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Abstrakt:
Nádorová onemocnění jsou po infarktu myokardu druhou nejčastější příčinou úmrtí
ve světě. V posledních letech se výzkum v rámci cílené chemoterapeutické léčby zaměřil na
inhibitory tyrosinkinas. Vandetanib je tyrosinkinasový inhibitor ovlivňující receptor pro
epidermální růstový faktor (EGFR), přesmyk během transfekce (RET) a receptor
2 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFR2). Primárně se využívá k léčbě
medulárního karcinomu štítné žlázy. V lidském organismu je vandetanib biotransformován
pomocí cytochromů P450 (CYP) a flavinmonooxygenas. Vandetanib je pomocí CYP
oxidován pouze na jeden klinicky stejně účinný metabolit, a to N-desmethylvandetanib.
CYP při biotransformaci chemických látek využívají primárně kofaktor NADPH.
Předkládaná práce se zaobírá vlivem různých typů kofaktorů na oxidaci vandetanibu
pomocí vybraných lidských rekombinantních cytochromů P450, a to CYP2C8
koexprimovaným s cyt b5, CYP2D6, CYP3A4 a CYP3A4 koexprimovaným s cyt b5, u nichž
byla dříve prokázána účinná oxidace vandetanibu. Zkoumali jsme, jak kofaktory NADPH,
NADH a jejich směs v poměru 1:1 ovlivňují množství vzniklého N-desmethylvandetanibu
při biotransformaci vandetanibu. Dále byl sledován vliv pH na oxidaci vandetanibu pomocí
CYP3A4 a CYP3A4 koexprimovaného s cyt b5. Konkrétně jsme měřili množství vzniklého
metabolitu v rozmezí pH 7 až 8,5 a také jsme zjišťovali, jestli se v daném rozmezí pH nalézá
pH optimum oxidace vandetanibu pomocí námi vybraných CYP.
Získané výsledky demonstrují, že nejúčinnějším kofaktorem u CYP 2C8 + b5, 2D6 a 3A4
+ b5 je kofaktor NADPH. Ostatní typy kofaktorů také oxidují vandetanib na jeho metabolit,
ale

ne

v takové

míře

jako

NADPH.

U

CYP3A4

se

největší

množství

N-desmethylvandetanibu tvořilo za využití směsi kofaktorů NADPH a NADH. Cytochrom
b5 v kombinaci s CYP3A4 stimuloval tvorbu N-desmethylvandetanibu. Při zkoumáni vlivu
pH na oxidaci vandetanibu pomocí CYP 3A4 a 3A4 + b5 byl zaznamenán trend stoupající
efektivity biotransformace se vzrůstajícím pH. Ve zvoleném rozmezí pH (7 až 8,5) se
pH optimum oxidace vandetanibu pomocí CYP 3A4 a 3A4 + b5 nenalézalo.
Klíčová slova: biotransformace, cytochromy P450, karcinogeneze, nádory štítné žlázy,
vandetanib

Abstract:
Cancer is the second major cause of death after heart-attack in the world. In recent years,
research has focused on tyrosine kinase inhibitors (TKIs) as part of targeted
chemotherapeutic treatment. Vandetanib is a TKI affecting epidermal growth factor receptor
(EGFR), rearrangement during transfection (RET) and vascular endothelial growth factor
receptor 2 (VEGFR2). It is primary used for treatment of medullary thyroid cancer.
Vandetanib is biotransformed by cytochromes P450 and flavin monooxygenases in human
organism. Cytochromes P450 (CYPs) oxidaze vandetanib to only one metabolite, Ndesmethyl vandetanib, which exhibits similar efficiency as parental molecule. NADPH is
the major cofactor of reaction cycle of CYPs.
This bachelor thesis studies the effect of various types of cofactors and pH on oxidation
of vandetanib by selected human recombinant cytochromes P450, namely CYP2C8
coexpressed with cyt b5, CYP2D6, CYP3A4 and CYP3A4 coexpressed with cyt b5. Here,
we investigate the effect of cofactors NADPH, NADH and their mixture in a 1:1 ratio on the
amount of N-desmethyl vandetanib formed during the biotransformation of vandetanib. The
effect of pH on the oxidation of vandetanib by CYP 3A4 and CYP 3A4 coexpressed with
cyt b5 was also analysed. We analysed the amount of the metabolite formed at the pH range
7 to 8.5 and we try to find if the pH optimum of vandetanib biotransformation by selected
CYPs is located in this pH range.
The results found in this thesis demonstrate that the most effective cofactor for CYP 2C8
+ b5, 2D6 and 3A4 + b5 is NADPH. Other types of cofactors were also able to oxidize
vandetanib to its metabolite, but not as effective as NADPH. However, the highest amount
of N-desmethyl vandetanib was generated by CYP3A4 in the presence of NADPH-NADH
mixture. Stimulation of CYP3A4 by cytochrome b5 resulted in an increase in formation of
N-desmethyl vandetanib. Throughout the examination of pH effect, the trend of increasing
biotransformation efficiency with increasing pH was observed. No pH optimum of
vandetanib oxidation was found in chosen pH range (7 to 8.5).
Key words: biotransformation, cytochromes P450, carcinogenesis, thyroid cancer,
vandetanib
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Seznam použitých zkratek
CYP

Cytochrom P450

Cyt b5

Cytochrom b5

EGFR

epidermální růstový faktor
(z ang. epidermal growth factor receptor)

FAD

Flavin adenin dinukleotid

FDA

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv
(z ang. Food and Drug Administration)

