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Abstrakt: 

 

Vandetanib je orálně podávané protinádorové léčivo patřící do skupiny inhibitorů tyrosinkinas, 

které se využívá k léčbě rakoviny štítné žlázy. Toto léčivo podléhá biotransformací a oxiduje 

se na dva metabolity – N-desmethyl vandetanib a vandetanib N-oxid. 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat účinnost vandetanibu a vandetanibu-N-oxidu na 

neuroblastomové buněčné linii (UKF-NB-4), studium metabolismu vandetanib N-oxidu a jeho 

vlivu na oxidaci vandetanibu. 

V této bakalářské práci jsme potvrdili nižší účinnost vandetanibu N-oxidu proti vandetanibu. 

Dále jsme zjistili, že se vandetanib N-oxid mikrosomy z potkanů premedikovaných 

fenobarbitalem dále oxiduje na další metabolit. Výsledky naznačovaly, že v přítomnosti N-oxid 

vandetanibu dochází k zvýšené oxidaci vandetanibu na N-desmethyl vandetanib. Další 

experimenty tuto domněnku nepotvrdily. Při vyšších koncentracích vandetanibu neměla 

přítomnost vandetanib N-oxidu vliv na oxidaci vandetanibu na N-desmethyl vandetanib, u 

nižších koncentrací docházelo naopak k inhibici oxidace.  
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Abstract: 

 

Vandetanib is orally administrated anti-cancer drug that belongs to the class of tyrosinekinase 

inhibitors which are used for thyroid cancer treatment. This drug undergoes biotransformation 

and oxidizes into two metabolites – N desmethyl vandetanib and vandetanib N-oxide.  

The purpose of this bachelor thesis is to compare the potency of vandetanib to vandetanib N-

oxide on neroblastome cell line (UKF-NB-4); the study of metabolic process of vandetanib N-

oxid and its effect on vandetanib oxidation.  

In this bachelor thesis we have confirmed the lower potency of vandetanib N-oxide in 

comparison to vandetanib. We have also discovered that vandetanib N-oxide undergoes further 

oxidation into another metabolite via microsomes of phenobarbital treated rats. Data suggest 

that in the presence of vandetanib N-oxide an increased oxidation of vandetanib to N-desmethyl 

vandetanib occurs. Further experiments have not confirmed this hypothesis. In higher 

concentrations of vandetanib, the presence of vandetanib N-oxide did not have any effect on 

oxidation of vandetanib to N-desmethyl vandetanib. The lower concentration led to inhibition 

of oxidation of vandetanib.  
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Seznam použitých  zkratek: 

 

CYP – cytochrom P450 

DMSO - dimethylsulfoxid 

DNA – deoxyribonukleová kyseliny 

EGF – endothelial grow factor, endoteliální růstový faktor 

FAD – flavin adenin dinukleotid 

FMO - flavinmonooxygenasy 

IARC - International Agency for Research on Cancer, - institut pro výzkum rakoviny 

NADP - Nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

VEGF - Vascular endothelial growth factor, vaskulární endoteliální růstový faktor 
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1 Úvod: 
 

1.1  Rakovina 
 

Název rakovina neoznačuje pouze jedno, ale celý soubor onemocnění, pro který je 

charakteristický nekontrolovatelný růst buněk. Nádorové bujení může postihnout většinu typů 

buněk. Známe více jak 100 typů rakoviny, a tak příčiny, vývoj a reakce na léčbu mohou být 

dosti různorodé [1,2]. Řadíme ji mezi takzvané civilizační choroby a hned po 

kardiovaskulárních chorobách se jedná o druhý nejčastější důvod úmrtí na světě [3].  

Jen do konce roku 2017 žilo v České republice 577 373 pacientů s diagnostikovaným 

onkologickým onemocněním. Nově diagnostikovaných bylo 86 819 a v souvislosti se 

zhoubným nádorem zemřelo 27 320 osob. [2] 

Rakovina je systémová chyba v regulaci života buňky. Buňka, především její diferenciace, 

proliferace a přežití, je přísně regulována molekulárními mechanismy, aby mohla sloužit 

organismu jako celku. Pokud je zdravá, má jasně definovaný tvar a strukturu a prosperuje mezi 

uspořádanými buňkami vlastní tkáně. Její životní cyklus je ovlivňován skrze inhibiční a 

stimulační signály, podle kterých se buňka rozhoduje, zda se dále dělit. Pokud koncentrace 

stimulačních signálů převýší inhibiční, dochází k dělení [3].  

DNA je často vystavena nebezpečí vzniku mutací, které mohou způsobit, že se buňka stává 

méně citlivou vůči okolním regulačním signálům. S akumulací takových mutací může 

organismus ztratit kontrolu nad životním cyklem buňky, která v nejhorším případě nakonec 

zcela ztratí tvar a funkci. I to je důvodem, proč ve většině případů trvá rozvoj rakoviny i několik 

desítek let [3]. 

Nádory dělíme dle nebezpečnosti na maligní a benigni nádory.  

1. Benigní nádory představují abnormální proliferaci tkáně a nepředstavují takové riziko. 

Buňky jsou podobné okolní tkáni a jsou ostře ohraničené  Nedochází u nich k proliferaci do 

okolní tkáně a netvoří se tzv. metastáze, pomocí kterých se může rakovina roznést do 

dalších částí těla. 
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2. Maligní nádory - Jedná se o nebezpečné bujení tkáně, které prorůstá i do okolních tkání. 

Maligní buňky se mohou dostat do krevního nebo lymfatického systému a tvořit metastáze 

v dalších částech těla. Buňky se vracejí do embryonálního stádia a mohou vykazovat různé 

typy zralosti. 

Benigní nádory většinou stačí odstranit chirurgicky, léčba maligních nádorů naproti tomu bývá 

zdlouhavá a náročná díky nekontrolovatelnému rozšiřování metastází tělem pacienta.  

Ačkoli různé typy  nádorů vykazují rozličné vlastnosti, v jedné se všechny shodují. Všechny 

pochází z jedné klonální linie, tedy ke vzniku nádoru stačí jedna buňka, která se začala 

nekontrolovaně dělit. Důkazem pro toto tvrzení je analýza X chromozomů nádorové linie. 

Samičí buňky mají dva chromozomy X, z nich jeden je konvertován na heterochromatin a tím 

inaktivován. Inaktivace probíhá náhodně a tak se v jedné tkáni můžeme setkat s buňkami s 2 

typy chromozomů X. Z toho vyplývá, že pokud je samice heterozygotní, pak se ve tkáni 

projevují dvě alely téhož genu. Naproti tomu v nádorové tkáni se projevuje alela pouze jedna. 

Usuzuje se tedy, že rakovinnému bujení předcházela pouze jedna buňka [3].  

 

1.1.1 Vznik rakoviny 
 

Vznik rakoviny je několikastupňovým procesem, kdy buňka prochází řadou změn, po kterých 

shluk buněk na konci procesu úplně ztrácí tvar a některé charakteristiky mateřské ještě zdravé 

buňky, což je dáno velkým počtem změn v genetické informaci. [4] 

 

Rozlišujeme 3 základní fáze tohoto procesu – iniciaci, promoci a progresi. V rámci iniciace 

musí buňka projít řadou mutací jejího genetického kódu, což ji nenávratně mění v buňku 

preneoplastickou. V této fázi ještě není buňka přímo nebezpečná, je ale přinejmenším riziková 

a vyskytují se u ní mutace. Pokud se nepodaří DNA opravit a zmutuje správná kombinace 

určitých genů, dostává se buňka do promoční fáze [3,5]. 

