jsou to tedy tzv. „antionkogeny“. Tyto geny se účastní několika 

biochemických procesů: dělení, diferenciace, programované buněčné smrti a oprav 

DNA. Mutace v těchto genech mohou způsobit snížení aktivity příslušných proteinů 

způsobujících inhibici proliferace, čímž se buňka může začít nekontrolovatelně dělit 

[13, 14]. 

U většiny nádorů nelze nekontrolovatelnou proliferaci přičíst pouze aktivaci 

jediného protoonkogenu nebo inaktivaci tumor supresorového genu. 

Aby se nádorové onemocnění mohlo projevit, je třeba akumulace většího počtu 

mutací v těchto genech. Genetické dráhy, které vedou k tomuto onemocnění jsou 

proto velmi složité a rozmanité [1, 13, 14].  
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Dnes je charakterizováno celkem šest znaků, které vedou k malignímu nádoru.  

Nádorové buňky [13]: 

a) získávají soběstačnost v signalizačních drahách, které stimulují růst 

a dělení, 

b) jsou abnormálně necitlivé k signálům, které inhibují růst, 

c) se dokážou vyhnout programované buněčné smrti, 

d) získávají neomezený replikační potenciál, 

e) vyvinou způsob, jak se vyživovat, 

f) získávají schopnost pronikat do dalších tkání. 

 

Na vzniku nádorů se podílí mnoho příčin jako jsou například chemické, fyzikální 

a biologické vlivy nebo dietetické zvyklosti. Díky těmto příčinám může docházet 

k mutacím daných genů a rozvoji nádorového onemocnění [1, 2, 13, 14]. 

Mezi chemické vlivy řadíme řadu látek označovaných jako tzv. karcinogeny. Jsou 

to látky, které po určitém čase spouští karcinogenezi, tedy nádorové bujení. 

Mezi karcinogeny řadíme například aromatické uhlovodíky, látky obsažené v kouři 

cigaret (zejména dehet a jeho deriváty), aromatické aminy, amidy, azobarviva, 

nitrozoaminy, vinylchlorid, azbest, některé prvky (chrom, nikl, kobalt, arzen), 

některé mykotoxiny (aflatoxiny) aj. Karcinogeny lze rozdělit na přímé a nepřímé. 

Přímé karcinogeny nevyžadují metabolickou aktivitu a interagují s DNA. Většina 

těchto látek jsou dobrými acylačními či alkylačními činidly. Naproti tomu nepřímé 

karcinogeny vyžadují k interakci s DNA metabolickou aktivitu. Metabolická 

aktivace probíhá často za pomoci proteinů cytochrom P450 dependentních 

monooxygenas [1, 2, 13, 14]. 

Některé fyzikální vlivy mohou také spustit mechanismy karcinogeneze. Jsou 

to zejména záření o velmi nízké vlnové délce, jako je například rentgenové a UV 

záření. Interakce záření s cílovou molekulou DNA může probíhat dvěma způsoby. 

Minoritní podíl má interakce přímá, při které dochází ke tvorbě DNA-zlomů 

v důsledku fyzikálního přenosu energie. Mnohem častější je interakce nepřímá, 

kde je cílovou molekulou voda, která se v organismu nachází ve velkém množství. 

Radiolýzou vody vznikají tzv. reaktivní formy kyslíku (ROS), které mají 

vždy nepárový elektron. Díky nepárovému elektronu jsou tyto formy velmi reaktivní 

a indukují celou škálu poškození nejen DNA, ale i proteinů. Poškození DNA nastane 

díky chemickému přenosu energie [1, 2]. 
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Mezi biologické vlivy lze řadit některé viry a bakterie způsobující nádorové 

onemocnění. Z virů jsou nejznámější Epstein-Baar virus, papilomavirus 

nebo herpesvirus. Nejznámější bakterie způsobující nádorové onemocnění je 

Helicobacter pylori způsobující karcinom žaludku (adenokarcinom) [1, 2]. 

V období života se mohou objevit poruchy hormonální rovnováhy a častěji 

také maligní nádory. Například zvýšené hladiny estrogenů se dávají do souvislosti 

se vznikem nádorového onemocnění u žen [1, 2]. 

Mezi dietetické faktory se řadí například kvalita potravy a její způsob úpravy, 

vlivy prostředí aj. [2].  

 

 

1.4. Protinádorová léčba 

Protože existuje několik typů nádorových onemocnění, neexistuje jednotná léčba. 

Včasná diagnóza nádorového onemocnění je základním předpokladem úspěšné 

léčby. Naneštěstí neexistují diagnostické metody odhalující počátky nádorového 

růstu, proto se vynakládá velké úsilí k tomu, aby se nádor diagnostikoval na počátku 

klinické fáze jeho růstu. Mezi běžné diagnostické metody řadíme fyzikální, 

biochemické, hematologické, endoskopické, cytologické, histopatologické 

a cytogenetické vyšetření a zobrazovací metody. Pomocí těchto vyšetření je stanoven 

rozsah a vážnost nádorového onemocnění. Rozsah onemocnění určuje výběr 

léčebných metod [15].  

Mezi léčebné metody řadíme kurativní, paliativní, podpůrnou a symptomatickou 

léčbu. Cílem kurativní léčby je vyléčit pacienta. Tohoto cíle lze dosáhnout „běžnou“ 

léčbou s minimalizací vedlejších účinků nebo radikální terapií, při které dochází 

k částečnému poškození zdravé tkáně [15].  

V některých případech nelze nádor zcela odstranit. V tomto případě se pouze 

prodlužuje život pacienta pomocí paliativní léčby například chirurgickým odejmutím 

nadměrného množství nádorových buněk [15]. 

Podpůrná léčba se snaží co nejvíce eliminovat komplikace nastávající během 

nádorového onemocnění (infekce, nutriční deficit nebo metabolická porucha), neboť 

protinádorová léčba je spojena s velkou řadou nežádoucích účinků (např. poškození 

krvetvorby, nevolnost, zvracení, poškození kůže, poruchy trávicího ústrojí, poškození 

plic, srdce, ledvin apod.) [15, 16]. 
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V případě rezistence na standardní léčbu nastupuje tzv. symptomatická léčba, 

která odstraňuje či pouze zmírňuje příznaky nádorového onemocnění (tlumení bolesti 

nebo léčba metastáz) [15]. Obr. 1.4 zachycuje vztah mezi kurativní, paliativní, 

podpůrnou a symptomatickou léčbou. 

 

 

 

 

Maligní nádor lze odstranit chirurgicky, radioterapií, chemoterapií, hormonální 

léčbou, imunoterapií, imunomodulační léčbou nebo cílenou léčbou. Výhradně 

se používá kombinace více léčebných postupů [15]. 

 

1.4.1. Chirurgická léčba 

Fyzické odejmutí nádoru je nejčastějším řešením v léčbě nádorových 

onemocnění, avšak jen u nízkého procenta případů má kurativní účinek (tzv. kurativní 

operace). Pouze u lokalizovaných nádorů menšího rozsahu lze chirurgický zákrok 

považovat za dostačující. Mnohem častěji se po chirurgickém vyjmutí nádoru 

doplňuje dalšími léčebnými postupy, například radioterapií nebo chemoterapií. 

Pak mluvíme o tzv. operaci paliativní [15, 16]. 

  

Obr. 1.4 – Vztahy mezi kurativní, paliativní, podpůrnou a symptomatickou léčbou. Převzato 

a upraveno [15]. 
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1.4.2. Radioterapie 

Léčba ionizujícím zářením patří v onkologii k jedné ze základních technik. 

Ionizující záření využívané v onkologii je dvojího druhu: elektromagnetické 

(rentgenové a γ-záření) a korpuskulární (protony, neutrony, π-mezony, α- a β-záření) 

[15, 16]. 

 Díky zavedením vysokoenergetických a korpuskulárních zdrojů záření 

lze dosáhnout lepších terapeutických výsledků. Elektromagnetické záření 

je produkováno nejčastěji lineárními urychlovači, které mohou poskytnout energii 

až 20 MeV. Díky tomu mohou proniknout dále do tkání a zasáhnout tak i hloubkové 

nádory. Navíc díky většímu poměru hloubkové ku povrchové dávce, než u méně 

vysokoenergetických zdrojů jako je například rentgenka, se značně omezí poškození 

zdravé tkáně. V současné době je hojně využíván kobaltový ozařovač 𝐶𝑜27
60 , 

poskytující záření o energii 1,25 MeV, díky čemuž nahrazuje cesiový ozařovač 𝐶𝑠55
137  

[15 – 17]. 

Kombinací radioterapie s chemoterapií se zvyšuje citlivost nádorových buněk 

k následnému ozařování. Navíc může chemoterapie ovlivnit případné 

mikrometastázy. Naneštěstí při střídání těchto dvou metod vzniká velké množství 

nežádoucích účinků, proto se od této komplexní metody ustupuje [15 – 17]. 

Díky technickým inovacím se využívají stále přesnější a dokonalejší přístroje. 

Mezi tyto inovace patří například Leksellův gama nůž či kybernetický nůž. Leksellův 

gama nůž provádí přesně zacílené ozařování v mozku γ-zářením z velkého počtu 

kobaltových ozařovačů. Jejich úzké paprsky se protnou ve společném ohnisku 

(nádorová masa), kde působí vysoká radiační dávka. Mimo ohnisko tato dávka velmi 

rychle klesá, čímž se snižují vedlejší účinky na zdravou tkáň. Kybernetický nůž 

je robotická ruka řízená počítačem, která využívá jako zdroj záření lineární 

urychlovač. Flexibilně pohybuje ozařovačem kolem pacienta, reaguje na pohyb 

či dýchání pacienta a cíleně ozařuje ložisko velkým počtem paprsků. Tyto moderní 

radiometody zatlačily do pozadí použití radionuklidů k lokálnímu ozařování 

[15 – 17]. 
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1.4.3. Chemoterapie 

Chemoterapie, také internistická léčba, využívá chemicky definované sloučeniny 

přirozeného či syntetického původu. Tyto látky, cytostatika, vykazují cytotoxický 

účinek. Naneštěstí účinek cytostatik je neselektivní, působí jak na nádorové buňky, 

tak na buňky zdravé. Nežádoucí účinky daných cytostatik jsou dány především jejich 

působením na zdravou tkáň [15 – 18]. 

Konvenční cytostatika jsou různé chemické povahy a rovněž působí řadou 

různých mechanismů. Mezi tato cytostatika patří například [15, 18]: 

• antimetabolity, 

• genotoxická cytostatika, 

• antimitotika 

• a látky inhibující proteosyntézu a degradaci enzymů. 

 

Antimetabolity inhibují klíčové enzymy metabolismu DNA. Mezi tyto látky patří 

například antifoláty a antinukleotidy. Antifoláty, analoga folátů, inhibují syntézu 

purinových bází a thymidylátu. Antinukleotidy jsou analoga nukleotidů inhibující 

zejména biosyntézu nukleotidů a v některých případech se mohou inkorporovat 

do DNA, která tak není schopna další replikace [18]. 