FMN

Flavin mononukleotid

FMO

Flavin monooxigenása

RET

Přesmyk během transfekce
(z ang. rearranged during transfection)

VEGFR

receptor cévního endoteliálního růstového faktoru
(z ang. vascular endothelial growth factor receptor)
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1 Úvod
1.1 Nádorová onemocnění
Nádorová onemocnění se řadí k civilizačním chorobám. Konkrétně jde o onemocnění
zahrnující abnormální buněčný růst, který se může rozšiřovat i do jiných částí těla. Za
fyziologických podmínek jsou u zdravého jedince růst a dělení buněk regulovány
a kontrolovány pomocí stimulačních a inhibičních signálů, které musí být v rovnováze.
U nádorových buněk dochází k narušení této rovnováhy, což vede k jejich nekontrolované
proliferaci a postupně tyto nádorové buňky vytlačují a napadají buňky zdravé, případně
metastazují do dalších tkání, kam jsou dopraveny pomocí krevního řečiště. Tyto abnormální
buňky s nekontrolovanou proliferací se nazývají tumory nebo neoplasie. Nejběžnějším
typem nádorů jsou karcinomy neboli nádory vzniklé z epiteliálních buněk, nádory však
mohou vznikat ve všech typech tkání organismu [1], [2].
Existují dva typy nádorů, a to benigní (nezhoubné) nádory a maligní (zhoubné) nádory.
Benigní nádory vznikají z buněk se sníženou kontrolou buněčného růstu. Tento typ nádorů
nemetastazuje do jiných tkání. Tyto nádory vykazují pomalý růst nebo mohou stagnovat, či
dokonce ustupovat. Jsou dobře diferencované. Maligní nádory jsou charakterizovány
invazivitou a metastazováním do jiných tkání organismu, přičemž tam zakládají sekundární
nádory. Tento typ nádorů již nemá žádnou kontrolu buněčného růstu. Maligní nádory nejsou
dobře diferencované a málokdy se podobají původní tkáni [3].
V roce 2018 byl zaznamenán celosvětový příbytek 18,1 milionů případů rakoviny
a 9,6 milionů jedinců na ni zemřelo. Mezi nejčastější typy nádorových onemocnění patří
rakovina plic, kolorektální rakovina, rakovina jater a žaludku. Příčinou většiny úmrtí
způsobených rakovinou jsou metastázy [4].

1.1.1 Faktory způsobující nádorová onemocnění
Faktory, které způsobují nádorová onemocnění, dělíme na základě jejich charakteru na
chemické, fyzikální a biologické. K fyzikálním faktorům patří UV, kosmické a rentgenové
záření nebo submikroskopické částice, jako jsou částice azbestu či uhelného prachu, které
mohou vyvolávat změny v DNA.
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Hlavními biologickými faktory způsobujícími nádorová onemocnění jsou onkoviry,
například papilomavirus [5]. Tyto viry jsou schopny interkalovat vlastní DNA do hostitelské
DNA, a způsobit tak její změny, které mohou vést ke tvorbě iniciované buňky. Pak všechno
závisí na síle imunitního systému a jeho účinnosti v likvidaci těchto buněk.
U chemických faktorů hovoříme o prokarcinogenech. Prokarcinogeny jsou chemické
látky, které se v organismu díky biotransformaci aktivují a stanou se z nich karcinogeny.
Karcinogeny spolu s teratogenními, mutagenními a alergenními látkami se projevují
s opožděným účinkem [6]. Na základě mechanismu jejich účinku v organismech je dělíme
do tří kategorií: karcinogeny genotoxické, epigenetické a sloučeniny způsobující změny
v struktuře DNA. Genotoxické karcinogeny jsou látky tvořící kovalentní adukty s DNA.
Epigenetické karcinogeny modifikují molekuly DNA pomocí nekovalentních interakcí,
tudíž jde o látky vmezeřující se do struktury DNA. Sloučeniny z třetí kategorie způsobují
jedno- a dvouřetězcové zlomy nebo propojení dvou molekul DNA případně DNA a proteinu
[7]. Mezi takové sloučeniny patří například benzo[a]pyrén [8].
Významnou roli při nádorových onemocněních mohou hrát také mykotoxiny vyskytující
se v plísních a někdy i ve zkažených potravinách. Mezi nejnebezpečnější mykotoxiny, které
produkují pouze některé druhy plísní, patří ochratoxin A, aflatoxiny, zearalenon, fumonisiny
a trichoteceny [9].