Promoční fázi charakterizuje  chaotické dělení. Musí dojít k expozici iniciované buňky 

nádorovým promotorem nebo promočními podmínkami (např. regenerace tkáně po poškození), 

čímž se buňka začíná dělit. Promotory jsou tedy látky, které aktivují buněčné dělení nebo 

inhibují apoptózu. Pokud buňka není schopna kvůli poškození DNA terminální diferenciace, 

pak se ve tkáni hromadí dysfunkční buňky.   
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Progresivní stádium je finálním stádiem neoplastické transformace, kde se projevují rozsáhlé 

změny v genomu, dochází k deleci a translokaci jednotlivých genů a buňky už jsou naprosto 

necitlivé vůči vnějším signálům. V této fázi se zvyšuje riziko vzniku metastází [3,5]. 

 

1.1.2 Příčiny vzniku  
 

Obecně můžeme příčiny rozdělit na chemické, fyzikální a biologické. Vznik nádorových buněk 

je výsledkem kombinace těchto faktorů a genetických predispozic, které se liší individuálně [6]. 

Nedá se tedy říct, že expozice konkrétnímu rakovinotvornému faktoru vyústí v maligní bujení. 

Vlivy, které vedou k vzniku rakoviny, nazýváme karcinogeny. Většina karcinogenů funguje na 

principu poškozování DNA nebo jako nádorové promotory, které vyvolávají nebo zrychlují 

buněčné dělení, což může být spouštěčem pro přechod z iniciační do progresivní fáze. 

IARC (International Agency for Research on Cancer- institut pro výzkum rakoviny) definovala 

5 kategorií karcinogenů [7]. 

• Skupina 1 – prokázaný karcinogen pro člověka 

Obrázek 1, Schéma představuje tři fáze vzniku rakovinného bujení, kdy nejdříve musí buňka 
projít iniciací  nějakým faktorem, který poškodí genetickou informaci. Pokud dojde 
k signálu, že se má iniciovaná buňka dělit, dochází k promoční fázi. V Iniciační ani promoční 
fázi ještě nemusí dojít k zcela nekontrolovanému dělení, pokud je genetická informace 
poškozena ještě více, pak dochází k progresivní fázi. Obrázek převzat z [5]. 
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• Skupina 2A - pravděpodobně karcinogenní 

• Skupina 2B – podezřelý karcinogen pro člověka 

• Skupina 3 - neklasifikovaný 

• Skupina 4 – pravděpodobně není karcinogenem 

  

Chemickými karcinogeny mohou být nitrosloučeniny, heterocyklické, polycyklické a 

monocyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované aromatické uhlovodíky, organochlorové 

pesticidy nebo ftaláty. V tabulce 1 uvádím příklady nejzávažnějších známých karcinogenů  

s odhadem počtu onkologických onemocnění v 1 milionu obyvatel indukovaných právě těmito 

látkami. Mezi chemickými karcinogeny a DNA často vznikají kovalentní vazby a mohou tak 

s DNA tvořit adukty, což zabraňuje správnému přepisu genetické informace do sekvence 

proteinu. DNA může být poškozena také degradací (deaminace, depurinace), derivatizací 

(alkylace, methylace) nebo vznikem interkalační vazby, kdy se cizorodá molekula vmezeří 

mezi obě vlákna DNA [8].  Mnoho příkladů takovýchto látek můžeme nalézt v tabákovém 

kouři, kde se nachází např. benzo[a]pyren, dimethylnitrosamin nebo nikelnaté sloučeniny. 

Látky obsažené v cigaretovém kouři jsou příčinou každého třetího úmrtí na onkologické 

onemocnění a jsou neoddiskutovatelným viníkem až 80% rakoviny plic [6].  

Tabulka 1: Výčet nejzávažnějších chemických karcinogenů. V závorce je uvedený odhad indukovaných 

nádorových bujení na milion obyvatel [9].  

Ethanol (< 4 000) Alkylační činidla 

N-Nitrosloučeniny (135) Mykotoxiny (5-20) 

Ethyl-karbamát (100) Steroidní hormony 

Aromatické aminy (15-150) Kovy 

Polycyklické aromatické uhlovodíky  (6-14) Azbestová vlána, minerální prach 

Monocyklické aromatické uhlovodíky  

Alkyl- a arylhalogenidy  

 

Příčinou rakovinného bujení mohou být i biologické faktory. Řadíme mezi ně viry a bakterie. 

Nejznámějším příkladem je lidský papilomavirus (HPV). Papilomaviry jsou běžné a typů, které 

napadají lidské buňky je více než 100, z nichž některé nevyvolávají příznaky a nevyžadují 
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žádnou léčbu. HPV je vysoce nakažlivý. U žen může mimo jiné způsobit změny na sliznici 

děložního čípku, což může vyvolat iniciaci a dále rozvoj rakovinného bujení [10]. Dalším 

příkladem karcinogenních virů může být hepatitida B a C, HIV, Epstein-Barr virus, či  

herpesvirus-8. Mezi bakteriemi můžeme uvést salmonela typhi, helicobacter pylori nebo 

Streptococcus bovis. Mezi biologické vlivy nepatří jen vnější vlivy na organismus, ale i 

přirozená vlastnost organismu jako je stárnutí. S přibývajícími lety stoupá chybovost přepisu 

DNA, což může způsobovat mutace a přispívat tak vzniku rakoviny.  

  

Fyzikálními faktory myslíme hlavně ionizující a UV-B záření. Ionizující záření je záření 

s vysokou energií, jako je rentgenové záření, záření gama, beta nebo alfa a proud neutronů, 

které doprovázejí jaderný rozpad. Energie záření je tak vysoká, že dokáže uvolnit elektrony 

z atomů nebo molekul a produkovat tak ionty, což může zničit kovalentní vazbu. Působení 

ionizujícího záření je i nepřímé. Průchodem vznikají kyslíkové radikály, které jsou vysoce 

reaktivní a mohou napadat molekuly DNA [11].  

UVB záření má energií o něco málo vyšší než záření viditelného spektra. UVB může působit 

jako katalyzátor mnoha organických reakcí a tím způsobovat poškození DNA, například 

vznikem cyklobutan-pyrimidin dimerů, 6-4  fotoproduktů nebo vznikem Dewarových izomerů 

[12]. UVB záření je z větší části filtrováno ozonovou vrstvou v atmosféře. Masivním 

využíváním freonů a dalších organických halogen derivátů v minulém století došlo k poškození 

ozonové vrstvy a tak ke vzniku ozonové díry. Díky tomu patří karcinom kůže k velmi častým 

nádorovým onemocněním. 

 

1.1.3 Protoonkogeny a onkogeny 
 

Vzniku rakoviny sice předchází mutace genu, ale ne vždy mutace vedou k buněčnému bujení. 

Stěžejní jsou ty mutace, které postihují geny regulující proliferaci, diferenciaci a kontrolní uzly 

buňky. Studium retrovirů významně pomohlo v nalezení specifických genů (onkogenů) 

zodpovědných za maligní transformaci buněk. Ačkoli je viry způsobeno méně jak 20% 

nádorových bujení v lidské populaci, jejich výzkum pomohl objevit základy molekulárního 

mechanismu karcinogenese a objevení virových onkogenů pomohlo nalézt analogické geny 

v lidských buňkách.  
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První nalezený onkogen byl onkogen RSV retroviru napadajícího embrya kuřat, který dokáže 

vyvolat velké sarkomy 1 až 2 týdny od inokulace. V 70. letech bylo zjištěno, že za to může 

konkrétní gen, který byl nazván src (od toho, že indukuje výskyt sarkomu). Po studiu dalších 

retrovirů napadajících i jiné druhy se přišlo na to, že všechny obsahují aspoň jeden onkogen, 

který není zodpovědný za replikaci viru, ale slouží k transformaci buňky. Mnoho virů dokonce 

sdílelo jeden a týž onkogen. Tyto geny byli nalezeny i v živočišných buňkách a to s opakující 

se sekvencí. Díky tomu vznikla hypotéza, že onkogeny vznikly v živočišných buňkách (jako 

protoonkogeny) a byly do genetické informace retroviru implementovány během 

rekombinantního procesu, kde došlo k mutaci [14]. 