Mezi genotoxická cytostatika se řadí alkylační činidla, interkalační látky, látky 

působící na rozštěpení DNA a inhibitory DNA-topoizomeras. Alkylace je jedním 

z nejčastějších mechanismů cytostatik. Klinicky užívaná alkylační cytostatika 

(např. cyklofosfamid, busulfan a chlorambucil) mají většinou dvě alkylační skupiny. 

Tvorba kovalentní vazby mezi alkylačním činidlem a bází (nejčastěji guanin, cytosin 

a adenin) brání DNA separaci řetězců při replikaci. „Interkalační“ cytostatika 

nekovalentně interagují s molekulou DNA. Tyto látky se mohou vmezeřit 

mezi nukleotidy v DNA a mohou být stabilizovány vodíkovými můstky. Výsledkem 

je opět inhibice replikace [18]. 

Látky působící DNA zlomy se nazývají, pro svou podobnost s účinky ionizujícího 

záření, radiomimetika. Řada z těchto látek rovněž inhibuje opravy vzniklých defektů 

DNA. Mezi tyto látky patří například glykopeptidové antibiotikum bleomycin, 

jenž je produkované v bakteriích Streptomyces verticillus. Topoizomerasy jsou 

klíčové enzymy při replikaci DNA. Existují dva typy těchto enzymů: topoizomerasa 

I a II. Topoizomerasa I se váže na jeden z řetězců DNA, který rozpojí, uvolní 
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nadměrnou torzi a řetězec opět spojí. Topoizomerasa II se váže na oba řetězce DNA, 

které rozpojí a opět spojí po uvolnění nadměrné torze. Pokud jsou tyto enzymy 

inhibovány, nedojde k opětovnému spojení vláken dvojšroubovice. Vzniklé zlomy 

DNA jsou pro buňku neslučitelné se životem. Mezi inhibitory topoizomeras I patří 

například topotekan, rubitekan či irinotekan. Topoizomerasu II inhibuje například 

etoposid, teniposid či voreloxin [18]. 

Antimitotika jsou látky inhibující buněčný cyklus. Průběh mitózy může být 

inhibován poškozením mikrotubulů či inhibicí klíčových enzymů některé 

z regulačních kaskád mitózy. Mezi tyto látky patří antimikrotubulární látky 

(poškození cytoskeletu buňky), inhibitory polymerace mikrotubulů (př. vinblastin), 

inhibitory depolymerace mikrotubulů (př. paklitaxel), inhibitory aurora kinas 

(inhibice separace chromozomů při mitóze), inhibitory „polo-like“ kinas (inhibice 

maturaci centromery, formaci a stabilizaci bipolárního vřeténka během mitózy), 

inhibitory kinezinů (inhibice separace centrozomu) a inhibitory cyklin-                                    

-dependentních kinas (inhibice řady regulačních drah). Mezi látky inhibující 

proteosyntézu patří například L-asparaginasa, jenž vyvolává nutriční deficit 

nádorových buněk [18]. 

Výše uvedená tzv. konvenční cytostatika tvoří v chemoterapii majoritní podíl. 

Novou skupinou tzv. nekonvenčních chemoterapeutik jsou epigenetická 

chemoterapeutika. Na rozdíl od „klasických“ cytostatik, tyto látky přímo přestavují 

buněčný chromatin. Chromatin je složen z velkého počtu nukleosomů, které jsou 

tvořeny osmi molekulami histonů a dalšími proteiny. Kolem tohoto jádra se obepíná 

146 párů bází, které jsou součástí DNA. Posttranslačními modifikacemi histonů 

(de/acetylace, de/metylace) se chromatin neustále přestavuje na transkripčně aktivní 

chromatin – euchromatin a transkripčně neaktivní chromatin – heterochromatin. 

Chromatin nádorových buněk obsahuje nízké množství posttranslačních modifikací, 

zejména hypometylaci a hypoacetylaci. Právě změna této struktury je 

charakteristickým rysem nádorových buněk. Mezi látky působící epigenetické 

změny řadíme inhibitory DNA-metyltransferas a inhibitory histon-deacetylas. DNA-

-metyltransferasy inhibují zvýšenou metylaci DNA, čímž se obnoví exprese určitých 

genů např. tumor supresorových genů.  Deacetylací přilehlých histonů pomocí 

histon-deacetylas se chromatin stane transkripčně neaktivním heterochromatinem 

[15, 18].  
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V rámci této diplomové práci jsou studována dvě cytostatika – doxorubicin 

a ellipticin. V následujících odstavcích je o těchto cytostaticích pojednáno 

podrobněji. 

 

Doxorubicin 

Doxorubicin (dále Dox), chemicky (8S,10S)-10-(4-amino-5-hydroxy-6-methyl-    

-tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)- 6,8,11-trihydroxy-8- (2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-   

-7,8,9,10-tetrahydrotetracen-5,12-dion (obr. 1.5), též adriamycin, je antracyklinové 

antibiotikum produkované bakteriemi Streptomyces peucetius. Jako všechny 

antracykliny i Dox obsahují cukernou a necukernou složku. Cukerná složka Dox je 

nazývána daunosamin a necukernou složku tvoří planární substituovaný tetracen 

[19 – 22]. 
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Obr. 1.5 – Chemická struktura doxorubicinu. Převzato a upraveno v programu ChemSketch [22]. 

 

Využívá se na léčbu akutních lymfatických leukémií, karcinomu plic, ovarií, prsu, 

žaludku aj. Mezi jeho nejzávažnější vedlejší účinky patří kardiotoxicita, dále 

pak běžné vedlejší účinky cytostatik jako například nevolnost, zvracení apod. 

[19 – 23]. 

Již od druhé poloviny 20. století je Dox používán a dodnes je jedním 

z nejpoužívanějších cytostatik vůbec. V klinické praxi se používají zejména dvě 

formy Dox. Jednak tzv. liposomální Dox (Myocet®), který je vázán 

na oligolamelární lipidové vezikuly, jednak pegylovaná forma (pokryta vrstvou 
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polyethylenglykolu) s menšími liposomy (Doxil® či Caelyx®). Stabilita Dox je 

v těchto formách vyšší. Aby byl posílen jeho účinek, kombinuje se s řadou jiných 

cytostatik, jako například s cyklofosfamidem, vinkristinem, bleomycinem, 

nebo predmisonem [15, 21 – 23]. 

Ačkoliv je v klinické praxi hojně využíván, jeho mechanismus účinku není dosud 

zcela objasněn. Toto antracyklinové antibiotikum působí celou řadou rozličných 

mechanismů: inhibice topoizomerasy II, interkalace do DNA, tvorba aduktů s DNA 

a tvorba volných radikálů [19, 23, 24]. 

Jak již bylo výše uvedeno, topoizomerasy jsou klíčové nukleární enzymy 

replikace. Doxorubicin se váže konkrétně na izoformu topoizomerasy IIα a brání 

tak rozpojení DNA s topoizomerasou IIα. Vzniklý zlom v DNA indukuje apoptózu. 

Tento mechanismus je považován za hlavní mechanismus účinku Dox [24].  

Díky planární struktuře substituovaného tetracenu může Dox interkalovat 

mezi jednotlivé páry bází v DNA. Komplex [Dox-DNA] se stabilizuje pomocí 

vodíkových můstků. Tento komplex znemožní další replikaci a nutí buňku spustit 

apoptózu [25 – 27]. 

Dalším možným, avšak ne tak častým, mechanismem je tvorba aduktů Dox 

s DNA, která rovněž vede k buněčné programované smrti. Tvorbou metylenového 

můstku z molekuly formaldehydu mezi aminoskuminou daunosaminu a guaninu 

vzniká DNA adukt, jenž je stabilizován druhým vláknem DNA pomocí vodíkových 

můstků. DNA adukt je zobrazen na obr. 1.6 [20, 25 – 27]. 
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Obr. 1.6 – DNA-adukt s doxorubicinem. Doxorubicin (zeleně) kovalentně vázán metylenovým 

můstkem (modře) s jedním vláknem DNA (červeně) pomocí guaninu a druhým vláknem DNA (červeně) 

stabilizován vodíkovými můstky (černě). Převzato a upraveno pomocí programu ChemSketch [25]. 
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Necukerná část Dox je tvořena substituovaným tetracenem. Ten sestává 

mj. z chinonového a hydrochinonového kruhu. Redukcí chinonového kruhu vzniká 

velmi reaktivní semichinonová forma, jenž velmi ochotně předává svůj nepárový 

elektron na molekulu kyslíku. Tímto způsobem vznikají ROS obsahující jeden či více 

nepárových elektronů. Mezi ROS patří například 𝑂2
∗−, 𝑂2

2−, 𝑂𝐻∗ aj. Nepárové 

elektrony pocházející z ROS atakují různé biomolekuly, zejména proteiny 

a nukleové kyseliny, které tím ztrácejí své základní biologické funkce. 

Při rozsáhlejším poškození biomolekul nemůže buňka správně fungovat a je nucena 

spustit apoptózu [19, 25]. 

I přes skutečnost, že se Dox používá v klinické praxi téměř 60 let, není jeho 

metabolismus in vivo zcela objasněn. Mezi hlavní enzymy, jež jsou zodpovědné 

za biotransformaci Dox patří aldoketoreduktasa (hlavní enzymatická konverze), 

cytochrom P450-reduktasa, cytochrom P450 (dále CYP) rodiny 3A4 

a glukuronyltransferasa. Aldoketoreduktasa redukuje karbonylovou skupinu 

hydroxyacetylové skupiny. Při této reakci vzniká nejzastoupenější metabolit zvaný 

doxorubicinol [28, 29]. 

 

Ellipticin 

Ellipticin (dále Elli), chemicky 5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol 

(obr. 1.7), je rostlinný alkaloid izolovaný z rostlin Ochrosia borbonica či Excavatia 

coccinea, čeledi Apocynaceae [30 – 33]. 
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Obr. 1.7 – Chemická struktura ellipticinu. Převzato a upraveno v programu ChemSketch [30]. 

 

Ellipticin vykazuje anti-HIV aktivitu a působí proti řadě tumorům, jako jsou 

například myeloblastická leukémie, nádory mozku, ledvin, ovarií, prsu, štítné žlázy 

aj. Naneštěstí díky relativně vysoké hydofobicitě je využití Elli v klinické praxi 
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značně omezeno. K omezení také přispívají nefrotoxicita, hematotoxicita a jiné 

běžné vedlejší účinky cytostatik (nevolnost, zvracení, hypertenze, xerostomie aj.). 

Navíc je Elli podezřelý z mutagenity a většina metabolitů Elli jsou mutageny, které 

byly prokázány na bakterii Salmonella typhimurium [30 – 40].  