1.1.2 Proces karcinogeneze
Karcinogeneze označuje proces vzniku a vývoje nádoru. Jedná se o vícestupňový proces
postupného hromadění mutací. Za nádor je považován patologický útvar přítomný v tkáni
mnohobuněčných organismů, jehož růst se vymkl kontrole. Základem každého nádoru jsou
genetické změny, tedy mutace. Pro přeměnu zdravé buňky na nádorovou nestačí pouze jedna
mutace, protože organismus má své reparační systémy, které jsou schopny buňku opravit,
nebo pokud to již není možné, indukují její apoptózu [10]. Při karcinogenezi se uplatňují
poruchy pouze u malého počtu genů, jedná se o méně než 0,1 % genů z celého genomu.
Mezi nejzávažnější poruchy patří poškození genů pro proteiny hrající roli v signalizaci,
kontrole exprese genů, regulaci buněčného cyklu, proliferaci a diferenciaci buňky, kontrole
správnosti replikace chromosomu a DNA, mezibuněčné komunikaci a apoptóze [9]. Mezi
takové geny patří proliferační a antiproliferační geny. Proliferační geny, tzv. protoonkogeny,
se podílejí na správném dělení buňky. Antiproliferační geny často označované jako tumor
supresorové geny regulují buněčný cyklus jeho zpomalením nebo zastavením [1].
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Lokalizace těchto poruch v DNA je čistě náhodná a pro nádorovou transformaci buňky musí
nastat poruchy u dvou a více kritických genů v určité kombinaci. V případě vrozené poruchy
genů může být proces karcinogeneze urychlen [9]. Tyto poruchy genů následně mohou
vyvolat nekontrolované dělení buněk v důsledku ztráty schopnosti reagovat na regulační
signály buněčného cyklu. Nekontrolovaná proliferace buněk vede k nádorovým
onemocněním, přičemž nejprve vzniká benigní nádor, který se následně může rozvinout
v nádor maligní. Tento proces je postupný a dlouhodobý [6].
Proces karcinogeneze můžeme rozdělit do tří fází: iniciační, promoční a progresní (viz
obrázek č. 1). Na počátku vzniká iniciovaná buňka vlivem genetických změn v DNA.
Takovéto buňky vznikají v organismech často a ve většině případů bývají zničeny imunitním
systémem. Problém nastává, pokud tyto buňky nejsou zneškodněny, ale dále proliferují.
Promoční fáze je různě dlouhá a je často spojena s nekovalentními modifikacemi DNA.
Proliferace buněk je v této fází ještě zčásti regulována. V promoční fázi dochází ke vzniku
benigního nádoru, na což již imunitní systém není schopen zareagovat. Posledním stádiem
je progresní fáze, kde je proliferace buněk nekontrolovaná a dochází k jejich maligní
transformaci. V této fází dochází ke kovalentním změnám DNA a tvorbě aduktů nebo
k různým genotoxickým změnám. Maligní nádor je na rozdíl od benigního mnohem
agresivnější a metastazuje do dalších tkání organismu [6].

Obrázek 1 Schéma procesu karcinogeneze (převzato a upraveno z [7])
Obrázek zachycuje vystavení organismu prekarcinogenu, který je biotransformován
v organismu, čímž se buď aktivuje na karcinogen, nebo vyloučí z organismu. Karcinogen
následně modifikuje DNA, čímž dochází k narušení buněčného cyklu a k nekontrolované
proliferaci buněk. Následně nastává samotný proces karcinogeneze od iniciační fáze až po
fázi progresní. Výsledkem je propuknutí nádorového onemocnění. Spodní šipka znázorňuje
dlouhou dobu latence mezi expozicí a samotným propuknutím rakoviny.
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1.1.2.1 Protoonkogeny
Za protoonkogeny jsou považovány strukturní geny eukaryotní buňky, které kódují
proteiny podílející se na regulaci buněčného cyklu [10]. Lidský genom obsahuje přibližně
100 odlišných protoonkogenů v každé své somatické buňce [11]. Podnětem k jejich aktivitě
je fyziologická hladina prorůstového signálu. Protoonkogeny se podílejí na proliferaci
buněk, a tím podporují růst tkání. Jejich vysoká aktivita může být pro organismus velice
nebezpečná, protože vede k nadměrné buněčné proliferaci. Hyperaktivita protoonkogenů
způsobuje jejich přeměnu na onkogeny [10]. Pro přeměnu protoonkogenu na onkogen stačí
mutace pouze jedné alely genu, jedná se totiž o tzv. dominantní mutaci [11]. Ve většině
případů se onkogeny vyskytují pouze v somatických nádorových buňkách [10].

1.1.2.2. Tumor supresorové geny
Tumor supresorové geny neboli nádorové supresory kódují proteiny, jejichž úlohou je
zpomalování rychlosti dělení buněk a regulace apoptózy [10]. Spadají sem také mutátorové
geny podílející se na udržení stability genomu. Tyto geny se uplatňují při reparaci mutací
v DNA. V lidském genomu existuje asi 30 tumor supresorových genů v každé somatické
buňce [11]. U zdravých diploidních buněk se vyskytují dvě kopie (alely) tumor
supresorového genu. Pro normální regulaci buněčného cyklu postačuje pouze jedna funkční
kopie [1]. Jejich mutace mohou vést k jejich inaktivaci, což může hrát svou roli
v nádorových procesech. Tato mutace se uplatňuje v procesu karcinogeneze, pouze pokud
proběhne inaktivace obou alel, jedná se totiž o recesivní mutaci. Pokud dojde k mutaci pouze
na jedné alele, k tvorbě nádoru nedochází. Tyto mutace jsou často dědičné a předurčují vznik
určitého druhu rakoviny [10].