 Protoonkogeny hrají důležitou roli v kódování proteinů signálních drah a jsou 

v buňkách důležitými regulátory. Regulují proliferaci, diferenciaci a chod životních cyklů 

buňky. Produkty protoonkogenů tedy zastávají funkci růstových faktorů a jejich receptorů. 

 Onkogeny jsou aktivovány 3 způsoby: 

1. Bodovou mutací, kdy dochází k výměně báze, což zapříčiní při translaci navázání 

odlišné aminokyseliny. Může tak však vzniknout i stop kodon, což vyvolá ukončení 

translace. 

2.  Chromozomální přestavbou, kdy buď dojde k narušení sekvence genu, nebo dojde 

k jeho přemístění. Pokud je gen přemístěn k více aktivní promotorové sekvenci, bude 

docházet k jeho častějšímu přepisu.  

3. Genovou amplifikací. Častější výskyt sekvence genu zapříčiní jeho častější přepis 

[15,16]. 

 

1.1.4 Tumor supresorové geny 
 

Stejně jako existují v buňce geny, které zesilují odpovědi a mohou tak stimulovat signál pro 

proliferaci, existují i geny, které inhibují buněčný cyklus a zabraňují tak nekontrolovanému 

dělení. Rozvoj rakoviny nemusí být tedy zapříčiněný pouze aktivací onkogenů, ale také 

inaktivací tumor supresorových genů.  

Tumor supresorové geny hrají důležitou roli v dědičnosti nádorů. Může se totiž stát, že jedinec 

zdědí po jednom z rodičů již zmutovaný nádorově supresorový gen a pak již stačí jen, aby 

zmutovala druhá (zdravá) kopie genu [15].  
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Nejznámějšími příklady této třídy genů jsou TP53 a RB1. 

Gen RB1 byl prvním objeveným nádorově supresorovým genem, který byl identifikován při 

studiu retinoblastomu, vzácného typu rakoviny oční sítnice. Toto onemocnění může skončit 

nejen ztrátou zraku ale i úmrtím jedince [15]. U tohoto typu rakoviny má jedinec, jehož rodič 

prodělal retinoblastom, 50% šanci, že se u něj projeví nemoc také [17]. Produkt genu RB1 

reguluje buněčný cyklus. Inhibuje přechod buňky z G1 fáze snížením transkripce genů 

zodpovědných za DNA syntézu a pokračování buněčného cyklu [18]. 

Mutace genu TP53 se často objevuje při rakovině plic, prostaty nebo kůže. Je zodpovědný za 

kódování proteinu p53. Protein p53 reguluje jak rozvoj buněčného cyklu, tak i apoptózu. 

Poškození DNA vede k rapidnímu nárůstu koncentrace p53 v buňce, který aktivuje jak geny 

zahajující apoptózu, tak inhibitory buněčného  cyklu [18].  

 

1.2 Nádory štítné žlázy: 
 

1.2.1 Anatomie štítné žlázy: 
 

Štítná žláza je umístěna v přední části před hrtanem a jícnem. Je to silně prokrvená žláza tvořená 

dvěma laloky o výšce 4 cm, šířce 1,5-2 cm a tloušťce asi 1 cm. Celkový objem štítné žlázy 

zaujímá 20 ml [19].  

Váčky tvořené stěnou z folikulárních buněk jsou uvnitř vyplněné koloidní hmotou bohatou na 

thyreoglobulin. Právě v tomto prostoru se tvoří vlastní hormony štítné žlázy – thyroxin a 

trijodthyronin [19].  

Dále štítnou žlázu tvoří ještě parafolikulární buňky, ve kterých se tvoří hormon kalcitonin 

zodpovědný za metabolismus Ca2+ kationů [19,20].  

 

1.2.2 Nádory štítné žlázy: 
 

Nádorové onemocnění štítné žlázy je nejčastějším nádorovým onemocněním postihující 

endokrinní žlázy. Výskyt karcinomu je ale poměrně nízký a pohybuje se okolo 60  případů na 

milion obyvatel a tvoří tak 0,5-1 % všech karcinomů. Záchyt těchto karcinomů stoupá, což 

může být následkem lepších diagnostických metod a celkové informovanosti populace [21].  
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Velmi časté jsou naopak benigní nádory štítné žlázy, které postihnout až 25 % populace a jen 

minimální část se transformuje v maligní nádor [21]. 

Všechny typy rakoviny štítné žlázy se projevují rychle rostoucím tvrdým uzlíkem, který může 

tlačit na hrtan nebo jícen za štítnou žlázou. Mezi základní příznaky tedy patří i potíže 

s polykáním a dýcháním, či bolest v oblasti krku. Vyšetření štítné žlázy se provádí prohmatáním 

štítné žlázy, zda v ní lékař neucítí uzlovité struktury. Dále se provádí hormonální nebo 

imunologické vyšetření. V případě prokázaného bujení se používají ještě zobrazovací metody 

jako například SONO, které odliší další cysty a nádorová ložiska (ale neodliší, zda je nádor 

benigní nebo maligní). Pro určení se používá izotopová scintigrafie [22].  

 

1.2.3 Typy nádorů štítné žlázy: 
 

Maligní nádory štítné žlázy dělíme podle původu a stupně diferenciace. Ve štítné žláze se 

nacházejí dva typy buněk, folikulární a parafolikulární, a obě mohou projít rakovinným 

bujením. Dále nádory štítné žlázy dělíme podle anatomické struktury na diferencované a 

nediferencované. Mezi diferencované patří papilomy a folikuliny, které jsou také nejčastější a 

relativně málo nebezpečné. Při těchto nádorech si folikulární buňky zachovávají svoji 

schopnost vychytávat jód. Dalším typem jsou nádory nediferencované (anaplastické), kdy 

buňky zcela ztrácí svoji schopnost vychytávat jód. Tento typ nádorů velmi špatně reaguje na 

léčbu a prognóza na vyléčení je ve většině případů špatná [22].  

 

1.2.3.1 Papilární karcinom 
 

Papilárním karcinomem jsou nejčastěji postižení lidé nad 40 let a více se objevuje u žen. Jedná 

se o nejčastější typ karcinomu a 70 - 80% % lidí trpících rakovinou štítné žlázy má právě tento 

typ karcinomu, vycházející z folikulárního typu buněk. 

Rizikovou skupinou jsou lidé, kteří byli v dětství vystavení ionizujícímu záření.  

Papilární karcinom se nejčastěji projevuje jako samostatný, izolovaný uzel a mohou se 

projevovat metastáze. Pokud je nalezen nejasný tumor plic, nebo kostí, následuje i vyšetření 

štítné žlázy, jestli nádor nemetastazoval z ní. 
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K léčbě se využívá buď radiojódu, nebo chirurgického zákroku, kdy je odstraněna štítná žláza. 

Nebezpečím ale může být možná obrna nervu nebo porucha hlasu [21,22].  

 

1.2.3.2  Folikulární karcinom 
 

Tento typ karcinomu se objevuje nejčastěji kolem 50. roku života a zaujímá maximálních 15 % 

výskytu mezi nádory štítné žlázy. Je mnohem invazivnější než papilární karcinom, častěji 

metastazuje a to nejvíce do plic, kostí a mozku. Tato vlastnost se týká i malých tumorů. 

Vzhledem ke zvýšené invazivitě jsou prognózy na vyléčení menší než u folikulárního 

karcinomu, což je dáno právě vyšší agresivitou onemocnění, i vyšším průměrným věkem 

postižené skupiny [21,23]. 