Tento rostlinný alkaloid působí řadou rozličných mechanismů, které však vedou 

k indukci apoptózy. Mezi hlavní mechanismy patří interkalace do DNA, inhibice 

topoizomerasy II, tvorba kovalentních aduktů s DNA, dále pak inhibice AKT kinasy, 

rozpojení proteinů mitochondriální oxidativní fosforylace a inhibice fosforylace 

proteinu p53 v nádorových buňkách [31, 32, 34 – 41]. 

Chemicky je Elli velmi podobný dusíkatým bázím v DNA. Navíc díky relativně 

vysoké hydrofobicitě se dostává mezi jednotlivé páry bází snáze. Interkalací Elli 

do DNA se zastaví replikace a buňka je nucená spustit apoptózu [26, 40, 41]. 

Mechanismus inhibice nukleárního enzymu topoizomerasy II je velmi podobný 

jako v případě Dox. Díky vzniku ternárního komplexu [topoizomerasa II-Elli-DNA] 

je molekula DNA nucena se rozvolnit a tím zastavit proces replikace [40, 41]. 

Pomocí enzymové aktivace CYP nebo peroxidasami může Elli tvořit DNA 

adukty. Hemoproteiny CYP se účastní metabolismu různých exo- a endogenních 

látek. Cílem těchto enzymů je přeměna látek na látky polárnější pomocí oxidačních, 

peroxidačních či hydrolytických reakcí. Díky vyšší polaritě se zvyšuje šance těchto 

látek na vyloučení z organismu. Látky však mohou být pomocí těchto enzymů 

přeměněny i na toxičtější deriváty. Elli je pomocí CYP oxidován na pět různých 

derivátů, z nichž 7-hydroxy- a 9-hydroxyellipticin jsou jako detoxifikační produkty 

vyloučeny z těla. Naopak produkty 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticin jsou 

produkty aktivační a tvoří dva různé adukty s DNA. Ellipticin-N2-oxid může 

přecházet na 12-hydroxyellipticin, který v následujících krocích tvoří další adukt 

s DNA [38 – 44]. 

Naproti tomu peroxidasy jsou enzymy oxidující různé substráty pomocí peroxidu 

vodíku. Ellipticin mohou oxidovat například myeloperoxidasa, lidská 

cyklooxygenasa nebo křenová peroxidasa. Pomocí peroxidas je Elli metabolizován 

na radikál, který může dalšími reakcemi poskytnout ellipticinový dimer a v blízkosti 

DNA vytváří DNA adukt. Peroxidasy mohou, stejně jako CYP, oxidovat Elli 

na ellipticin-N2-oxid. Vznik metabolitů Elli pomocí CYP a peroxidas a vztah mezi 

jednotlivými metabolity je znázorněn na obr. 1.8 (str. 22) [14, 30 – 35, 37, 40, 41]. 
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Obr. 1.8 – Biotransformace ellipticinu pomocí cytochromů P450 a peroxidas. Aktivní metabolity (červeně) tvoří 
adukty s DNA pomocí kovalentní vazby na deoxyguanosin (dG). Detoxikované metabolity (zeleně) jsou vyloučeny 
z organismu. Převzato a upraveno v programu ChemSketch [37, 40]. 
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1.4.4. Hormonální léčba 

Malignita některých nádorových onemocnění je spojena s hormonální závislostí. 

Hormonální léčba se využívá především u nádoru prostaty nebo prsu. Účinnost 

hormonů je založena na interakci mezi hormonem a buněčným receptorem. Během 

interakce hormon-receptor vzniká komplex, který po vazbě na DNA působí alteraci 

proteosyntézy [15, 18]. 

Hormonální léčba má řadu modalit: ablativní, kompetitivní, inhibiční a aditivní 

léčbu. Ablativní léčba spočívá v chirurgickém odstranění žláz (např. varlat či ovarií). 

Kompetitivní léčba využívá řadu tzv. antihormonů (antiestrogeny, antiandrogeny). 

Tyto hormony působí opačně k jejich analogům. Inhibiční léčba je založena 

na blokaci syntézy daného hormonu. Například inhibitory aromatas „brzdí“ syntézu 

estrogenů. Při aditivní léčbě se podávají farmakologické dávky zejména gestagenů, 

ale i androgenů či estrogenů. Mechanismus účinku této léčby není zcela známý. 

Aditivní léčba se v praxi využívá zejména při paliativní léčbě karcinomu prsu u žen 

po menopauze [15, 18]. 

 

1.4.5. Diferenciační terapie 

Diferenciační terapie je založena na indukci buněčné diferenciace. 

Charakteristickým rysem nádorových buněk je různý stupeň diferenciace. Pokud 

by nádorová buňka dále maturovala, klesala by schopnost sebeobnovy a intenzita 

proliferace. Aktivace onkogenů či deaktivace tumor supresorových genů narušuje 

schopnost diferenciace [18]. 

Diferenciační účinek má řada látek, například dimethylsulfoxid (DMSO), 

hexamethylenbisacetamid (HMBA), deriváty cholekalciferolu (vitamínu 𝐷3) aj. [18]. 

 

1.4.6. Imunoterapie a imunomodulace 

Cílem imunoterapie je obnovit porušenou funkci protinádorové imunity a zapojit 

tak imunitní systém do léčby nádorového onemocnění. Oproti ostatním metodám 

má imunoterapie tu výhodu, že dokáže zničit nádorové buňky nezávisle na jejich 

generačním cyklu. Rovněž celá nádorová masa může být zničená totálně, pokud není 

příliš početná a pokud nesou nádorové buňky specifický nádorový antigen, jenž 

je schopen celý proces ničení nádorových buněk zahájit. V praxi se imunoterapie 

využívá tehdy, kdy byla masa nádorových buněk snížena jinou metodou [15, 18]. 
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Imunoterapii lze rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní imunoterapie nemá 

praktického využití díky nereprodukovatelným klinickým testům. 

Jedná se o nespecifickou stimulaci imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám 

látkami, které vedou k polyklonální aktivaci lymfocytů. Naproti tomu pasivní 

imunoterapie zahrnuje přenos ex vivo pomnožených autologních nebo alogenních 

imunokompetentních buněk (makrofágy nebo cytotoxické buňky). Pomocí 

monoklonálních protilátek jsou na povrchu nádorových buněk tvořeny antigeny, které 

vyvolají protinádorové imunitní odpovědi (indukce apoptózy cytotoxickými buňkami 

či aktivace komplementu) [15, 18].  

Imunomodulace je souhrnné označení pro podporu imunitních mechanismů 

v různých etapách imunitní reakce. Imunomodulační léčba zahrnuje také podání velké 

skupiny látek, označované jako cytokiny, podílející se na regulaci proliferace, 

diferenciace a dalších fyziologicky důležitých pochodů. Cytokiny rozdělujeme 

na interferony, interleukiny a hematopoetické růstové faktory. Interferony 

a interleukiny jsou glykoproteiny s mnohostrannými účinky (tzv. pleiotropní účinky). 

Interferony mají antiproliferační, imunomodulační a antivirové účinky. Interleukiny 

stimulují proliferaci zejména kmenových buněk. Hematopoetické růstové faktory 

přispívají ke správné krvetvorbě, která je během onkologické léčby narušena [15, 18].  

 

1.5. Nové postupy v protinádorové léčbě 

S rozvojem techniky a novými vědeckými poznatky roste i rozmanitost možností 

protinádorové léčby. Počátkem nového tisíciletí nám v boji proti rakovině ukázaly 

svůj potenciál genová terapie, cílená léčba nebo nanomedicína [15, 18]. 

 

1.5.1. Genová terapie 

Počátkem 21. století se v onkologii ukázala nová potencionální léčebná metoda 

v boji proti nádorovému onemocnění. Genová terapie je založena na přenosu 

genetické informace s cílem opravy chybného úseku DNA, jenž přispívá k maligní 

transformaci. Pomocí vektorů, plazmidů či virů se selektivně přenese nová genetická 

informace přímo do nádorových buněk. Jednou z nevýhod je fakt, že nelze zaručit 

přenos DNA mezi celou populaci nádorových buněk [18]. 
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Pomocí genové terapie lze [18]: 

• opravit mutované tumor supresorové geny, 

• aktivovat protinádorový imunitní systém pomocí genetické imunomodulace, 

• vpravit „sebevražedné“ geny do nádorových buněk, 

• nebo zvýšit odolnost hematopoetických buněk vůči chemoterapii.  

 

1.5.2. Cílená léčba 

Cílená léčba, tzv. intracelulární chemoterapie, využívá látky, které blokují 

nitrobuněčné pochody aktivované výhradně u nádorových buněk. Konvenční 

chemoterapie inhibuje nespecifickým zásahem do replikace buněčnou proliferaci, 

díky čemuž indukuje apoptózu. Intracelulární chemoterapeutika působí přímo 

na cílenou reakci určité signální dráhy. Cílená léčba se zaměřuje na [15, 18]: 

• inhibici růstových faktorů, 

• inhibici receptorů pro růstové faktory, 

• inhibici signální dráhy, 

• inhibici regulačních proteinů buněčného cyklu, 

• inhibici angiogeneze 

• a indukci apoptózy. 

 

Růstové faktory jsou skupina látek, které po vazbě na receptor spustí kaskádu 

nitrobuněčných reakcí (transdukční kaskáda). V praxi se používá inhibice růstového 

faktoru VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) pomocí monoklonální 

protilátky bevacizumabu. Tato inhibice blokuje tvorbu cév (tzv. angiogenezi). 

Zablokování transdukční kaskády lze dosáhnout i inhibicí receptorů pro růstové 

faktory opět pomocí monoklonálních protilátek [15, 18]. 

Při inhibici signálních drah se využívají nízkomolekulární látky často v kombinaci 

s konvenční chemoterapií. Nejčastějším cílem této terapie jsou inhibitory enzymů 

proteintyrozinkinas, které jsou v průběhu transdukční kaskády klíčovými enzymy 

[15, 18]. 

 K inhibici regulačních proteinů buněčného cyklu se využívá několik možností. 

Zkoušejí se léky inhibující cyklin-dependentní kinasy, inhibitory proteinkinasy 

mTOR nebo inhibice proteasomu, která má jediná klinické využití [15, 18]. 
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Nová tvorba cév má pro růst nádoru zásadní význam. Omezením angiogeneze 

lze omezit růst a šíření nádoru. Klíčovou úlohu zde hraje růstový faktor VEGF. Tento 

růstový faktor lze vyřadit pomocí monoklonální protilátky, jak již bylo zmíněno. 

Angiogenní kaskádu lze také inhibovat jinak, například neutralizací VEGF 

nebo inhibicí extracelulární domény receptoru pro VEGF. Dále lze potlačit 

proliferaci, omezit migraci endotelií apod. Nejúčinnější metodou je však stále 

již zmíněná inhibice transdukční kaskády pomocí monoklonálních protilátek 

[15, 18]. 