1.2 Nádory štítné žlázy
Výskyt nádorů štítné žlázy neustále roste v důsledku radioaktívního odpadu vznikajícího
při testovaní atomových bomb a při haváriích jaderných reaktorů, znečisťování životního
prostředí, a hlavně díky zlepšení diagnostických metod. Mezi rizikové faktory vzniku
karcinomu štítné žlázy patří již existující onemocnění štítné žlázy, výskyt tyreopatie v rodině
anebo předcházející ozařování hlavy a krku [12]. Rakovina štítné žlázy představuje přibližně
1,5 % ze všech malignit, ale spadá mezi nejčastější malignity endokrinního systému, kde
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reprezentuje až 95 % ze všech [13]. Klinické studie dokazují, že ženy jsou 2–4krát
náchylnější k rakovině štítné žlázy než muži [14].
Tento typ rakoviny byl zaznamenán u všech věkových kategorií, ale nejrizikovější věk
nastává po dovršení 30 let [13].
Diagnostika rakoviny štítné žlázy probíhá prostřednictvím sonografie, cytologického
vyhodnocení biopsie prováděné pomocí tenké jehly anebo histopatologického hodnocení
tkáně štítné žlázy [15]. Základem léčby benigních nádorů štítné žlázy je radikální
chirurgická operace, při které dochází k odstranění veškeré nádorové tkáně. Následně se
u pacienta sleduje hladina kalcitoninu, který slouží jako nádorový marker a je ukazatelem
úspěšnosti chirurgického zákroku. Při kompletním vymizení příznaků a projevů rakoviny
štítné žlázy je hladina kalcitoninu neměřitelná. Maligní nádory nejčastěji metastazují do
jater, plic, kostí a někdy i do mozku. I zde probíhá léčba pomocí chirurgického zákroku,
pokud je to možné. Chemoterapie je při tomto typu rakoviny málo účinná a nejčastěji se
kombinuje spolu s jinými typy léčby [16]. Léčba cílená na nádorovou tkáň je u tohoto typu
rakoviny poměrně efektivní. Pozitivní klinické výsledky dosahují multikinasové inhibitory
jako jsou vandetanib, lenvatinib, sorafenid a cabozatinib [17]. Prognóza nemocných
pacientů je závislá na typu a stadiu rakoviny štítné žlázy v době diagnózy. Až 75 % pacientů
při léčbě dosahuje desetileté přežití [16].

1.2.1 Typy nádorů štítné žlázy
Nádory štítné žlázy mohou být primárního nebo sekundárního charakteru. Primární
nádory dělíme podle jejich buněčného původu na:
1. medulární karcinom,
2. anaplastický karcinom,
3. folikulární karcinom.
4. papilární karcinom.
Benigní a maligní nádory vznikají převážně z folikulárních buněk. Výjimkou je medulární
karcinom, který vzniká z parafolikulárních buněk. Mezi benigní nádory patří hlavně
folikulární adenom, u kterého málokdy dochází k maligní transformaci. Maligní nádory se
dále dělí na diferencované a nediferencované karcinomy. K diferencovaným karcinomům
zařazujeme folikulární a papilární karcinomy a k nediferencovaným karcinomům patří
anaplastický karcinom [18].
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Medulární karcinom patří k vzácným nádorům a tvoří 8 až 10 % všech malignit štítné
žlázy. Příčinou jeho vzniku jsou mutace v zárodečné buňce, které jsou způsobeny mutací
RET protoonkogenu na 10. chromozomu, tudíž postihuje všechny buňky organismu na
rozdíl od nádorů vznikajících z folikulárních buněk. Vyskytuje se v organismech ve dvou
formách, a to ve familiární a sporadické.
Familiární forma je agresivnější a představuje přibližně 25–30 %. Sporadická forma má
lepší prognózu a je mnohem častější, vyskytuje se v 70–75 % [16].
Anaplastický karcinom patří k nejagresivnějším lidským nádorům. Ničí tkáň štítné žlázy
a její okolí, následně metastazuje do vzdálenějších orgánů. Nejčastěji se objevuje u pacientů
ve věku 60 až 70 let. Předpokládá se, že vzniká z nediagnostikovaného nebo špatně léčeného
diferencovaného nádoru [16].
Folikulární karcinom řadíme k dalším nejčastějším maligním nádorům štítné žlázy.
Vzniká maligní transformací folikulárního adenomu. Folikulární karcinom metastazuje do
cév a okolních tkání. Nejčastěji metastazuje do kostí, plic a mozku. Jeho diagnostika probíhá
histologicky, protože biopsie tenkou jehlou je zde nepoužitelná [18].
Papilární karcinom je nejčastějším typem nádorů štítné žlázy. Jde o pomalu rostoucí
nádor, který často metastazuje do blízkých tkání a lymfatických uzlin. Vzdálené metastázy
jsou neobvyklé. Častěji se vyskytuje u žen, ovšem míra úmrtnosti a agresivity je vyšší
u mužů. Tento typ nádorů má dobrou prognózu [19].

1.3 Léčba nádorových onemocnění
Léčba nádorových onemocnění je velmi individuální pro každého pacienta. Odvíjí se od
stádia a průběhu rakoviny a aktuálního stavu pacienta. Jednotlivé léčebné způsoby se dělí
podle kritérií, jako jsou používané techniky a léčebné cíle. Častokrát se tyto léčebné postupy
a metody navzájem doplňují. Léčbu rakoviny dělíme minimálně do tří skupin, a to na
biologickou, fyzikální a chemickou. K biologické protinádorové léčbě patří řada postupů
zasahujících do molekulárního chodu buňky. Chemická léčba neboli chemoterapie využívá
k léčbě synteticky připravená léčiva, cytostatika. Fyzikální léčbu můžeme dále rozdělit na
dva podtypy, a to na základě používané metody a principů. Spadá sem chirurgický zákrok,
který lze uplatnit v případě lokalizovaného ložiska, a radioterapie, kde se využívá ionizující
záření.
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U typů rakoviny, které nevytvářejí metastázy, se většinou využívá radioterapie anebo
chirurgického zákroku. Metastatické rakoviny se léčí pomocí chemoterapie, biologické
terapie, hormonální terapie a někdy i chirurgickým zákrokem [20].
V poslední době věnují vědci pozornost nanotechnologiím a jejich využití v léčbě
nádorových onemocnění. Nanotechnologie mají veliký potenciál ve zlepšení klinických
výsledků léčby rakoviny, umožňují včasnou detekci a diagnostiku, ale také cílení
onkofarmaka přímo k nádorovým buňkám [21].