 

1.2.3.3 Anaplastický karcinom 
 

Jedná se o nejvzácnější formu nádoru štítné žlázy zaujímající 2 – 5 % ve výskytu nádorů štítné 

žlázy. Jedná se o velmi agresivní typ nádoru. Může se objevit u lidí všech věkových kategorií 

a ve více jak polovině případů vzniká ze strumy, adenomu štítné žlázy nebo z papilárního a 

folikulárního karcinomu. Anaplastický karcinom je téměř neléčitelný. Doba přežití je 

nejčastější kolem 6 až 8 měsíců od propuknutí nemoci [22,23].  

 

1.2.3.4 Medulární karcinom 
 

Výskyt je u 5 – 9 % lidí postižených rakovinou štítné žlázy, přičemž více jak půlka pacientů 

přežije déle než 10 let od propuknutí nemoci. Jako jediný nevzniká z folikulárních buněk, ale z 

buněk parafolikulárních, které produkují hormon kalcitonin – důležitý regulátor metabolismu 

Ca2+ kationtů v těle. Nereaguje na léčbu jodem. Proto je nutné odstranit štítnou žlázu a následně 

ošetřené místo ozářit [21,22,23].  
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1.3 Léčba nádorových onemocnění: 
 

Léčba nádorového onemocnění je u každého pacienta individuální záležitostí. Záleží na mnoho 

faktorech, jako je věk pacienta, typ nádorového bujení, nebo také stádiu nemoci. Primární 

léčbou je snaha o zničení nádoru. Většinou po ní následuje ještě léčba adjuvantní, jejíž snahou 

je zabití buněk, které mohly po primární léčbě přežít, a snížení pravděpodobnosti návratu 

onemocnění. Jelikož většinu léčebných postupů a onemocnění samotné doprovází řada 

nepříjemných symptomů a vedlejších účinků, probíhá vedle primární a adjuvantní léčby 

simultánně i léčba paliativní, která má za cíl zmírnění symptomů a vedlejších účinků. Hlavními 

možnostmi léčby je chirurgický zákrok, radioterapie, chemoterapie a cílená biologická léčba. 

Většinou se používá jejich kombinace, která reflektuje individuální potřeby pacienta a typ 

nádorového onemocnění [24].  

 

1.3.1 Chirurgický zákrok 
 

Tento přístup je prováděný chirurgem u pevných jasně ohraničených nádorů. Rozsah operace 

může být různý, od malých zákroků s pouhou lokální anestezií až po několika hodinové operace 

pod celkovou anestezií. Při chirurgické operaci je důležité, aby byla doplněna dalším typem 

léčby v případě, že by nádor nebyl pevně ohraničený a nebyly tak odstraněny všechny buňky, 

které by mohly potenciálně tvořit metastáze.  Chirurgický zákrok se může využít i jako 

podpůrná léčba v případě, pokud není možné vyříznout nádor v plném rozsahu (např. kvůli 

riziku poškození okolní tkáně). Využívá se i částečné vyříznutí, což může pomoci účinku 

ostatních metod, nebo alespoň zmírnit příznaky postupující nemoci [25].   

 

 

1.3.2 Chemoterapie 
 

Dnes představuje nejvíc využívaný typ léčby rakoviny. Existuje řada látek, která působí 

cytostaticky a cílí tak do buněčného cyklu. Z toho plyne, že nepůsobí jen na nádor samotný, ale 

celkově na celý organismus. Mezi chemoterapii řadíme mimo léky přímo proti zhoubnému 

nádoru i léky podpůrné, které mají zlepšovat průběh nádorového onemocnění. Chemoterapie 

má přes své klady i mnoho negativních vedlejších účinků, mezi které patří například zvracení, 

vypadávání vlasů, ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa a mnoho dalších. Chemoterapie dokáže 
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zmenšit pravděpodobnost recidivy nádoru a může se využívat i jako adjuvantní léčba, jejímž 

hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti návratu zhoubného bujení. Dále se využívá i před 

dalšími metodami ke zmenšení nádoru, nebo v paliativní léčbě [26].  

 

1.3.3 Radioterapie 
 

V radioterapii se využívá vysokoenergetického záření nebo proudu částic produkovaných 

v lineárních urychlovačích nebo radioaktivními prvky (jako jsou např. isotopy kobaltu, iridia 

nebo cesia). Podobně jako u chirurgické léčby se jedná o léčbu lokální. Stejně jako i ostatní 

metody se může využít k adjuvantní nebo paliativní léčbě. Léčba se aplikuje bud zevně nebo 

vnitřně a aplikuje se ve většině případů 5 dní v týdnu, při paliativní léčbě 2x až 3x týdně. Při 

radioterapii se pravidelně sleduje krevní obraz, neboť léčba může způsobovat úbytek bílých a 

červených krvinek [27].  

 

1.3.4 Cílená biologická léčba  
 

Biologická léčba je v medicíně poměrně novou metodou. Využívá znalostí molekulárně 

biologických mechanismů, pomocí kterých můžeme cílit na konkrétní druh tkáně či nemoci a 

co nejvíce tak omezit dopady na zbytek těla. Jde především o stimulaci imunitních mechanismů 

pacienta, využití genetického inženýrství a růstových faktorů k ovlivnění klíčových genů a 

angiogenní terapii, které cílí proti vaskularizaci nádorů [28].  

 

1.4 Vandetanib 
 

Vandetanib (podle názvosloví IUPAC N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-

methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amin) je syntetický quinazolin se sumárním 

vzorcem C22H24BrFN4O2 (viz obrázek 2) [30]. 

Jedná se o orálně podávaný lék, který inhibuje tyrosinkinasy a cílí tak na receptory pro 

vaskulární edoteliální růstový faktor (VEGF), epidermární růstový faktor (EGF), RET, protein 

tyrosin kinásy 6 (BRK), TIE2 a mnoho dalších z rodiny Src tyrosinkinasových receptorů. Tím, 

že blokuje VEGF, snižuje růst nových cév, který by jinak zásobovaly nádor živinami. Dále 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C22H24BrFN4O2
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inhibuje migraci a proliferaci endotheliálních buňek. In vivo experimenty prokázali snížení 

angiogeneze a permeability cév uvnitř nádoru, zpomalení samotného růstu nádoru a tvoření 

metastází v myších modelech. Vandetanib je předepisován v léčbě symptomatické nebo 

progresivní medulární rakoviny štítné žlázy [29].  

  

 

 

1.4.1 Metabolismus vandetanibu 
 

 

Podle toxikologických studií se metabolismus vandetanibu myší, psů a lidí příliš neliší. V moči 

byly indentifikovány 2 hlavní metabolity a to N-desmethyl vandetanib a vandetanib N-oxid 

(obrázek 3). V myších se ještě minoritně vyskytoval O-desalkyl vandetanib. Dle výzkumů se 

na  biotransformaci vandetanibu nejvíce podílí cytochromy P450, konkrétně CYP3A4, který je 

především odpovědný za vznik N-desmythyl vandetanibu. Vandetanib-N-oxid se u člověka 

formuje přes flavinmonooxygenasy, konkrétně FMO1 a FMO3, a to ve 4 krát nižších 

koncentracích, než hlavní metabolit N-desmethyl vandetanib. Oba enzymy byly nalezeny také 

v ledvinách, což může značit, že biotransformace probíhá nejen v játrech, ale i v ledvinách.  

[31,32]. N-desmethyl vandetanib i vandetanib N-oxid jsou aktivními metabolity, přičemž N-

desmethyl vandetanib inhibuje VEGFR a EGFR se stejnou účinností jako parentální molekula, 

vandetanib N-oxid je naproti tomu přibližně 50 krát méně potentní [32,33]. Ve druhé fázi 

Obrázek 2, struktura Vandetanibu. Obrázek Převzat z 
[30]. 
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biotransformace jsou metabolity konjugovány s  glukoronovou kyselinou přes amid 

piperidinového kruhu [34] 

 

Obrázek 3, schéma představující přeměnu molekuly vandetanibu na jeho dva nejvýznamnější metabolity. 