K indukci apoptózy vedou dvě cesty: receptorová a mitochondriální. Vazbou 

ligandů (např. Fas-ligand) na tzv. „smrtící“ receptor se spustí nitrobuněčné pochody 

aktivující enzymy zvané kaspasy, proteasy specificky štěpící peptidovou vazbu 

za aspartátem. Během mitochondriální cesty indukce apoptózy se aktivují kaspasy 

jiným mechanismem. Nejprve proteiny BAK/BAX spolu s proteiny BCL-2 vytvoří 

póry v mitochondriální membráně, které uvolní do cytosolu buňky molekuly 

cytochromu c. Ty vedou ke spuštění kaspas a následné apoptóze. Díky těmto 

poznatkům je možné indukovat apoptózu na třech místech: aktivací receptorů 

nesoucí domény „smrti“, inhibicí BCL-2 nebo spuštění kaspas pomocí molekul 

cytochromu c [14, 15, 18]. 

 

1.5.3. Nanomedicína v chemoterapii 

Přestože konvenční chemoterapie během šedesáti let velmi pokročila, existuje 

stále několik případů, kdy je neúčinná. Dané cytostatikum je v těchto případech 

(např. nádor plic) často k nádorovým tkáním dopraveno v neefektivních 

koncentracích. Takové množství léčiva již nemusí vyvolat žádoucí účinek a co hůře, 

může vyvolat rezistenci nádorových buněk na dané cytostatikum. Množství léčiva 

se také nadále nemůže zvyšovat kvůli vedlejším účinkům na zdravou tkáň. 

Nanomedicína nabízí řešení těchto problémů. Enkapsulací či navázáním na povrch 

tzv. nanočástic, látek různé chemické povahy o rozměrech několika nanometrů 

(< 100 nm), je možné dané léčivo dopravit k nádorové tkáni v efektivní koncentraci, 

dokonce jej cíleně vypustit právě v blízkosti nádorové tkáně [45 – 47]. 

Základní strategie nanomedicíny vedoucí ke snížení terapeutického indexu léčiva 

jsou pasivní a aktivní cílení léčiva spolu s kontrolovaným uvolňováním léčiva. 

Pasivní cílení léčiva využívá tzv. efektu zvýšené permeability a retence. Aby mohly 
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být nádory lépe zásobeny krví, cévy v jejich blízkosti vykazují zvýšenou 

permeabilitu, což umožňuje lepší průnik větších částic do prostoru nádorové tkáně. 

Zároveň není léčivo efektivně odstraněno lymfatickým systémem a kumuluje 

se v nádorové tkáni. Během aktivního cílení léčiva se modifikuje povrch nanočástice 

ligandem (folát, peptidy, transferrin aj.). Tyto ligandy vykazují vysokou afinitu vůči 

receptorům nádorových buněk. Konjugace ligandů s těmito receptory je signál 

k uvolnění léčiva z nanočástice. Poslední strategií nanomedicíny je kontrolované 

uvolňování léčiva z nanočástice. Nanočástice s enkapsulovaným léčivem cirkuluje 

krví a čeká na vhodný podnět k uvolnění léčiva. Tento podmět může být fyzikální 

(ultrazvuk, magnetické pole, teplota aj.), chemické (pH, redoxní potenciál aj.) 

nebo dokonce biologické (ROS, ATP, enzymy aj.) povahy. Změnou některého 

z parametrů v nádorové tkáni se uvolní léčivo z nanočástice. Uvedené strategie jsou 

shrnuty na obr. 1.9 [45 – 51]. 

 

Obr. 1.9 – Obecné strategie nanomedicíny: při pasivním cílení (A) se léčivo kumuluje v nádorové 

tkáni díky zvýšené permeabilitě cév a incuficienci lymfatického systému; při aktivním cílení (B) 

se na nanočástici naváží ligandy, které po specifické interakci s receptory nádorových buněk uvolní 

léčivo; změnou fyzikálního, chemického nebo biologického podnětu lze kontrolovaně uvolnit (C) 

enkapsulované léčivo v nádorových tkání. Převzato a upraveno [47].   

 
Díky vysokému poměru povrchu ku objemu nanočástic lze ovlivňovat 

farmakokinetické i farmakodynamické vlastnosti těchto látek. Navíc interakcí 

cytostatika se „správnou“ nanočásticí lze modulovat i jeho vlastnosti. Vhodnou 

kombinací cytostatika a nanočástice lze docílit (46 – 49]: 

• zvýšení rozpustnosti a stability léčiva, 

• ochrany léčiva před biotransformací a exkrecí, 

• zvýšení cirkulace léčiva v oběhové soustavě organismu, 

• cíleného uvolnění léčiva v nádorové tkáni 

• a snížení rezistence nádorové tkáně vůči danému cytostatiku.  
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Druhy nanočástic a jejich aplikace v nanomedicíně 

Nanočástice jsou látky různé chemické povahy o velikosti 1 – 100 nm. Tvar 

a velikost určuje jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Obecně lze nanočástice 

rozdělit na anorganické a organické. Anorganické nanočástice mohou mít kovový 

(zlaté a magnetizovatelné nanočástice), polokovový (kvantové tečky), nekovový 

(hydroxyapatit) či uhlíkový (fullereny a nanotrubice) charakter. Organické 

nanočástice mohou být syntetické (nanogel, polymersomy) či přírodní polymery. 

Mezi přírodně-polymerní nanočástice patří lipidové (liposomy a micely), proteinové 

(albumin a apoferritin) a dokonce i virové (adenovirus, virus chlorotické skvrnitosti 

vigny) nanočástice. Příklady vybraných nanočástic jsou zobrazeny na obr. 1.10 

[52 – 59]. 

 

 

Obr. 1.10 – Příklady nanočástic využitelných v nanomedicíně: liposomy (A), dendrimery (B), 
uhlíkové nanotrubice (C), kvantové tečky (D), magnetické (E) a zlaté nanočástice (F). Převzato 

a upraveno [52]. 

 

Nanočástice mají v nanomedicíně velmi široké uplatnění. Mezi tyto aplikace patří 

například zobrazovací techniky, diagnostika, cílený transport léčiva, přenos genů, 

vývoj vakcín, antivirotik nebo antibakteriálních látek [52, 55, 57, 58]. 

Zobrazovací techniky, například fluorescenční značení, jsou v klinické praxi 

velice rozšířeny. Naneštěstí některé organické fluorofory využívající se v lékařství 

nejsou fotostabilní a navíc se v organismu mohou biotransformovat. Pomocí 

nanočástic, například kvantových teček, se tyto limity mohou obejít. Mezi další 

nanočástice využitelné v zobrazovacích metodách patří například zlaté nanočástice, 

uhlíkové nanotrubice nebo dendrimery. Zlaté nanočástice jsou vhodnými značkami 

pro biomolekuly díky snadné detekci. V magnetické rezonanci se mohou využít 
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například dendrimery nebo uhlíkové nanotrubice obsahující kontrastní látky 

[52, 55, 57]. 

Přesné zacílení a kvantifikace molekul popisující buněčné poškození jsou 

náročným úkolem pro současné analytické metody. Kombinací nanočástic s jinými 

materiály na bázi nanotechnologií lze diagnostikovat konkrétní buňky. Existuje 

již několik nanočástic komerčně využívaných pro lékařskou diagnostiku. Možnosti 

využití nanočástic v diagnostice jsou však téměř neomezené, protože nanočástice 

umožňují selektivní značení široké škály lékařsky důležitých cílů, včetně bakterií, 

biomarkerů a jednotlivých molekul, jako jsou proteiny a DNA [52]. 

V současnosti jsou nanotransportéry, nanočástice schopné přepravovat jiné 

molekuly, hojně studovány. K přenosu jiných látek se využívají zejména proteiny, 

nejčastěji albuminy a apoferritin, neboť vykazují řadu pozitivních vlastností, jako 

například biokompatibilita a biodegradabilita. Rovněž tyto proteiny neaktivují 

imunitní systém [52, 58, 60]. 

Tato diplomová práce se zabývá konkrétně apoferritinem, který je více popsán 

v následujících odstavcích. 

 

Apoferritin 

Apoferritin (dále Apo), „apo“-forma ferritinu, je protein o molekulové hmotnosti 

480 kDa. Celý globulární protein je tvořen 24 symetrickými podjednotkami 

vytvářejícími kavitu s vnitřním a vnějším průměrem 8 a 12 nm. Protein má celkem 

14 kanálů o průměru 3 – 4 Å spojující vnitřní kavitu s vnějším prostředím [60, 61]. 

Protein Apo je potencionálně využitelným nanotransportérem v klinické praxi. 

Jako protein má řadu vhodných vlastností, jako jsou biokompatibilita, 

biodegradabilita a nevyvolává imunitní reakci. Mezi přední vlastnost tohoto proteinu 

však patří schopnost reverzibilně disociovat v kyselém prostředí. V kyselém 

prostředí tento protein disociuje na 24 symetrických podjednotek. Při zvýšení 

pH na fyziologickou hodnotu se Apo znovu správně „složí“. Tento protein obsahuje 

vnitřní kavitu, do které lze enkapsulovat různé molekuly, například léčivo. Pokud 

bude Apo reverzibilně disociovat v přítomnosti léčiva, lze dané léčivo enkapsulovat 

do této kavity. Tento jev je naznačen na obr. 1.11 (str. 30) [61 – 64]. 
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Obr. 1.11 – Reverzibilní disociace apoferritinu v kyselém prostředí v přítomnosti léčiva a tvorba 

enkapsuloveného léčiva do apoferritinu. 

 

Nádorové buňky pomocí anaerobní glykolýzy nadprodukují laktát. Díky této slabé 

kyselině je blízké okolí a intracelulární prostor nádorových buněk slabě kyselý. Tento 

tzv. Warburgův efekt lze využít v případě enkapsulovaného cytostatika do Apo. 