1.3.1 Chirurgický zákrok
Chirurgická terapie nádoru má různý charakter v závislosti na cílech, které mají být
splněny. Chirurgické postupy léčby mohou být bioptické, které slouží k získání potřebných
materiálů pro určení diagnózy, přičemž nedochází k žádným efektům na samotné
onemocnění, nebo cytoredukční, kdy se odoperuje jenom část nádoru. Cílem cytoredukční
chirurgie je zlepšení situace pro jiné typy protinádorové terapie. U radikálních chirurgických
postupů dochází k odstranění celého nádoru a spádových lymfatických uzlin, pokud je to
potřebné. Z pohledu celého organismu jde pouze o lokální terapii, která může mít různé
komplikace a nemusí být zcela účinná [22].

1.3.2 Chemoterapie
Již od starověku se při léčbě nádorových onemocnění využívaly různé látky přírodního
původu. Návody na jejich používání a postupy výroby jejich extraktů nalezneme ve spisech
ze Staré Číny, Indie a Antiky. Klinické studie potvrdily přítomnost látek s protinádorovým
účinkem ve stovkách rostlin a také v extraktech z hub nebo mořských živočichů. Mnoho
z nich je i dnes využíváno v podobě cytostatik [23].
Tento typ terapie je založen na podávání chemických látek, tzv. cytostatik pacientům. Jde
o toxické látky zasahující do buněčného cyklu nádorové buňky, čímž zabraňují jejímu růstu
a proliferaci. Problémem ovšem je, že samotná cytostatika nerozlišují zdravou a nádorovou
buňku, proto při této léčbě častokrát dochází k poškození zdravé tkáně. Další nevýhodou
chemoterapie je rozdílná citlivost léčby na jednotlivé nádorové linie. Některé nádorové linie
mohou vykazovat chemorezistenci, která je způsobena přítomností obranných mechanismů
vůči působení těchto chemických látek. Na základě citlivosti lze chemoterapii rozdělit na
kurativní, paliativní, adjuvantní a neoadjuvantivní. Kurativní chemoterapie vykazuje
v závislosti na typu nádoru pozitivní klinické účinky, které mohou vést až k úplnému
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vyléčení. Paliativní chemoterapie se využívá u pacientů, u kterých je šance na vyléčení nízká
a slouží ke zmírnění příznaků onemocnění a prodloužení života. Adjuvantní a neoadjuvantní
metody se používají jako doplňková léčba. Zatímco při adjuvantní metodě se kombinuje
chemoterapie s radioterapií, neoadjuvantní metoda slouží pro přípravu pacienta před
chirurgickým zákrokem [24].
Chemoterapii můžeme dělit na konvenční a cílenou. Konvenční chemoterapie působí
nespecificky na proliferaci, či replikaci buněk a spouští jejich apoptózu. Díky svému
nespecifickému účinku ovlivňuje nejenom nádorové buňky, ale také buňky zdravé.
Chemoterapie s cíleným účinkem blokuje konkrétní nitrobuněčné pochody karcinogeneze.
Na nádorové buňky má stejný účinek jako konvenční chemoterapie. Kromě toho ještě
ovlivňuje invazivitu, angiogenesi, metastazovaní, opravu a diferenciaci nádorových buněk.
Její hlavní výhodou je přímý zásah do nádorových buněk. Tento typ chemoterapie je
podrobně popsán v kapitole 1.3.4 [25].

1.3.3 Radioterapie
Radioterapie je medicínským oborem, který využívá ionizující záření na léčebné účely.
Přibližně 50 až 60 % zhoubných nádorů je léčeno pomocí radioterapie [26]. Ionizující záření
působí nejenom na úrovni buňky, ale také na úrovni celého organismu. V tomto případě se
jedná o fotonové záření a záření gama pocházející z radioizotopů. Další možností dělení
ionizujícího záření je podle jeho účinků, a to na přímo ionizující, kdy dochází k přímé
ionizaci pomocí nabitých částic, a nepřímo ionizující, při kterém nemají částice náboj
a k ionizaci dochází pomocí volných kyslíkových radikálů, jež nejčastěji pocházejí
z radiolýzy vody [27].
Cílem radioterapie je zmenšení primárního karcinomu a tlumení obtíží pacientů, které
vyplývají z metastáz. V průběhu radioterapie dochází k aplikaci maximální možné dávky
záření na vymezené místo, aby poškození okolních tkání bylo minimální. U mnoha typů
nádorů je potřebné rozdělit dávku záření do jednotlivých frakcí, čímž dochází k poškození
okolní zdravé tkáně a orgánů. Po určité dávce záření dochází k zastavení buněčného dělení
nádorové buňky a následně k její apoptóze, zatímco zdravé buňky jsou schopny se zotavit.
Zdravé buňky totiž obsahují opravné systémy, které dokáží poškození způsobené radiací
jednotlivých frakcí opravit. Tyto opravné systémy nenalezneme u nádorových buněk [27].
Na základě citlivosti nádorů vůči záření dělíme nádory na radiosenzitivní, omezeně
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radiosenzitivní a radiorezistentní. Zatímco u radiosenzitivních a omezeně radiosenzitivních
nádorů je radioterapie do určité míry úspěšná, radiorezistentní nádory na ni nereagují [26].