Obrázek převzat z [32]. 

  

1.5 Biotransformace xenobiotik 
 

Cizorodé látky vstupující do organismu (xenobiotika) podléhají biotransformaci, která probíhá 

pomocí nespecifických enzymů především na hladkém endoplasmatickém retikulu. Látky se 

většinou tímto procesem inaktivují (snižuje se jejich toxicita), může ale naopak nastat i jejich 

aktivace, kdy z látky netoxické se stává látka toxická.  

Cílem biotransformace je zvýšit hydrofilitu cizorodých molekul, která je díky své zvýšené 

polaritě lépe rozpustná ve vodě a tak může být lépe vylučována močí z organismu.  

Přeměna xenobiotik v organismu probíhá ve dvou fázích. 

V 1. fázi biotransformace se molekula xenobiotika aktivuje zavedením polární skupiny (např. 

hydroxy-, amino-, merkapto-, karbonylové a karboxylové skupiny). Probíhají především 

oxidační reakce, ale může docházet i k hydrolýze, nebo k redukcím (Např. z nitro na amino- 

skupinu). Enzymy zprostředkující oxidaci můžeme rozdělit na monooxygenasy (velmi 

významné jsou cytochromy P-450 a flavinové monooxygenasy) a dioxygenasy (především 

peroxidasy).  

2. fáze biotransformace se nazývá také fází konjugační, neboť metabolit vzniklý v 1. fázi 

konjuguje s látkami přirozeně se vyskytujícími v organismu. Nemusí nutně platit, že 2. fáze 
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následuje po 1. fázi, protože některé látky přistupují ke konjugaci přímo. Jedním z cílů 

konjugace xenobiotik s jinými sloučeninami je vzrůst molekulové hmotnosti, který hraje 

významnou roli při vylučování xenobiotika stolicí. Dále se zvyšuje hydrofilita pro lepší 

vyloučitelnost močí a snižuje se biologická aktivita xenobiotika. Xenobiotika se nejčastěji 

konjugují s kyselinou glukuronovou, aktivním sulfátem, acetátem, sacharidy, nebo s některými 

aminokyselinami. [35] 

 

1.5.1 Cytochromy P-450 
 

Cytochromy P450 jsou u člověka skupinou více jak 50 enzymů katalyzující oxidační, 

peroxidační a redukční reakce v 1. fázi biotransformace xenobiotik. Jedná se o velmi staré 

hemoproteiny lokalizované v hladkém endoplasmatickém retikulu a mitochondriích jaterních 

buňek (ale zvýšený výskyt je například i v buňkách plic, ledvin, tenkého střeva a jiných orgánů) 

[36]. 

Strukturu cytochromů P450 tvoří 480 až 560 aminokyselin dlouhý řetězec a jedna hemová 

skupina v aktivním centru s navázaným železitým kationtem Fe3+ v porfyrinovém skeletu. 5. 

ligandem je thiolátová síra sulfhydrylové skupiny cysteinu, přes který je hem vázaný 

k aminokyselinovému řetězci cytochromu P450. Krystalografická a NMR data indikují, že 

molekula vody tvoří 6. ligand trojmocného železa hemu, který je tak stabilizovaný. Jakmile se 

do aktivního centra naváže substrát, je jím molekula vody nahrazena. [36,37,38]. 
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1.5.1.1 Reakční cyklus cytochromu p450 

 

 

 

Obecná rovnice reakce katalyzované cytochromem P450 je: 

RH + O2 + NADPH + H+ -> ROH + H2O + NADP+ 

 

V prvním kroku dochází k vazbě substrátu do aktivního místa. Dochází k změně prostorové 

struktury proteinu a substrát nahradí molekulu vody jako 6. ligand v železitém komplexu. 

Následně je enzymem NADPH:cytochrom P450 reduktasou železitý kationt redukován na Fe2+, 

dochází k vazbě molekuly O2  a vzniká komplex Fe3+O2
-, který je ještě jednou redukován na 

Fe3+O2
2- . Vazba O-O je následně kvůli interakci O2

2- s dvěma protony vody rozštěpena a vzniká 

komplex (Fe-O)3+, který může navázat vodíkový atom substrátu. Vytváří se tedy komplex se 

substrátem FeOH3+- R•. OH skupina z toho komplexu je přenesena na substrát, čímž vzniká 

hydroxylovaný produkt. Ten následně opouští enzym a dochází k regeneraci enzymu [38,39]. 

Cyklus je znázorněný na obrázku 4. 

 

Obrázek 4, schéma představující mechanismus oxidace xenobiotika enzymem cytochrom P450. 
Obrázek převzat z [39]. 
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1.5.1.2 Nomenklatura cytochromu P450 

 

Cytochromy P450 se označují třípísmennou zkratkou CYP. Za touto zkratkou následuje arabská 

číslice, která označuje, do které CYP rodiny je řadíme (např. CYP1). Za číslicí následuje 

písmeno označující podrodinu (např. CYP1A) a za ní další arabská číslice označující 

isoenzymatickou formu enzymu (např. CYP1A1). Zařazení do rodin a podrodin souvisí 

s podobností primární sekvence aminokyselin. Enzymy s podobností více jak 40% patří do 

stejné rodiny, přičemž u podrodin je podobnost víc jak 55% [38]. 

 

1.5.1.3 Cytochromy P450 podrodiny 1A 
 

Cytochromy této podrodiny jsou produkovány řadou tkání jako například plicními buňkami, 

lymfocyty nebo placentou. Naproti tomu většina enzymů z této rodiny není až na výjimky 

produkována v játrech [37]. 

CYP1A1 a CYP1A2 jsou zodpovědné za oxygenaci polycyklických aromatických uhlovodíků 

(jako je například benzo[a]pyren). CYP1A1 byl identifikován jako jeden z enzymů podílející 

se minoritně na formaci N-desmethyl vandetanibu v lidským jaterních mikrosomech 

s příspěvkem asi 0,2 %. V přítomnosti cytochromu b5 byl příspěvek 0,08 % [32].    

 

1.5.1.4 Cytochromy P450 podrodiny 2C 
 

Tato podrodina zahrnuje 20 % všech lidských jaterních cytochromů P450. Zvlášť CYP2C8, 

CYP2C9 a CYP2C19  jsou klinicky důležité, protože metabolizují 20 % všech terapeutických 

látek a i některé z přirozených látek jako např. arachidonovou kyselinu.  [37,40]. CYP2C8 se 

podílel na přeměně vandetanibu na N-desmethyl vandetanib z 0,3 %, v přítomnosti cytochromu 

b5 se příspěvek zmenšil na 0,19 % [32]. 
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1.5.1.5 Cytochromy P450 podrodiny 2D 

 

Podrodina 2D byla objevena hlavně u savců, ptáků a obojživelníků a je pro ni specifický silný 

polymorfismus. Je zodpovědná za biotransformaci řady terapeutických látek jako například 

antidepresiv a antiarytmik. CYP2D6, CYP2D7 a CYP2D8 jsou důležité pro biotransformaci 

alkaloidů  [37,41]. CYP2D6 se také podílí na biotransformaci vandetanibu. Příspěvek CYP2D6 

na přeměně na N-desmethyl-vandetanib byl bez přítomnosti cytochromu b5 1,7 %, v jeho 

přítomnosti se příspěvek zmenšil na 0,19 % [32]. 