Ve slabě kyselém prostředí v přítomnosti nádorových buněk tento protein 

reverzibilně disociuje a uvolní enkapsulované cytostatikum. Díky kontrolovanému 

uvolnění cytostatika v přítomnosti nádorových buněk jsou sníženy vedlejší účinky 

na zdravou tkáň. Navíc se může maximalizovat dávka cytostatika a tím snížit šance 

na vytvoření rezistence. Pro vyšší selektivitu vůči nádorovým buňkám se povrch 

Apo může modifikovat kovalentní vazbou, fyzikální nebo hydrofobní adsorpcí 

například určitých peptidů a protilátek, nebo často využívanou afinitou biotinu 

k streptavidinu a avidinu. S rostoucím počtem modifikací povrchu Apo však klesá 

jeho biokompatibilita [60, 61, 65].  
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2. Cíle práce 

Cíle této diplomové práce lze shrnout do následujících bodů: 

 

• vliv jaterních mikrosomů kontrolních a premedikovaných potkanů 

na biotransformaci volného a enkapsulovaného doxorubicinu 

v apoferritinových nanočásticích, 

 

• vliv pH na biotransformaci volného a enkapsulovaného ellipticinu 

v apoferritinových nanočásticích pomocí jaterních mikrosomů kontrolních 

potkanů, 

 

• vliv pH na biotransformaci volného a enkapsulovaného ellipticinu 

v apoferritinových nanočásticích pomocí lidských rekombinantních 

cytochromů P450 rodiny 3A4 

 

• a vliv pH na biotransformaci volného a enkapsulovaného ellipticinu 

v apoferritinových nanočásticích pomocí lidských rekombinantních 

cytochromů P450 rodiny 3A4 s koexprimovaným cytochromem b5. 
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3. Materiál a metody 

3.1. Chemikálie a materiál 

acetonitril vWR (ČR) 

  

apoferritin (Apo) – horse spleen (50 mg/ml) Sigma, Aldrich (USA) 

  

dihydrogenfosforečnan draselný Lach-Ner (ČR) 

  

dimethylsulfoxid (DMSO) Sigma, Aldrich (USA) 

  

disodná sůl glukosa-6-fosfát Sigma, Aldrich (USA) 

  

doxorubicin (Dox) Sigma, Aldrich (USA), 

 
Madchem Expres 

(Švédsko) 

  

ellipticin (Elli) Sigma, Aldrich (USA) 

  

ethylacetát Lach-Ner (ČR) 

  

fenacetin Sigma, Aldrich (USA) 

  

fosforečná kyselina  Lach-Ner (ČR) 

  

glukosa-6-fosfátdehydrogenasa Sigma, Aldrich (USA) 

  

heptansulfonová kyselina Sigma, Aldrich (USA) 

  

hydroxid sodný Lach-Ner (ČR) 

  

chlorid hořečnatý Lach-Ner (ČR) 

  

chlorovodíková kyselina  Lach-Ner (ČR) 

  

kyselina octová Lach-Ner (ČR) 

  

methanol Lach-Ner (ČR) 

  

nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) Sigma, Aldrich (USA) 

  

nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný 

(NADPH) 

Sigma, Aldrich (USA) 

  

octan amonný Penta (ČR) 
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Jaterní mikrosomy kontrolních a premedikovaných potkanů byly izolovány 

na katedře biochemie dle Stiborové [66]. Supersomy™ s lidskými rekombinantními 

CYP3A4 a CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 pochází od společnosti 

Corning (USA). 

 

3.2. Přístroje 

analytické váhy Discovery Ohaus (Švýcarsko) 

  

automatické pipety Eppendorf Reference Eppendorf (Německo) 

  

automatické pipety Nichiryo Nichipet EX (Japonsko) 

  

centrifuga Centrifuge 5418, úhlový rotor Eppendorf (Německo) 

  

centrifuga HERMLE Z 383 K, výkyvný rotor LaborTechnik (Německo) 

  

filtrační mikrozkumavky AMICON® Ultra-0.5, 

Ultracel® - 3K 

Merck Millipore (Německo) 

  

filtrační mikrozkumavky AMICON® Ultra-4, 

Ultracel® - 3K a 30K 

Merck Millipore (Německo) 

  

magnetická míchačka KMO 2 basic IKA (Čína) 

  

pH-metr Hamilton MiniTrode Hamilton (USA)  

  

pH-metr HI-2211, kombinovaná elektroda Hanna Instruments (UK) 

  

předvážky 440-35A KERN (Německo) 

  

sonikátor Sonopuls HD 3100 Bandelin (Německo) 

  

spektrofotometr Infinitive M200 Pro TECAN (Švýcarsko) 

  

spektrofotometr MultiScan GO. Thermo Scientific (USA) 

  

třepačka Thermomixer compact Eppendorf (Německo) 

  
třepačka Yellow line OS2 basic IKA (Německo) 

  

vakuová odparka CentriVap Concentrator Labconco (USA) 

  

vakuová vývěva Kd Scientific Kd Scientific (USA) 

  

vortex mixer S0200 Model VX-200 Labnet (USA) 
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 K separaci a kvantifikaci vzorků metabolizovaných cytostatik byly použity 

následující HPLC systémy: 

a) stanovení Dox a jeho metabolitu: 

dionex (USA) P580 pump, ASI-100 Automated Sample 

Injector, UV/VIS Detector UVD, 170S/340S, 

Degasys DG-1210 

termobox pro kolonu Column Oven LCO 101, ECOM (ČR) 

kolona Nucleosil®, EC 100-5, C18, reverse phase 

column, 150 x 4,6 mm, Macherey Nagel (USA) 

program Chromeleon™ 6.11 

 

b) stanovení metabolitů Elli: 

dionex (USA) P580 pump, ASI-100 Automated Sample 

Injector, UV/VIS Detector UVD, 170S/340S, 

Degasys DG-1210 

termobox pro kolonu Column Oven LCO 101, ECOM (ČR) 

kolona Ultrasphere®, ODS, C18, 250 × 4,6 mm, 5 μm, 

Beckman (USA) 

program Chromeleon™ 6.11 

 

Metabolity Elli byly identifikovány pomocí MS a NMR spektroskopie 

dle Stiborové [67].  
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3.3. Metody 

3.3.1. Příprava apodoxorubicinu 

Byl připraven 5mM zásobní roztok Dox. Následně byly smíchány 4 ml 

deionizované vody (dále jen vody) se 2 ml 5mM roztoku Dox a 400 μl Apo 

o koncentraci 50 mg/ml. Pomocí 1M HCl bylo upraveno pH roztoku na hodnotu 3,5. 

Tento roztok byl inkubován ve tmě na třepačce (Yellow line OS2 basic, IKA) 15 min, 

při laboratorní teplotě a 300 RPM. Po inkubaci bylo pH roztoku upraveno na hodnotu 

7,4 pomocí 1M NaOH a za stejných podmínek byl roztok opět inkubován.  

Po inkubaci byl roztok centrifugován 5 min při 15 000 g (Centrifuge 5418, úhlový 

rotor, Eppendorf). Supernatant byl přenesen do filtračních mikrozkumavek 

AMICON® Ultra-4 (30K) a následně centrifugován (centrifuga HERMLE Z 383 K, 

výkyvný rotor, 5 min, 4 400 g, 19 °C). Zahuštěný ApoDox byl následně přenesen 

do filtračních mikrozkumavek AMICON® Ultra-4 (3K). Bylo přidáno 500 μl vody 

a roztok byl centrifugován za stejných podmínek. Takto byl ApoDox promyt vodou 

celkem 3x. Všechny frakce ApoDox byly spojeny do jedné a pomocí 

spektrofotometru (MultiScan GO., Thermo Scientific) byla stanovena koncentrace 

enkapsulovaného Dox v ApoDox. 

 Bylo připraveno celkem 7 kalibračních roztoků Dox ze zásobního roztoku. 

Koncentrace Dox v těchto roztocích byly 5,00; 2,50; 1,25; 0,63; 0,31; 0,16 a 0,08 

mM. Jako slepý pokus (blank) byla použita čistá voda. Na mikrotitrační destičku bylo 

naneseno 200 μl vody. Poté bylo přidáno 10 μl blanku, kalibračního roztoku, anebo 

roztoku ApoDox. Všechny roztoky byly nanášeny na mikrotitrační 

destičku v tripletech. 

Na spektrofotometru (MultiScan GO., Thermo Scientific) bylo změřeno nejdříve 

absorpční spektrum Dox (0,63 mM Dox) od 300 do 600 nm a byla určena vlnová 

délka (482 nm) pro maximální absorbanci. Při této vlnové délce byla změřena 

absorbance všech roztoků a byla vytvořena kalibrační křivka (viz obr. 4.1, str. 43) 

pomocí programu MS Excel Office 365. Koncentrace enkapsulovaného Dox 

v ApoDox byla stanovena na 0,67 mM. 
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3.3.2. Vliv jaterních mikrosomů na biotransformaci 
volného i vázaného doxorubicinu v apoferritinu 

Pro charakterizaci metabolismu volného a enkapsulovaného Dox v ApoDox byly 

použity jaterní mikrosomy potkanů, jejichž popis je uveden v tab. 3.1. 

 
Tab. 3.1 – Charakterizace jaterních mikrosomů potkanů [68 – 71]: 

typ 

mikrosomu 
induktor 

hlavní (indukované) 

cytochromy 
𝐜𝐠,𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐢𝐧  [𝐦𝐠/𝐦𝐥] 

KON - 2C 36,5 

PB fenobarbital 2B 29,3 

PCN pregnelonkarbonitril 3A 52,8 

ETOH ethanol 2E 21,5 

SUD sudan I 1A1 30,0 

 

Byly připraveny inkubační směsi o celkovém objemu 500 μl a následujícím 

složení: 

• 100 mM KH2PO4, pH 7,4, 

• 50 μM Dox, nebo 50 μM ApoDox (příprava viz kap. 3.3.1., str. 35), 

• 0,5 mg/ml proteinová mikrosomální frakce (KON, PB, PCN, ETOH, nebo 

SUD), 

• NADPH – generující systém (NADPH-GS): 1 mM NADP+, 10 mM MgCl2, 

10 mM glukosa-6-fosfát, 1 U/ml glukosa-6-fosfátdehydrogenasa. 

 

Všechny inkubační směsi byly připraveny v tripletech. Rovněž byly v tripletech 

připraveny také kontroly o objemu 500 μl, které neobsahovaly Dox/ApoDox, 

proteinovou mikrosomální frakci, nebo NADPH-GS. 

Reakce byla iniciována přídavkem NADPH-GS. Roztoky byly promíchány 

pipetou a inkubovány 20 min (Thermomixer compact, Eppendorf) v otevřených 

mikrozkumavkách při 37 °C a 450 RPM. Reakce byly po inkubaci zastaveny 

přídavkem 40 μl 1M HCl. Vzorky byly centrifugovány 1 min při 15 000 g 

(Centrifuge 5418, úhlový rotor, Eppendorf). Supernatant byl přenesen do čistých 

mikrozkumavek. Roztoky byly odpařeny při 70 °C (vakuová odparka CentriVap 

Concentrator, Labconco). Vysušené vzorky byly uchovány při –20 °C do analýzy 

pomocí HPLC. 
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Před analýzou pomocí HPLC byly vzorky rozpuštěny v 50 μl vody. Metabolity 

Dox byly separovány a kvantifikovány pomocí metody HPLC. Podmínky 

chromatografie a složení mobilní fáze jsou zobrazeny v tab. 3.2. Mobilní fáze byla 

před použitím sonikována, aby se odstranily bubliny vzduchu. 