1.3.4 Léčba cílená na rakovinové buňky
Nové objevy v oblastech molekulární biologie, genetiky a imunologie napomohly
pochopit mechanismy transformace normálních zdravých buněk a patofyziologii
nádorových procesů. Díky nim se vědci v protinádorové terapii zaměřili na nové cíle.
Pochody uvnitř buňky jsou složité a podnětem k jejich spuštění je růstový faktor. Po
navázání růstového faktoru na jeho specifický receptor dochází ke spuštění kaskády reakcí,
které u nádorových buněk vedou k abnormální transkripci, inhibici apoptózy a k stimulaci
angiogeneze a proliferace, což vede až k metastazování. Proto se vědci v dnešní době
zaměřují při léčbě nádorů na jednotlivé kroky nitrobuněčných pochodů [28]. V posledních
letech bylo objeveno mnoho specifických inhibitorů karcinogeneze. Využití těchto
specifických inhibitorů v terapii nádorových onemocnění je nazýváno cílenou léčbou. I když
je cílená léčba přímo zamířena na nádorové buňky, doposud nebyla schopna nahradit
chemoterapeutickou léčbu, protože nevykazuje výrazně lepší terapeutické účinky. Spektrum
možností cílené léčby je různé. Spadá sem inhibice růstových faktorů, inhibice specifických
cytoplazmatických a membránových receptorů, inhibice regulačních proteinů buněčného
cyklu, inhibice tyrosinkinas, indukce apoptózy a inhibice angiogeneze a metastázování.
V klinické praxi se ale ve velké míře využívají inhibitory tyrosinkinas a monoklonální
protilátky [29].
K inhibici růstových faktorů a jejich specifických receptorů se nejčastěji používají
monoklonální protilátky. Nejvíce využívanými jsou bevacizumab a trastuzumab.
Bevacizumab se využívá proti VEGF (vascular endothelial growth factors) a trastuzumab
blokuje receptory HER2 (human epidermal growth factor receptor). Tato léčba vykazuje
pozitivní terapeutické účinky při léčbě karcinomu prsu, u adenokarcinomu ledvin a nádorů
prostaty.
Jednou z intenzivně studovaných oblastí jsou inhibice signálních přenosů. Nejvíce
klinicky studované jsou inhibitory receptorových tyrosinkinas, o nichž se pojednává
v podkapitole 1.3.4.1 [28].
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1.3.4.1 Inhibitory tyrosinkinas
Inhibitory tyrosinkinas jsou malé organické sloučeniny s nízkou relativní molekulovou
hmotností, která dosahuje maximálně 900 daltonů. V dnešní době se mnoho z nich uplatňuje
v protinádorové terapii [30].
Průlomem v léčbě rakoviny a využívání inhibitorů tyrosinkinas jako protinádorových
léčiv bylo objevení Imatinibu. Toto léčivo působí jako inhibitor BCR-ABL-tyrosinkinas
a používá se při léčbě chronické myeloidní leukémie. Díky tomuto objevu se svět vědy
zaměřil na vývoj nových inhibitorů tyrosinkinas a jejich následné využití v léčbě rakoviny.
Při jejich vývoji se vědci věnovali sloučeninám inaktivujícím cílovou kinasu s co
nejmenšími vedlejšími účinky [31].
Jednotlivé inhibitory tyrosinkinas se liší strukturálně, ale taky mechanismem svého
působení. Na základě tohoto mechanismu je dělíme na:
1. inhibitory tyrosinkinas typu I.,
2. inhibitory tyrosinkinas typu II.,
3. inhibitory tyrosinkinas typu III.
V případě inhibitorů tyrosinkinas typu I. se jedná o inhibitory působící kompetitivně
k ATP [30]. Inhibitory tyrosinkinas soutěží s ATP o vazebné místo, čímž se redukuje
fosforylace tyrosinkinasy, což ve výsledku vede k redukci proliferace buněk. Díky působení
inhibitoru tyrosinkinas na signální dráhy buňky můžeme v nádorových buňkách inhibovat
angiogenezi, opravy a dělení buněk nebo indukovat apoptózu [32]. Inhibitory tyrosinkinas
typu II. a III. indukují konformační změnu receptoru tyrosinkinas, přičemž dochází ke ztrátě
kinasové aktivity. Tento typ inhibitorů se může vázat na tyrosinové zbytky tyrosinkinas,
blokovat jejich fosforylaci, a tím zasahovat do signálních drah buňky nutných pro její přežití
[30].
Problémem léčby rakoviny pomocí inhibitorů tyrosinkinas je vznikající rezistence
nádorových buněk, která vyžaduje neustálý vývoj nových inhibitorů nebo jejich využití
v kombinaci s dalšími protilátkami. Dalším problémem v jejich terapeutickém využití je
vysoká interindividualita pacientů, která vede k variabilní reakci na terapii [33].
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1.4 Vandetanib
Vandetanib je perorálně užívané protinádorové léčivo, které bylo vytvořen firmou
AstraZeneca [34]. Patří do skupiny inhibitorů tyrosinkinas s vysokou selektivitou vůči
receptorům cévního endoteliálního růstového faktoru 2 (VEGFR2) a 3 (VEGFR3),
epidermálního růstového faktoru (EGFR) a receptoru RET (z ang. rearranged during
transfection) tyrosinkinasy [35] [36]. Specificky se zaměřuje na signální dráhy buňky, které
jsou nezbytné pro růst nádoru a angiogenezi.
Dosud nebyl prokázán přímý cytotoxický účinek na epiteliální buňky, podobné jako
u ostatních inhibitorů tyrosinkinas [34]. Vandetanib má vysokou selektivitu působení, ale
i tak se u něj objevují nežádoucí vedlejší účinky. Běžnými komplikacemi jsou průjem,
zvracení, únava, ztráta hmotnosti a trávicí potíže [37]. Může způsobit také závažné
podráždění kůže, hypertenzi, ischemické cerebrovaskulární příhody, intersticiální plicní
onemocnění, sníženou funkci štítné žlázy, ledvin a jater, či srdeční arytmii, která může vést
až k náhlé smrti z důvodu srdečního selhání [38].