 

1.5.1.6 Cytochromy P450 podrodiny 3A 

 

Tato podrodina je produkována především v játrech a je zodpovědná za biotransformaci až 50% 

všech terapeutických látek. Zároveň se řada enzymů této podrodiny podílí hydroxylací 

na metabolismu endogenních látek jako například steroidních látek, cholesterolu a některých 

lipidů.  Tato skupina projevuje zvýšený polymorfismus, zdá se ale, že se to nijak neprojevuje 

na funkci jednotlivých izoenzymů  [37,42]. 

CYP3A4 je nejvýznamnějším enzymem v biotransformaci vandetanibu. Je z většiny 

zodpovědný za jeho přeměnu na N-desmethyl vandetanib a je na rozdíl od předešlých podrodin 

stimulován cytochromem b5. Příspěvek na přeměně vandetanibu činil 97,7 %, v přítomnosti 

cytochromu b5 vzrostl podíl přeměny na 99,6 % [32]. 

 

1.5.2 Flavin monooxygenasy 
 

Flavin monooxygenasy (FMO) je skupina detoxikačních FAD a NADPH dependentních 

enzymů katalyzujících oxygenaci malých molekul obsahujících nukleofilní heteroatomy (např. 

dusík, síru a fosfor), což má za následek zvýšení hydrofility a zlepšení vylučování xenobiotik 

z organismu.  Lidský organismus obsahuje 5 forem FMO (označovaných číslovkou od FMO1 

do FMO5). Tyto formy sdílejí 52-60 % primární sekvence aminokyselin.  FMO nejsou snadno 

indukovány, ani inhibovány, a tak jimi metabolizované léčiva nepodléhají tak snadno 

interakcím s jinými léčivy, které by mohli jejich biotransformaci ovlivnit [43,44]. 

V metabolismu vandetanibu se uplatňují FMO1 a FMO3, které ho přeměňují na méně účinný  

vandetanib N-oxid, a tak přispívají ke snížení účinnosti léčiva [32]. 
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1.5.2.1 FMO1 
 

Lidský FMO1 se nachází především v ledvinách, ale je přítomen i v jícnu, plicích, nebo nosní 

sliznici. Během vývoje lidského plodu se objevuje i v játrech, kde ho po narození nahradí 

FMO3. Lidský FMO1 obsahuje nejspíše více aktivních center a může navázat molekuly, které 

se liší jak velikostí tak tvarem [43,45]. FMO1 je přibližně 5 krát více účinný v přeměně 

vandetanibu na vandetanib-N-oxid než FMO3.  [32]. 

 

1.5.2.2 FMO3 
 

FMO3 je hlavním FMO lidských jater, ale vyskytuje se i v plicích. I přes svou nižší účinnost 

oproti FMO1 je  hlavním enzymem katalyzující přeměnu na vandetanib-N-oxid [32]. Obecně 

se dá říci, že FMO3 preferuje menší substráty obsahující heteroatom, než FMO1. U FMO3 se 

objevuje silný polymorfismus, takže se sekvence aminokyselin může měnit mezi etniky i 

jedinci, a některé mutace mohou souviset s trimethylaminurií. [43] 
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2 Cíl práce 
 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat účinnost vandetanibu a vandetanib N-oxidu 

na neuroblastomové buněčné linii (UKF-NB-4). Dalším cílem bylo studium případného 

metabolismu vandetanib N-oxidu a jak jeho přítomnost ovlivňuje metabolismus parentální 

molekuly vandetanibu. 
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3 Materiál a metody 
 

3.1 Použitý materiál a chemikálie: 
 

• vandetanib – 5 mM, LC laboratories (USA) 

• vandetanib N-oxid – 2,5 mM, Toronto research chemicals (Kanada) 

• 0,1 MFosfátový pufr – KH2PO4 od firmy Lachner (ČR) 

• Acetonitril – HPLC far UV radient grade – VWR (USA) 

• Dichlormethan, G.R. – Lachner (USA) 

• Triethylamin – Sigma Aldrich (USA) 

• PB mikrosomy – 29,3 mg/ml (izolace 20,2,2011) 

• DMSO – Sigma Aldrich (USA) 

• Lidská neuroblastomová linie UKF-NB-4 s amplifikací genu N-myc získaná darem od 

prof. J. Činátla Jr. (J.W.Goethe University, Frankfurt, Německo) 

• sodný fosfátový pufr s obsahem NaCl („phosphate buffered saline“ – PBS) - Thermo 

Fisher Scientific (USA)  

•  fetální hovězí sérum (FBS) - Thermo Fisher Scientific (USA) 

•  PrestoBlueTM činidlo - Thermo Fisher Scientific (USA) 

 

3.2 Použité přístroje 
 

• Automatické pipety: Nichiryo, Nichipet EX (Japonsko); Eppendorf Reference 

(Německo); Thermo Scientific, Finnpipette F1 (Finsko) 

• Analytické váhy: Discovery, Ohaus (Švýcarsko) 

• Magnetická míchačka: KMO 2 basic, IKAWERKE (Německo) 

• pH metry: pH metr Thermo Scientific ORION STAR A111 (USA), elektroda Hamilton 

Minitrode (Švýcarsko) 

• Centrifuga: Centrifuge 5418, Eppendorf, úhlový rotor (Německo) 

• Třepačka: Thermomixer compact Eppendorf (USA) 

• Vortex: vortex mixer S0200 Model VX-200, Labnet (USA) 

• Rotační vakuová odparka: Labconco, CentriVap Concentrator (USA) 

• Vakuová pumpa: Kd Scientific (USA) 
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• HPLC: UltiMate 3000, Thermo Scientific Dionex (USA): RS Pump, RS Autosampler, 

RS Fluorescent Detector, RS Diode Array Detector, RS Column Compartment, RS 

Degasys 

• kolona: Nucleosil 100-5, C18, 250 x 4 mm, 5 μm, Macherey- Nagel (Německo)  

• program: Chromeleon® 7 

• Přístroj na počet buněk: TC 20TM, BIO-RAD (USA) 

• Inkubátor pro buňky: HERACELL VIOS 160i, Thermo Fischer Scientific (USA)  

• Spektrofotometr: SpectraMax i3x, Molecular Devices (USA) 

 

3.3 Použité metody 
 

3.3.1 Metabolismus Vandetanib N-oxidu 
 

Jednotlivé inkubační směsi (500 μl) byly připraveny ve třech paralelních vzorcích a měli 

následující složení: 

• 25 μM vandetanib N-oxid (2,5 mM zásobní roztok v DMSO) 

• 50 μM vandetanib (5 mM zásobní roztok v DMSO) 

• 0,5 mg/ml jaterních enzymů 

• 0,1 M fosfátový pufr (pH 8,5) 

• 1 mM NADP+; 10 mM MgCl2; 10 mM glukosa-6-fosfát; 1 U/ml glukosa-6-fosfát 

dehydrogenasa (NADPH-GS) 

Po přidání generačního systému do poslední zkumavky jsem všechny umístil na 20 minut na 

třepačku a inkuboval při 37 °C a 450 RPM. Byly připraveny také kontrolní vzorky, ve kterých 

chyběl vandetanib N-oxid, generující systém nebo mikrosomy. Po 20 minutách inkubace byla 

reakce mikrosomálních enzymů s vandetanibem zastavena přidáním extrakčního činidla 

dichlormethanu. Poté jsem mikrozkumavky se vzorky dal na 2 minuty do třepačky na 1400 

RPM a následně do centrifugy na 5 minut na 1500 RCF. Po extrakci jsem pipetou odebral 0,75 

ml do nových mikrozkumavek. Po první extrakci jsem do původních vzorků přidal další 1 ml 

dichlormathanu a celý postup opakoval a získal tedy z každého vzorku 1,5 ml extraktu 

rozpuštěného v dichlormethanu. Vzorky jsem následně za 1 hodinu a při 37 °C odpařil na 

odparce. Sraženinu jsem rozpustil v 50 μl methanolu a napipetoval do mikrozkumavek. Ty byly 

následně analyzovány na HPLC při podmínkách uváděných v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Podmínky HPLC při sledování oxidace vandetanibu 

Složení mobilní fáze 30% acetonitril, 70% (0,5% 

trimethylamin, pH=3) 

Kolona Nucleosil 100-5, C18, 250x4 mm, 5 

μm (Macherey-Nagel) 

Teplota kolony 37 ˚C 

Rychlost průtoku 0,6 ml/min 

Objem nástřiku 10 μl 

Detekční vlnová délka- absorbance 254 nm 

Doba eluce 15 min. 