 
Tab. 3.2 – Podmínky HPLC pro separaci a kvantifikaci metabolitů Dox: 

mobilní fáze 60 % (v/v) 5mM octan amonný (pH 3,5), 40 % (v/v) acetonitril 

kolona 
Nucleosil®, EC 100-5, C18, reverse phase column, 150 x 4,6 

mm, Macherey Nagel (USA) 

teplota 

kolony 
37 °C 

průtok 0,7 ml/min 

nástřik 25 μl 

detekční 

délka 
254 nm 

 

Metabolity Dox byly detekovány při vlnové délce 254 nm. Pomocí programu 

Chromeleon™ 6.11 a MS Excel Office 365 byla data statisticky vyhodnocena 

pomocí f-testu a Studentova t-testu. 
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3.3.3. Příprava apoellipticinu 

Byl připraven zásobní roztok 1 mg/ml Elli. Do tohoto roztoku byla přidána 

1M HCl v poměru 150:1 (celkový objem roztoku:objem přidané HCl). Tento zásobní 

roztok Elli sloužil pro přípravu ApoElli. 

Byly smíchány 2 ml vody s 1 ml zásobního roztoku Elli o koncentraci 1 mg/ml 

a 200 μl Apo o koncentraci 50 mg/ml. Následně byl roztok inkubován na třepačce 

(Yellow line OS2 basic, IKA) při laboratorní teplotě 15 min a 300 RPM. Poté bylo 

upraveno pH 1M NaOH na hodnotu 7,4 a roztok byl inkubován za stejných 

podmínek. 

Roztok ApoElli byl přenesen do filtračních mikrozkumavek AMICON Ultra-0.5 

(3K) a následně centrifugován (Centrifuge 5418, úhlový rotor, 5 min, 15 000 g). 

Do zahuštěného roztoku ApoElli bylo následně přidáno 300 μl vody a roztok byl 

za stejných podmínek opět centrifugován. Celkem byl roztok ApoElli promyt vodou 

3x. Všechny frakce ApoElli byly spojeny do jedné a pomocí fluorometru (Infinitive 

M200 Pro, TECAN) byla stanovena koncentrace enkapsulovaného Elli v ApoElli. 

Byla připravena série kalibračních roztoků Elli o koncentracích 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 

a 0,5 mg/ml ze zásobního roztoku Elli. Jako slepý pokus (blank) byla použita čistá 

voda. Na mikrotitrační destičku bylo postupně pipetováno ke 200 μl vody 10 μl 

blanku, kalibračního roztoku, anebo roztoku ApoElli. Všechny roztoky byly 

nanášeny na mikrotitrační destičku vždy v dupletech. 

Byla změřena fluorescence (Infinitive M200 Pro, TECAN) těchto roztoků 

při excitační a emisní vlnové délce Elli 434 a 541 nm. Byla sestrojena kalibrační 

křivka (obr. 4.4, str. 46) pomocí programu MS Excel Office 365 a byla určena 

koncentrace enkapsulovaného Elli v ApoElli. Koncentrace enkapsulovaného Elli 

v ApoElli byla stanovena na 2,2 mM. 
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3.3.4. Vliv pH na biotransformaci volného 
i vázaného ellipticinu v apoferritinu pomocí 
jaterních mikrosomů kontrolních potkanů 

Při studiu vlivu pH na metabolismus Elli a ApoElli byly použity jaterní 

mikrosomy kontrolních potkanů (KON). 

Byly vytvořeny inkubační směsi o celkovém objemu 500 μl a následujícím 

složení: 

• 100 mM KH2PO4, pH 7,4, nebo 6,5, 

• 50 μM Elli (5mM zásobní roztok v DMSO), nebo ApoElli (2,2mM zásobní 

roztok ve vodě), 

• 0,5 mg/ml proteinové mikrosomální frakce KON, 

• 1 mM NADPH. 

 

Všechny inkubační směsi byly připraveny v tripletech. Rovněž byly v tripletech 

připraveny také kontroly o celkovém objemu 500 μl, které neobsahovaly 

Elli/ApoElli, KON, nebo NADPH. 

Reakce byla iniciována přídavkem NADPH. Roztoky byly promíchány pipetou 

a inkubovány 20 min (Thermomixer compact, Eppendorf) v otevřených 

mikrozkumavkách při 37 °C a 450 RPM. Bylo přidáno 5 μl 1 mM fenacetinu 

v methanolu (vnitřní standard). Následně byla reakce po inkubaci zastavena 

přídavkem 1 ml ethylacetátu a směsi byly intenzivně 2 min třepány (Thermomixer 

compact, Eppendorf) při laboratorní teplotě. Směsi byly centrifugovány (Centrifuge 

5418, úhlový rotor) 3 min při 15 000 g a laboratorní teplotě. Poté bylo přeneseno 

750 μl organické fáze do čistých mikrozkumavek. Do původních inkubačních směsí 

bylo přidáno dalších 750 μl čistého ethylacetátu a roztoky byly za stejných podmínek 

intenzivně třepány a následně centrifugovány. Zbytek organické fáze byl přendán 

k již odebraným 750 μl organické fáze. 

Organická fáze byla odpařena při 37 °C. (vakuová odparka CentriVap 

Concentrator, Labconco). Vysušené vzorky byly uchovány při –20 °C do analýzy 

pomocí HPLC. 
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Před analýzou pomocí HPLC byly vzorky rozpuštěny v 25 μl methanolu. 

Metabolity Elli byly separovány a kvantifikovány pomocí metody HPLC. Podmínky 

chromatografie a složení mobilní fáze jsou zobrazeny v tab. 3.3. Mobilní fáze byla 

před použitím sonikována, aby se odstranily bubliny vzduchu. 

 

Tab. 3.3 – Podmínky HPLC pro separaci a kvantifikaci metabolitů Elli: 

mobilní fáze 
64 % methanol, 5 mM heptansulfonová kyselina a 32 mM 

kyselina octová 

kolona Ultrasphere, ODS, C18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Beckman)  

teplota 

kolony 
37 °C 

průtok 0,7 ml/min 

nástřik 20 μl 

detekční 

délka 
296 nm 

 

 

Metabolity Elli byly detekovány při vlnové délce 296 nm a kvantifikovány 

vztažením jejich plochy k ploše vnitřního standardu (fenacetin). Pomocí programu 

Chromeleon™ 6.11 a MS Excel Office 365 byla data statisticky vyhodnocena 

pomocí f-testu a Studentova t-testu. 
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3.3.5. Vliv pH na biotransformaci volného 
i vázaného ellipticinu v apoferritinu pomocí 
cytochromů P450 rodiny 3A4 s koexprimovaným 
cytochromem b5 

Při studiu vlivu pH na metabolismus Elli a ApoElli byly použity Supersomy™ 

s lidskými rekombinantními CYP3A4 v kombinaci s cytochromem b5. Koncentrace 

těchto proteinů je uvedena v tab. 3.4. 

 
Tab. 3.4 – Koncentrace použitých proteinů: 

protein 𝐜 [𝛍𝐌] 

CYP3A4 2 

  cytochrom b5 1 

 

Byly vytvořeny inkubační směsi o celkovém objemu 250 μl a následujícím 

složení: 

• 100 mM KH2PO4, pH 7,4, nebo 6,5, 

• 50 μM Elli (5mM zásobní roztok v DMSO), nebo ApoElli (2,2mM zásobní 

roztok ve vodě), 

• 100 nM CYP 3A4, nebo 100 nM CYP 3A4 s 500 nM cytochromu b5, 

• 1 mM NADPH. 

 

Všechny inkubační směsi byly připraveny v tripletech. Rovněž byly v tripletech 

připraveny také kontroly o celkovém objemu 500 μl, které neobsahovaly 

Elli/ApoElli, CYP3A4, CYP3A4 s cytochromem b5, nebo NADPH. 

Reakce byla iniciována přídavkem NADPH. Roztoky byly promíchány pipetou 

a inkubovány 20 min (Thermomixer compact, Eppendorf) v otevřených 

mikrozkumavkách při 37 °C a 450 RPM. Bylo přidáno 5 μl 1 mM fenacetinu 

v methanolu (vnitřní standard). Následně byla reakce po inkubaci zastavena 

přídavkem 1 ml ethylacetátu a směsi byly intenzivně 2 min třepány (Thermomixer 

compact, Eppendorf). Směsi byly centrifugovány (Centrifuge 5418, úhlový rotor) 

3 min při 15 000 g. Poté bylo přeneseno 750 μl organické fáze do čistých 

mikrozkumavek. Do původních inkubačních směsí bylo opět přidáno 750 μl čistého 

ethylacetátu a roztoky byly za stejných podmínek intenzivně třepány a následně 

centrifugovány. Zbytek organické fáze byl přendán k již odebraným 750 μl 

organické fáze.  



42 
 

Organická fáze byla odpařena při 37 °C (vakuová odparka CentriVap 

Concentrator, Labconco). Vysušené vzorky byly uchovány při –20 °C do analýzy 

pomocí HPLC. 

Před analýzou pomocí HPLC byly vzorky rozpuštěny v 25 μl methanolu. 

Metabolity Elli byly separovány a kvantifikovány pomocí metody HPLC. Podmínky 

chromatografie a složení mobilní fáze jsou uvedeny v tab. 3.3 (str. 40). 

Metabolity Elli byly detekovány při vlnové délce 296 nm a kvantifikovány 

vztažením jejich plochy k ploše vnitřního standardu (fenacetinu). Pomocí programu 

Chromeleon™ 6.11 a MS Excel Office 365 byla data statisticky vyhodnocena 

pomocí f-testu a Studentova t-testu. 
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4. Výsledky 

4.1. Stanovení molární koncentrace 
vázaného doxorubicinu v apoferritinu 

Postup přípravy ApoDox je uveden v kap. 3.3.1 (str. 35). Bylo proměřeno 

absorpční spektrum Dox a určena vlnová délka (482 nm) při níž Dox vykazoval 

maximální absorbanci. Při této vlnové délce byla změřena absorbance kalibračních 

roztoků Dox a sestrojena kalibrační křivka (viz obr. 4.1), která byla použita 

pro stanovení koncentrace vázaného Dox v ApoDox. Molární koncentrace 

enkapsulovaného Dox v ApoDox je 0,67 mM. 

 

 
Obr. 4.1 – Závislost absorbance při 482 nm na molární koncentraci Dox. Data uvedena v grafu jsou 

průměrem tří paralelních měření (±SD, n=3). 
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4.2. Biotransformace volného i vázaného 
doxorubicinu v apoferritinu pomocí 
jaterních mikrosomů potkanů 

Ke studiu metabolismu volného a enkapsulovaného Dox pomocí cytochromů 

P450 (CYP) byly použity izolované jaterní mikrosomy kontrolních 

a premedikovaných potkanů různými induktory CYP. Kontrolní mikrosomy (KON) 

byly izolovány z jater potkanů bez premedikace induktorem. V tab. 3.1 (str. 36) je 

uvedeno značení mikrosomů, typ použitého induktoru a majoritně zastoupené rodiny 

CYP po indukci. 

Vzorky byly připraveny dle postupu uvedeného v kap. 3.3.2 (str. 36). Pomocí 

programu Chromeleon™ 6.11 a MS Excel Office 365 byla data statisticky 

vyhodnocena pomocí f-testu a Studentova t-testu. Na obr. 4.2 jsou zobrazeny 

chromatografické záznamy kontroly a vzorku po biotransformaci Dox jaterními 

mikrosomy kontrolních potkanů. 