1.4.1 Struktura vandetanibu
Vandetanib patří do třídy synteticky připravených 4-anilinochinazolinů. Z chemického
hlediska jde o látku se sumárním vzorcem C22H24BrFN4O2 (viz obrázek č. 2). Jeho relativní
molekulová hmotnost je 475,36 [39].

Obrázek 2 Struktura vandetanibu
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1.4.2 Metabolismus vandetanibu
In vitro studie dokazují, že hlavními enzymy metabolizujícími vandetanib jsou
cytochromy P450 3A4 (CYP 3A4) [40] a flavin monooxygenasy (FMO) [41].
Vandetanib

je

primárně

metabolizován

pomocí

CYP

3A4

na

metabolit

N-desmethylvandetanib. Druhý metabolit, N-oxid vandetanibu, vzniká oxidací vandetanibu
enzymy z rodiny FMO (viz obrázek č. 3). FMO1 metabolizuje vandetanib v ledvinách,
zatímco FMO3 enzym je přítomen v játrech [41]. Enzym FMO1 je v biotransformaci
vandetanibu aktivnější než FMO3 [42]. Farmakologická aktivita jednotlivých metabolitů je
odlišná. Zatímco N-desmethylvandetanib má stejnou účinnost při protinádorové terapii jako
vandetanib, efekt N-oxidu vandetanibu je 50× nižší. Protože je vandetanib primárně
biotransformován pomocí CYP 3A4, je pro regulaci jeho metabolismu zásadní přítomnost
inhibitorů nebo indukujících látek. Tato regulace metabolismu vandetanibu může mít
zásadní dopad na léčbu rakoviny a na zmírnění vedlejších účinků léčby [41].
Biotransformace vandetanibu za tvorby N-desmethylvandetanibu a vandetanib-N-oxidu
byla prokázána při testování u zdravých jedinců, kterým byl podáván radioaktivně značený
vandetanib. Tato studie potvrdila přítomnost obou metabolitů v plazmě, stolici i moči
testovaných subjektů [41].

Obrázek 3 Schéma zobrazující metabolismus vandetanibu v živých organismech (převzato
a upraveno z [42])
V živých organismech je vandetanib biotransformován na dva metabolity pomocí různých
enzymů. Cytochromy P450, hlavně CYP3A4 spolu s cytochromem b5 metabolizují
vandetanib na N-desmethylvandetanib, který je v protinádorové terapii stejně účinný jako
samotný vandetanib. Zatímco flavin monooxigenasy oxidují vandetanib na N-oxid
vandetanibu, který je 50× méně účinný než vandetanib.

20

1.4.3 Klinické využití vandetanibu
Vandetanib vykazoval nadějné výsledky v druhé fázi klinického testování. Po podání
tohoto onkofarmaka došlo u 73 % pacientů ke stabilizaci nádorů a 20 % pacientů vykazovalo
částečnou odpověď na léčbu. V této studii byly prokázány i nežádoucí účinky léčby. Mezi
ty nejběžnější patřil průjem, vyrážky, únava a nevolnost [43].
U třetí fáze klinického testováni vandetanibu byly jako subjekty použiti jedinci
s pokročilým stádiem medulárního karcinomu štítné žlázy. V této fázi byl 231 pacientům
podáván vandetanib a paralelně bylo podáváno placebo 100 pacientům. Po ukončení této
studie byl medián doby přežití bez progrese u pacientů léčených vandetanibem 30,5 měsíce,
zatímco u pacientů léčených placebem to bylo pouze 19,5 měsíce.
Ve třetí fázi klinického testování byl pozorován nový nežádoucí účinek, a to hypertenze
[44]. Přestože vandetanib vykazoval nový a závažný vedlejší účinek, byla i třetí fáze
klinického testování vandetanibu úspěšná. Na základě úspěšných výsledků klinických
studií americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA (z ang. Food and Drug
Administration) schválil v dubnu 2011 vandetanib jako onkofarmakum pro léčbu
medulárního karcinomu štítné žlázy [45].
V současnosti se vandetanib využívá jako orální léčivo pro léčbu některých typů nádorů.
Jeho primárním využitím zůstává léčba medulárního karcinomu štítné žlázy [46].