 

3.3.2 Vliv vandetanibu N-oxidu na oxidaci vandetanibu 
 

Jednotlivé inkubační směsi (500 μl) byly připraveny ve třech paralelních vzorcích a měli 

následující složení: 

• 12,5 nebo 25 μM vandetanib N-oxid (2,5 mM zásobní roztok v DMSO) 

• 25 nebo 50 μM vandetanib (5 mM zásobní roztok v DMSO) 

• 0,5 mg/ml jaterních enzymů 

• 0,1 M fosfátový pufr (pH 8,5) 

• 1 mM NADP+; 10 mM MgCl2; 10 mM glukosa-6-fosfát; 1 U/ml glukosa-6-fosfát 

dehydrogenasa (NADPH-GS) 

 

Postup přípravy byl totožný s postupem uvedeným v kapitole 3.3.1 

 

3.3.3 Testování účinnosti metabolitu vandetanib N-oxid 
 

Sledovali jsme působení vandetanibu a vandetanibu N-oxidu na neuroblastomovou buněčnou 

linii (UKF-NB-4). Pro detekci viability buněk byl použit kolorimetrický test PrestoBlue. 
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Všechny experimenty probíhaly v 96 – jamkových destičkách. Do 1. sloupce mikrotitrační 

destičky jsme napipetovali 100 μl příslušného média, do sloupců 2 – 12 bylo přidáno 10 000 

buněk ve 100 μl média a destička pak byla inkubována po dobu 24 hodin při 37 °C, 5 % CO2 a 

95 % vlhkosti vzduchu. Po 24 hodinové inkubaci jsme médium z 3 – 12. sloupce odpipetovali 

a místo něj se do prvních čtyř řad destičky přidalo do každé jamky 100 μl média s přidaným 

vandetanibem o koncentraci 0-160 μM, do dalších čtyř řad destičky (3. – 12. sloupce) bylo do 

každé jamky přidáno 100 μl média s přidaným vandetanib N-oxidem o stejných koncentracích. 

Vandetanib a vandetanib N-oxid se nechaly na buňky působit po dobu 48 hodin. Pro stanovení 

viability buněk metodou PrestoBlue bylo do každé jamky destičky pipetováno 5 μl 

PrestoBlueTM reagent. Po 10 minutové inkubaci při 37 °C byla měřena fluorescence při 

excitační vlnové délce 570 nm a emisní vlnové délce 610 nm na fluorometru. 

 

4 Výsledky 
 

4.1 Studium metabolismu Vandetanib N – oxidu 
 

Cílem bylo posoudit vliv mikrosomů izolovaných z potkanů premedikovaných fenobarbitalem 

na metabolismus vandetanibu N-oxidu, vedlejšího metabolitu vandetanibu, dle postupu 

uvedeného v kapitole 3.3.1. Extrakty  analyzované pomocí HPLC (chromatogram na obrázku 

5) vykazovaly 4 peaky patřící Vandetanibu, vandetanib N – oxidu, N – desmethyl vandetanibu 

a dalšímu neznámému metabolitu, který jsme označili jako Mx, jehož struktura nebyla 

v předkládané práci určena. 

Z  obrázku 6 porovnávajícího plochy peaků vznikajícího metabolitu Mx je zřejmé, že nejvíce 

ho vzniká v přítomnosti vandetanib N – oxidu a v menší míře i ve vzorcích s vandetanibem. 
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Obrázek 5: Chromatogram z analýzy vzorků z HPLC znázorňující umístění peaků jednotlivých molekul. 

 

 

Obrázek 6: graf znázorňuje množství neznámého metabolitu v jednotlivých vzorcích z dat analýzy 

exztraktu dichlormethanu pomocí HPLC. Inkubačky obsahovaly buď 5 μl 2,5 mM roztoku vandetanibu-

N-oxidu nebo 5 mM vandetanibu, 8,5 μl PB mikrosomů o koncentraci 0,5 mg/ml a 50 μl generujícího 

systému. V  kontrolách byly vynechávány  jednotlivé složky. Všechny vzorky byly před extrakcí doplněny 

do 500 μl fosfátovým pufrem. Vzorky se nechali inkubovat na třepačce 20 minut a následně byla oxidace 

zastavena extrakčním činidlem dichlormethanem.  

 

 

Dále jsme pozorovali vznik N-desmethyl vandetanibu (viz obrázek 7). Dle očekávání nejvíce 

N – desmethyl vandetanibu vznikalo ve vzorcích s Vandetanibem. Jelikož ale komerčně 

dodávaný standard vandetanib N – oxidu není zcela čistý a obsahuje taktéž vandetanib, jeho 

vznik probíhal i ve vzorcích s vandetanib N–oxidem.  
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Obrázek 7: Graf znázorňuje množství N-desmethyl vandetanibu v jednotlivých vzorcích. Inkubačky 

obsahovaly buď 5 μl 2,5 mM roztoku vandetanibu-N-oxidu nebo 5 mM vandetanibu, 8,5 μl PB mikrosomů 

o koncentraci 0,5 mg/ml a 50 μl generujícího systému. V  kontrolách byly vynechávány  jednotlivé složky. 

Všechny vzorky byly před extrakcí doplněny do 500 μl fosfátovým pufrem. Vzorky se nechali inkubovat na 

třepačce 20 minut a následně byla oxidace zastavena extrakčním činidlem dichlormethanem. 

 

Jak jsem již zmínil, jelikož standard vandetanib N – oxidu obsahuje i vandetanib, provedli jsme 

„hrubou“ aproximaci množství vznikajícího N – desmethyl vandetanibu. Na základě porovnání 

množství vandetanibu v inkubační směsi vandetanibu s množstvím vandetanibu v inkubační 

směsi vandetanib N-oxidu došlo k přepočtení množství vznikajícího N-desmethyl vandetanibu. 

Z obrázku 8 vyplývá, že by mohlo vznikat více N – desmethyl vandetanibu v přítomnosti 

vandetanib N–oxidu a mohlo by tak docházet k vzájemné aktivaci. K prokázání této závislosti 

jsem se věnoval v dalším experimentu.  
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Obrázek 8: graf obsahuje hodnoty z obrázku 6 po “hrubé“ aproximaci množství N-desmethyl vandetanibu 

v jednotlivých vzorcích. Aproximace byla provedena přepočtem na základě porovnáním množství 

vandetanibu v inkubační směsi vandetanibu s množstvím vandetanibu v inkubační směsi vandetanib N-

oxidu. 

 

4.2 Vliv vandetanibu N-oxidu na oxidaci vandetanibu 
 

Dalším cílem bylo posoudit, zda v přítomnosti vandetanib N – oxidu dochází k větší přeměně 

vandetanibu na N – desmethyl vandetanib, jak nasvědčovala data na obrázku 8. V kontrolních 

vzorcích byl přítomný pouze buď vandetanib, nebo vandetanib-N–oxid s mikrosomy, pufrem a 

generujícím systémem. Z dat vyplývá, že při vyšší použité koncentraci vandetanibu k aktivaci 

přeměny na N-desmethyl vandetanib nedochází, při nižších použitých koncentracích 

vandetanibu naopak v přítomnosti vandetanib N-oxidu dochází k inhibici jeho oxidace. 