 

Obr. 4.2 – Chromatografický záznam biotransformace doxorubicinu pomocí jaterních mikrosomů 

kontrolních potkanů: kontrola bez indukce NADPH-GS (A) a inkubační směs indukovaná NADPH-    

-GS (B). V kontrolách je přítomen metabolit M2, ve vzorcích indukovaných NADPH-GS není přítomen 
metabolit M2, nýbrž metabolit M1. Složení mobilní fáze: 60 % (v/v) 5mM octan amonný (pH 3,5), 

40 % (v/v) acetonitril. 
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Během biotransformace Dox se tvořily dva různé metabolity – M1 a M2. 

Metabolit M2 byl detekován pouze v kontrolách s jaterními mikrosomy kontrolních 

i premedikovaných potkanů bez indukce NADPH-GS. Jeho množství se mezi 

jednotlivými kontrolami výrazně nelišilo. Metabolit M1 byl detekován ve všech 

inkubačních směsích jaterních mikrosomů kontrolních i premedikovaných potkanů. 

Obr. 4.3 ukazuje množství metabolitu M1 tvořeného jaterními mikrosomy 

kontrolních a premedikovaných potkanů. Struktura obou detekovaných metabolitů 

není v okamžiku sepisované práce známa. Pravděpodobné metabolity, které 

by mohly v rámci metabolismu vznikat, jsou popsány v diskuzi. 

 

 

Obr. 4.3 – Množství metabolitu M1 doxorubicinu tvořeného jaterními mikrosomy premedikovaných 

(PB – fenobarbital; PCN – pregnelononkarbonitril; ETOH – ethanol a SUD – sudan I) 

a nepremedikovaných (KON – kontrolní mikrosomy) potkanů. Kontroly jsou bez NADPH-GS. Data 

uvedena v grafu jsou průměrem tří paralelních měření (± SD, n = 3). Studentův t-test: signifikantní 

změna vztažena vůči KON dané formy Dox. 

 

Kontrolní mikrosomy obsahují zejména rodinu CYP2C, které mohou být 

v zastoupení i přes 50 % z celkových CYP. Induktor fenobarbital navyšuje podíl 

CYP2B (PB), pregnelonkarbonitril (PCN) je hlavní induktor CYP3A, ethanol 

indukuje syntézu rodiny CYP2E a sudan I indukuje tvorbu CYP1A1 [68 – 71]. 

Všechny tyto použité mikrosomy bez ohledu na použitý induktor se podílí, jak je 

z obr. 4.3 patrné, na metabolismus volného Dox i vázaného Dox v ApoDox 

podobným způsobem. Pouze v případě volného Dox se pomocí PB vytvořilo méně 
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M1, ačkoliv tento rozdíl není statisticky významný. U ApoDox formy těchto 

mikrosomů vzniká velmi podobné množství M1 jako u ostatních použitých 

mikrosomů. Tyto výsledky tak naznačují, že se na tomto metabolismu může podílet 

jiný mikrosomální enzym než CYP. Výsledky zároveň naznačují, že bez ohledu 

na formu použitého Dox (volný či vázaný v ApoDox) jsou jaterní mikrosomy potkana 

schopny jeho metabolické přeměny, a to s prakticky stejnou efektivitou. 

 

4.3. Stanovení molární koncentrace 
vázaného ellipticinu v apoferritinu 

Postup přípravy ApoElli je uveden v kap. 3.3.3 (str. 38). Byla změřena 

fluorescence Elli při excitační a emisní vlnové délce 434 a 541 nm. Pomocí programu 

MS Excel Office 365 byla vytvořena kalibrační křivka (viz obr. 4.4) Elli a určena 

hmotnostní koncentrace enkapsulovaného Elli v ApoElli. Hmotnostní koncentrace 

enkapsulovaného Elli v ApoElli byla přepočítána na molární koncentraci Elli, která 

je 2,2 mM. 
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Obr. 4.4 – Závislost fluorescence na hmotnostní koncentraci ellipticinu. Data uvedena v grafu jsou 

průměrem dvou paralelních měření. 
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4.4. Biotransformace volného i vázaného 
ellipticinu při různém pH 

4.4.1. Biotransformace volného i vázaného 
ellipticinu pomocí kontrolních mikrosomů 
potkanů 

Pro studium vlivu CYP na metabolismus volného a enkapsulovaného Elli 

v ApoElli při různém pH byly použity jaterní mikrosomy kontrolních potkanů, které 

obsahují v majoritním zastoupení zejména CYP2C [68]. Postup přípravy, separace 

a kvantifikace metabolitů Elli jsou uvedeny v kap. 3.3.4. (str. 39). Byly zvoleny dvě 

hodnoty pH – fyziologická hodnota pH lidského organismu 7,4 a dále hodnota 6,5. 

Obr. 4.5. (str. 48) ukazuje závislost pH na biotransformaci Elli pomocí jaterních 

mikrosomů kontrolních potkanů. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu 

MS Excel Office 365 pomocí f-testu a Studentova t-testu. 

Při použití kontrolních mikrosomů se tvořily celkem tři různé metabolity Elli: 9- 

-hydroxy-, 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticin. Rovněž byly detekovány 7-                     

-hydroxyellipticin a ellipticin-N2-oxid, které ovšem kvůli velmi nízké koncentraci 

nebyly kvantifikovány. 

Obr. 4.5 (str. 48) ukazuje, že je množství metabolitů při pH 6,5 až 3,3x nižší 

než u pH 7,4. Se snižujícím se pH klesá množství metabolitů Elli. Oxidace Elli 

pomocí jaterních mikrosomů je tedy pH-dependentní. Pouze v případě 12-                      

-hydroxyellipticinu je množství metabolitů formy volného Elli srovnatelné v obou 

hodnotách pH. 

Ellipticin se uvolňuje z ApoElli při pH 6,5, ale i při pH 7,4. Množství metabolitů 

Elli vázaného v ApoElli je až 2,2x vyšší než u volného Elli při pH 7,4. Při pH 6,5 je 

množství metabolitů volného Elli i Elli vázaného v ApoElli velmi podobné. 
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Obr. 4.5 – Množství metabolitů ellipticinu tvořených jaterními mikrosomy kontrolních potkanů 
při různém pH. Kontroly jsou bez NADPH. Data uvedena v grafu jsou průměrem tří paralelních 

měření (± SD, n = 3). Studentův t-test: signifikantní změna vztažena vůči pH 7,4 dané formy Elli 

(***P < 0,001, **P < 0,01), signifikantní změna vztažena vůči volnému Elli při stejném pH 

( +++P < 0,001). 

 

4.4.2. Biotransformace volného i vázaného 
ellipticinu v kombinaci cytochromu P450 rodiny 
3A4 a cytochromu b5 

Pro studium vlivu CYP na metabolismus volného a enkapsulovaného Elli 

v ApoElli při různém pH byly použity Supersomy™ s lidským rekombinantním 

CYP3A4 a CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 od společnosti 

Corning (USA). Postup přípravy, separace a kvantifikace metabolitů Elli jsou 

uvedeny v kap. 3.3.5. (str. 41). Opět byly zvoleny dvě hodnoty pH – fyziologická 

hodnota pH lidského organismu 7,4 a dále hodnota 6,5. Obr. 4.6 (str. 50) ukazuje 

množství metabolitů Elli při různém pH. Výsledky byly statisticky zpracovány 

v programu MS Excel Office 365 pomocí f-testu a Studentova t-testu. 

Při použití CYP3A4 a CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 se tvořily 

celkem tři metabolity Elli: 9-hydroxy-, 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticin. Rovněž 

byly detekovány 7-hydroxyellipticin a ellipticin-N2-oxid, které nebyly 

kvantifikovány kvůli velmi nízké koncentraci. 
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Obr. 4.6A (str. 50) ukazuje množství metabolitů Elli tvořených lidskými 

rekombinantními CYP3A4 při různém pH. Při pH 7,4 u formy s volným Elli se tvoří 

v majoritním podílu 13-hydroxyelllipticin. Zbylé dva metabolity – 9-hydroxy- a 12-   

-hydroxyellipticin se tvoří v minoritním podílu. Oxidace Elli pomocí CYP3A4 je pH-

-dependentní. Při pH 6,5 je u formy s volným Elli množství metabolitů nižší než u pH 

7,4, avšak u 12-hydroxyellipticinu není tento pokles signifikantní. Forma s vázaným 

Elli v ApoElli vykazuje podobný trend jako v případě formy s volným Elli. Avšak 

v případě formy s vázaným Elli je pokles koncentrace signifikantní u všech 

metabolitů při pH 6,5. Ellipticin se tedy uvolňuje z ApoElli nejen při pH 6,5, ale i při 

pH 7,4. Množství metabolitů Elli vázaného v ApoElli je až 1,4x nižší než u volného 

Elli. Signifikantní změna je patrná však pouze u metabolitu 12-hydroxyellipticinu 

při pH 7,4. 

Obr. 4.6B (str. 50) ukazuje množství metabolitů Elli tvořených lidskými 

rekombinantními CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5. Při pH 7,4 i 6,5 je 

tvořen v majoritním podílu 13-hydroxyellipticin v obou formách, tedy u volného Elli 

i Elli vázaného v ApoElli. Zbylé dva metabolity – 9-hydroxy- a 12-hydroxyellipticin 

jsou tvořeny v minoritním podílu. Pokles koncentrace všech metabolitů při pH 6,5 je 

signifikantní u obou frakcí Elli. Oxidace Elli pomocí CYP3A4 s koexprimovaným 

cytochromem b5 je tedy rovněž pH-dependentní. Množství metabolitů Elli vázaného 

v ApoElli je nepatrně nižší než u formy s volným Elli při stejném pH. Signifikantní 

změna nebyla potvrzena pro žádný z pozorovaných metabolitů. 

Při použití CYP3A4 s cytochromem b5 (obr. 4.6B, str. 50) se tvoří až 3,4x více 

metabolitů než při použití samotného CYP3A4 (obr. 4.6A, str. 50). To naznačuje 

důležitou úlohu cytochromu b5 během biotransformace Elli. 
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Obr. 4.6 – Množství metabolitů ellipticinu tvořených lidskými rekombinantními CYP3A4 (A) 

a CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 (B) při různém pH. Kontroly jsou bez NADPH. 

Data uvedena v grafu jsou průměrem tří paralelních měření (± SD, n = 3). Studentův t-test: 

signifikantní změna je vztažena vůči pH 7,4 dané formy Elli (***P < 0,001, **P < 0,01). 
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5. Diskuze 

Tato diplomová práce se zabývá studiem biotransformace protinádorových léčiv 

– doxorubicinu (Dox) a ellipticinu (Elli), v apoferritinových nanočásticích. Během 

této studie byl zkoumán vliv jaterních mikrosomů kontrolních a premedikovaných 

potkanů na biotransformaci doxorubicinu, vliv jaterních mikrosomů kontrolních 

potkanů a vliv lidského rekombinantního CYP3A4 a CYP3A4 s koexprimovaným 

cytochromem b5 na biotransformaci ellipticinu. 

 

Biotransformace doxorubicinu jaterními mikrosomy potkanů 

Doxorubicin je antracyklinové antibiotikum s cytostatickými účinky. V klinické 

praxi se používá zejména proti akutním lymfatickým leukémiím, karcinomu plic, 

ovarií, prsu, žaludku aj. V organismu je biotransformován mj. i CYP3A4 

[19, 21, 29]. 

V této studii byl Dox vystaven různým jaterním mikrosomům kontrolních 

a premedikovaných potkanů různými induktory CYP. Jaterní mikrosomy kontrolních 

(nepremedikovaných) potkanů obsahují zejména rodinu CYP2C, které mohou být 

v zastoupení i přes 50 % z celkových CYP. Induktor fenobarbital navyšuje podíl 

CYP2B, pregnelonkarbonitril indukuje CYP3A, ethanol CYP2E a sudan I CYP1A1 

[68 – 71]. 

Obr. 4.3 (str. 45) ukazuje míru působení jednotlivých rodin CYP na metabolismus 

volného a enkapsulovaného Dox ve formě ApoDox. Ve všech případech 

se v přítomnosti NADPH tvořil jeden druh metabolitu M1. Množství M1 u formy 

volného nebo enkapsulovaného Dox je srovnatelné ve všech typech indukovaných 

CYP. Pouze u PB formy volného Dox je množství M1 nižší, avšak tato změna není 

statisticky významná. Tyto výsledky naznačují podobnou účinnost indukovaných 

CYP při biotransformaci Dox in vitro či účast jiného enzymu na tomto metabolismu 

než CYP. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že u mikrosomů premedikovaných PCN 

(indukce CYP3A) nedochází k signifikantní změně množství metabolitu M1. 

Množství M1 volné formy léčiva je srovnatelné s množstvím vázaným ve formě 

ApoDox. V pH 7,4 je pravděpodobně molekula Dox mírně nabita a během 

enkapsulační fáze se část tohoto léčiva váže Coulombickými interakcemi na polární 

povrch Apo-proteinu. V takovémto případě nemá Apo-kavita téměř žádný vliv 
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na biotransformaci Dox. Část pozorovaného metabolitu může tedy pocházet 

z metabolismu Dox nacházejícího se na povrchu Apo. 

Metabolit M2 byl detekován pouze v kontrolních inkubačních směsích s jaterními 

mikrosomy kontrolních i premedikovaných potkanů bez indukce NADPH-GS. 

Na tvorbě metabolitu M2 se nejspíš podílí jiný mikrosomální enzym nevyžadující 

NADPH než CYP. 

Strukturu M1 a M2 se nepodařilo v rámci této studie určit. V pH 7,4 je Dox 

stabilní molekula. Lze proto předpokládat, že nebyl rozštěpen na cukernou 

a necukernou složku. Pomocí aldoketoreduktasy se Dox biotransformuje 

na doxorubicinol, hlavní metabolit Dox. Jaterní mikrosomy obsahují řadu enzymů, 

které se mohou, krom CYP, podílet na biotransformaci. Aldoketoreduktasa může být 

přítomna v jaterních mikrosomech a lze předpokládat, že právě M1 by mohl být 

doxorubicinol [29]. Této skutečnosti napomáhá fakt, že karbonylová skupina, jenž je 

součástí hydroxyacetalového zbytku na atomu uhlíku č. 8 (viz obr. 1.5, str. 18), je 

jedna z nejpřístupnějších skupin během enzymové katalýzy. Rovněž mohla být 

eliminována z 8. atomu uhlíku hydroxyacetylová skupina a tím mohla vzniknout 

násobná vazba mezi 7. a 8. atomem uhlíku tetracenového skeletu. Tento druh 

metabolitu byl rovněž pozorován u degradace Dox pomocí peroxidu vodíku in vitro 

(D. Kaushik a kol.)  [22]. 

Určit strukturu M2 je mnohem obtížnější, neboť tento druh metabolitu vzniká 

pouze v kontrolách, kde nebyla biotransformace Dox iniciována pomocí NADPH-    

-GS. Pro určení struktury obou metabolitů je nutné použít hmotnostní a NMR 

spektroskopii. 

 

Biotransformace ellipticinu jaterními mikrosomy potkanů 

Ellipticin je rostlinný alkaloid s cytostatickými účinky. Působí proti řadě tumorů, 

jako jsou například myeloblastická leukémie, nádory mozku, ledvin, ovarií, prsu, 

štítné žlázy aj. V organismu je metabolizován především pomocí CYP a peroxidas 

[30 – 35, 38]. 

V této diplomové práci byl Elli vystaven jaterním mikrosomům kontrolních 

potkanů, ve kterých převažuje zejména CYP2C [68]. Obr. 4.5 (str. 48) ukazuje 

závislost pH na biotransformaci Elli pomocí jaterních mikrosomů kontrolních 

potkanů. Se snižujícím se pH klesá množství metabolitů Elli. Oxidace Elli pomocí 

jaterních mikrosomů je tedy pH-dependentní. S klesajícím pH se totiž snižuje aktivita 
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CYP, a proto vzniká méně metabolitů. Pouze množství 12-hydroxyellipticinu je 

u formy s volným Elli téměř srovnatelné při pH 7,4. Tento metabolit vzniká 

v minoritním podílu, a proto je rozdíl koncentrací v různých pH volné formy Elli 

nepatrný. 

Množství metabolitů vázaného Elli v ApoElli je signifikantně vyšší než u volného 

Elli při pH 7,4. Volný Elli je ve vodném prostředí špatně rozpustný. Proto byl Elli 

rozpuštěn v DMSO, který může způsobit denaturaci různých enzymů. U formy Elli 

vázaného v ApoElli je léčivo uchováno v hydrofobní kavitě Apo-proteinu a je 

uvolněno až v mikrosomálním systému. Naproti tomu množství metabolitů vázaného 

Elli v ApoElli je podobné s formou volného Elli při pH 6,5. S klesajícím pH roste 

rozpustnost Elli. To může zvýšit výtěžek metabolitů. Na druhou stranu nižší pH 

snižuje aktivitu CYP [37]. Volný Elli byl rozpuštěn v DMSO, které může 

denaturovat různé proteiny. Tyto negativní vlivy mohou naopak snižovat množství 

metabolitů Elli. Velmi podobná koncentrace metabolitů obou forem Elli při pH 6,5 

je nejspíše důsledkem kombinací výše uvedených pozitivních a negativních vlivů. 

 

Biotransformace ellipticinu pomocí cytochromu P450 rodiny 
3A4 v kombinaci s cytochromem b5 

Byl sledován rovněž vliv biotransformace Elli pomocí CYP3A4-Supersomů™ 

s koexprimovaným cytochromem b5 při různém pH. Obr. 4.6 (str. 50) ukazuje, 

že s klesajícím pH klesá rovněž množství metabolitů Elli. Oxidace Elli pomocí 

lidských rekombinantních CYP3A4 a CYP3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 

je, stejně jako v případě jaterních mikrosomů kontrolních potkanů, pH-dependentní. 

S klesajícím pH klesá aktivita těchto enzymů. Pokles aktivity CYP při pH 6,5 oproti 

7,4 je prokázán pomocí markerovému substrátu 6-β-testosteronu (R. Indra a kol.) 

[37]. 

Ačkoliv je ApoElli stabilní při pH 7,4 [72], obr. 4.6 (str. 50) ukazuje, že se Elli 

efektivně uvolňuje i z ApoElli při tomto pH. Množství metabolitů vázaného Elli 

v ApoElli je nižší než u volného Elli i když nesignifikantně. Při použití CYP3A4 

a CYP3A4 s cytochromem b5 je tedy množství metabolitů volného i vázaného Elli 

velmi podobné při daném pH. To naznačuje, že mikrosomální membrána supersomů 

napomáhá uvolňování Elli z ApoElli spíše než samotné pH. Fosfolipidová dvojvrstva 

mikrosomální membrány supersomů může interagovat s apoferritinovými 

nanočásticemi. Tyto interakce mezi ApoElli a supersomy mohou napomáhat 
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při uvolňování Elli z ApoElli, který následně vstupuje do supersomálního 

membránového systému a je zde oxidován pomocí CYP. Tyto závěry rovněž 

podporuje experiment, kde se ukázalo, že Elli přechází z ApoElli do liposomů 

(R. Indra a kol.) [37]. 

Srovnáme-li množství metabolitů mezi různými formami Elli během 

biotransformace Elli pomocí jaterních mikrosomů kontrolních potkanů z obr. 4.5 

(str. 48) a lidských rekombinantních CYP3A4 z obr. 4.6 (str. 50), zjistíme, 

že v případě jaterních mikrosomů kontrolních potkanů byl rozdíl v koncentraci 

metabolitů mezi různými formami Elli pouze při pH 7,4. V případě pH 6,5 u jaterních 

mikrosomů a v případě CYP3A4 nejsou rozdíly mezi různými formami Elli výrazně 

patrné. DMSO má tedy na biotransformaci Elli malý vliv. 

Porovnáme-li obr. 4.6A a B (str. 50), lze si všimnout, že v případě CYP3A4 

s koexprimovaným cytochromem b5 je množství metabolitů vyšší než u samotného 

CYP3A4. Cytochrom b5 se podílí spolu s CYP3A4 na biotransformaci Elli. 

Cytochrom b5 se účastní zejména metabolismu lipidů. Je důležitý při desaturacích 

a elongacích mastných kyselin, biosyntéze cholesterolu aj. Zároveň se cytochrom b5 

může podílet na metabolismu různých xenobiotik současně s CYP jako je například 

Elli [73 – 75].  
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6. Závěr 

Výsledky této diplomové práce lze shrnout do následujících bodů: 

 

✓ na biotransformaci Dox pomocí jaterních mikrosomů kontrolních 

i premedikovaných potkanů se účastní s největší pravděpodobností jiný 

enzym než cytochromy P450, 

 

✓ Apo-kavita nemá během biotransformace Dox téměř žádný vliv, 

 

✓ oxidace Elli pomocí jaterních mikrosomů kontrolních potkanů, lidskými 

rekombinantními enzymy cytochromy P450 rodiny 3A4 a cytochromy 

P450 rodiny 3A4 s koexprimovaným cytochromem b5 je pH-dependentní, 

 

✓ Apo-kavita má během biotransformace Elli pomocí jaterních mikrosomů 

kontrolních potkanů vliv pouze při pH 7,4, mnohem menší vliv pak při pH 

6,5, 

 

✓ mikrosomální membrána supersomů napomáhá uvolňování Elli z ApoElli 

spíše než samotné pH, 

 

✓ cytochrom b5 napomáhá při oxidaci Elli a zvyšuje tak množství metabolitů. 
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