Výsledky jsou znázorněny na obrázku 9. 
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4.3 Testování účinnosti vandetanibu a vandetanibu N – oxidu na nádorové 
buňky UKF-NB-4 

 

Dále nás zajímal rozdíl účinnosti vandetanib N–oxidu oproti vandetanibu. Na nádorovou linii 

buněk jsme nechali působit roztoky o různých koncentracích připravených z komerčně 

dodávaných standardů vandetanibu a vandetanib N-oxidu. Na obrázku 10 je vynesena závislost 

počtu živých buněk po ukončení experimentu proti koncentraci roztoků vandetanibu a 

vandetanib N–oxidu. Při nízkých koncentracích do 5 uM mají oba metabolity zanedbatelnou 

účinnost. Od 5 uM ale účinnost roste a snižuje se viabilita buněk. Dle očekávání křivka 

vandetanibu klesá rychleji než křivka vandetanib N-oxidu a vandetanib je tím pádem účinnější. 
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Obrázek 9: graf znázorňuje množství N-desmethyl vandetanibu v jednotlivých extraktech 

dichlormethanu ze vzorků připravených podle kapitoly 3.3.2 a analyzovaných pomocí HPLC. 

V experimentu jsem sledoval změny vzniku N-desmethyl vandetanibu při různých poměrech N-oxidu 

a vandetanibu. V prvních dvou kontrolách zleva bylo pipetováno buď 5 μl 2,5 mM roztoku N-oxidu 

nebo 5 μl 5 mM roztoku vandetanibu. V dalším vzorku bylo přidáno 2,5 μl 2,5 mM roztoku N-oxidu a 

5 μl 5 mM roztoku vandetanibu. V další inkubačce jsme zvýšili objem roztoku N-oxidu na 5 μl. 

Následovali další dvě kontroly s 2,5 μl 2,5 mM roztoku N-oxidu nebo 5 mM roztoku vandetanibu. 

poslední dvě inkubačky obsahovaly 2,5 μl roztoku N-oxidu a roztoku vandetanibu a poslední 5 μl N-

oxidu a 2,5 μl vandetanibu. Všechny vzorky obsahovaly v původní směsi 8,5 μl PB mikrosomů a 50 

μl generačního systému. Vzorky byly před extrakcí vždy doplněny do 500 μl fosfátovým pufrem a 

před analýzou na HPLC byly odpařeny na odparce a rozpuštěny v 50 μl methanolu. 
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Obrázek 10: Graf znázorňuje závislost procenta živých buněk na koncentraci po 48 hodinách působení 

roztoků buď vandetanbu nebo jeho N-oxidu. Buňky byly vystaveny koncentracím 0,3215, 0,625, 1,25, 2,5, 

5, 10, 20, 40, 80 a 160 µM. Viabilita se testovala pomocí kolorimetrického testu PrestoBlue.  

 

5 Diskuze 
 

Účinnost vandetanibu jako i jiných léčiv je ovlivňována jeho metabolismem. Vandetanib se po 

podání oxiduje v játrech pomocí cytochromů P450 na N-desmethyl vandetanib a méně pomocí 

FMO na vandetanib N-oxid [32]. Osud vandetanib N-oxidu nebyl znám a cílem bylo zjistit, zda 

tato forma podléhá dál biotransformaci. Z výsledků popsaných v kapitole 4.1 plyne, že se 

objevuje další neidentifikovaná forma, která napovídá, že se N-oxid může v malé míře dále 

oxidovat. Tento neidentifikovaný metabolit se objevoval i ve vzorcích s vandetanibem. I přes 

to, že i vzorek s vandetanib N-oxidem obsahoval v malém množství vandetanib, je 

nepravděpodobné, že by se neidentifikovaný metabolit vytvářel z vandetanibu místo vandetanib 

N-oxidu. Vzorky s vandetanibem byly ve větší koncentraci, než vzorky vandetanib N-oxidu, 

kde přesto vznikal neidentifikovaný metabolit ve větším množství. Dále nám ve vzorcích s 

vandetanib N-oxidem vznikal hlavní metabolit vandetanibu N-desmethyl vandetanib. Jeho 

vznik je pravděpodobně dán komerčně dodávaným standardem, který v malé míře obsahuje 

také vandetanib, takže ve vzorcích s N-oxidem docházelo i k přeměně vandetanibu.  

Jelikož se zdálo, že u vzorků v přítomnosti N-oxidu dochází k vyšší přeměně vandetanibu na 

N-desmethyl, vypracovali jsme další experiment, kde jsme porovnávali vznik N-desmethyl 

vandetanibu s různým podílem vandetanib N-oxidu ve směsi s přeměnou samotného 

vandetanibu. Výsledky experimentu popsané v kapitole 4.2. na obrázku 8 ukazují rozporuplné 
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výsledky. V 50 μM vzorku vandetanibu vznikalo přibližně stejné množství N-desmethyl 

vandetanibu. Naopak ve 25 μM vzorku samotného vandetanibu v porovnání se vzorky 

obsahujícími navíc vandetanib N-oxid o koncentraci 12,5 a 25 μM se projevovala sestupná 

tendence ve vzniku N-desmethyl vandetanibu, což nasvědčuje spíše významné inhibici. 

Z molekulárního modelování CYP3A4 vychází, že se může do aktivního centra vázat více jak 

jedna molekula vandetanibu a tak oxidace vandetanibu na N-desmethyl vandetanib vykazuje 

sigmoidní kinetiku [32].  Je možné, že při vyšším poměru vandetanib N-oxidu ku vandetanibu 

kompetitují molekuly vandetanibu s vandetanib N-oxidem o aktivní centrum v cytochromu 

P450 a to vede ke snížení oxidace vandetanibu. 

Dalším cílem bylo prozkoumat účinnost v působení vandetanibu a vandetanib N-oxidu na 

nádorovou linii buněk. Z obrázku 10 uvedeného v kapitole 4.3. lze vypozorovat jasný rozdíl 

v účinnosti jednotlivých látek. Samotný vandetanib  účinkuje při nižších koncentracích. Ačkoli 

jsme očekávali větší rozdíl v účinnosti mezi vandetanibem a vandetanib N-oxidem, rozdíl 

v účinnosti byl přibližně desetinásobný proti padesátinásobně menší účinnosti udávané v jiné 

studii [46]. Důvodem může být čistota standardu N-oxidu, který také obsahuje vandetanib. 

Vzhledem k tomu, že by měl mít vandetanib padesátinásobně vyšší účinnost, tak i malé 

množství vandetanibu obsaženém v roztoku standardu vandetanib N-oxidu bude mít viditelný 

příspěvek na účinnosti proti neuroblastomové linii buněk.  
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6 Závěr 
 

 

V této bakalářské práci jsem se zaměřil na metabolit vandetanibu vandetanib-N-oxid. Hlavním 

cílem bylo posoudit jeho účinnost proti jeho parentální molekule vandetanibu a dále pomocí 

potkaních mikrosomů zhodnotit, zda podléhá v těle dalšímu metabolismu. 

• V porovnání účinnosti vandetanibu a vandetanib N-oxidu jsem prokázal, že N-oxid je 

méně účinný než jeho parentální molekula vandetanib. 

• Experimenty zkoumající vliv potkaních mikrosomů na další přeměnu vandetanib N-

oxidu prokázaly, že vandetanib N-oxid podléhá v malém množství další přeměně na 

nespecifikovaný metabolit, který jsme označili jako Mx. 

• Prvotní výsledky naznačovaly, že v přítomnosti vandetanib N-oxidu dochází k aktivaci 

oxidace vandetanibu na N-desmethyl vandetanib. Při bližším zkoumaní v dalším 

experimentu se aktivace nepotvrdila a při nižších koncentracích vandetanibu docházelo 

k inhibici jeho přeměny na N-desmethyl vandetanib. 
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