1.5 Biotransformace xenobiotik
Biotransformace označuje procesy v živých organismech sloužící k eliminaci cizorodých
látek (xenobiotik) přítomných v organismu nebo k potlačení jejich toxicity. Metabolismus
xenobiotika může vést ke tvorbě detoxikačních metabolitů, čímž se sníží toxicita cizorodé
látky, nebo k aktivaci xenobiotika (viz obrázek č. 4, str. 22). Aktivace xenobiotika může mít
pozitivní i negativní vliv na organismus. Může při ní vzniknout z nemutagenní sloučeniny
mutagenní sloučenina, transformace xenobiotika může tedy vést k tvorbě toxičtějšího
metabolitu. Tento krok biotransformace je v procesu karcinogeneze nejkritičtější, protože
s jeho pomocí je aktivováno až 98 % genotoxických karcinogenů. Naopak v některých
případech je aktivace xenobiotika žádoucí. Příkladem je aktivace pro-léčiv, která vede
k tvorbě účinného léčiva. Procesy aktivace a detoxikace jsou vzájemně propojeny. Tentýž
enzym se může podílet na detoxikaci i aktivaci různých sloučenin. Biotransformace
cizorodých látek je u různých organismů odlišná, což je dáno odlišným zastoupením enzymů
[6].
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Obrázek 4 Schéma biotransformace potencionálního karcinogenu (převzato a upraveno
z [47])
Schéma zobrazuje možný osud karcinogenu v organismu v závislosti na průběhu jeho
metabolismu. Pokud je karcinogen pomocí biotransforamce aktivován, může to vést k tvorbě
aduktů na DNA způsobujících různé mutace, které mohou vést k nádorovým procesům.
Naopak při metabolické detoxikaci karcinogenu dochází v první fázi ke snížení jeho toxicity
a zvýšení hydrofility. V druhé fázi se karcinogen pomocí konjungačních reakcí buď aktivuje
na toxičtější metabolit, nebo eliminuje z buňky a následně z celého organismu.
Biotransformace xenobiotika vede ke snížení lipofilního charakteru, a tudíž ke zvýšení
hydrofility sloučeniny, čímž se usnadní jeho vyloučení z organismu. Nejdůležitějším
orgánem biotransformace xenobiotik jsou játra, ale taktéž se na ní podílejí orgány, jako jsou
ledviny a intestinální trakt.
Biotransformace xenobiotik probíhá v organismu ve dvou fázích:
1. derivatizační fáze (I. fáze),
2. konjungační fáze (II. fáze).

Cílem první fáze je zvýšení hydrofility molekuly zavedením nebo odkrytím polární
skupiny. Reakcemi typickými pro tuto fázi jsou oxidace, redukce a hydrolýza. Klíčovými
enzymy podílejícími se na I. fázi biotransformace jsou cytochromy P450, flavin
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moonooxygenasy, alkoholdehydrogenasa, aldehyddehydrogenasa, dioxygenasy a katalasa
[48].
FMO a cytochromy P450 (CYP) se společně podílejí na biotransformaci xenobiotik
v živých organismech. Oba typy enzymů oxidují xenobiotika a ve většině případů vytvářejí
metabolity, které jsou pro organismus méně toxické [49].
II. fáze neboli konjungační fáze slouží k zvýšení hydrofility sloučenin po I. fázi
biotransformace pomocí konjugace polárních skupin s endogenními látkami. Konjungační
fáze nemusí nutně navazovat na derivatizační fázi a může proběhnout i bez ní. Mezi
endogenní látky podílející se na II. fázi biotransformace patří kyselina glukuronová,
glutathion, aminokyseliny, aktivní sulfát a mnoho dalších. Typickými enzymy konjungační
fáze jsou transferasy [49].

1.5.1 Cytochromy P450
Cytochromy P450 (CYP) patří mezi hemoproteiny (viz obrázek č. 5, str. 24), které se
objevily v rámci evoluce dříve než hemoglobin. Název cytochromu P450 vznikl po objevení
pigmentového proteinu, po kterém dostal označení P. Tento objev učinil v roku 1958
M. Klingenberg. Pigmentový protein byl redukován oxidem uhelnatým a následně bylo
měřeno jeho absorpční spektrum. Zjistilo se, že na rozdíl od jiných hemoproteinů, které
absorbují při 420 nm, mají cytochromy P450 charakteristické absorpční maximum při
450 nm. Odtud pohází číslo 450 v názvu těchto enzymů
Cytochromy P450 se nacházejí v mnoha organismech. Jejich výskyt byl pozorován jak
u eukaryot, tak u prokaryot. U eukaryotních buněk jsou vázány v membráně hladkého
endoplasmatického retikula nebo mitochondrií. U prokaryotních buněk se nacházejí
v podobě rozpustných proteinů. V lidském organismu se cytochromy P450 objevují
především v játrech, ale jejich koncentrace jsme schopni naměřit i v mozku, plicích,
nadledvinách, ledvinách či tenkém střevě.
CYP mají širokou substrátovou specifitu a kromě účasti v metabolismu endogenních
látek se podílejí také na biotransformaci xenobiotik v organismech. Katalyzují reakce
vedoucí ke zvýšení polarity cizorodých látek za účelem aktivace nebo jejich vyloučení
z organismu. Po aktivaci xenobiotik pomocí CYP jsou tyto sloučeniny schopny se vázat na
endogenní látky, například na proteiny nebo nukleové kyseliny [50].
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Obrázek 5 Hemová prostetická skupina (převzato a upraveno z [51])
Hemová skupina cytochromu P450 existuje v podobě protoporfirinu IX. Tento cyklický
tetrapyrol je složen ze 4 cyklických pyrrolových jader spojených pomocí methinových
můstků. Centrálním atomem této struktury je železo v oxidačním čísle +3, které je
koordinováno k atomu síry cysteinu.

1.5.1.1 Reakční cyklus cytochromu P450
CYP patří do skupiny enzymů nazývaných monooxygenasy, konkrétně oxidas se
smíšenou funkcí. Jedná se o enzymy, které aktivují molekulu kyslíku, přičemž jeden atom
kyslíku je redukován na vodu a druhý vložen do molekuly substrátu. Mechanismus
monooxygenas lze popsat pomocí rovnice [52]:

Podstatovou biotransformace xenobiotik pomocí CYP je reakce cizorodé látky
s aktivovaným atomem kyslíku. Obecně platí, že na jednu molekulu xenobiotika připadá
jedna molekula kyslíku [53]. CYP nejsou schopny přijmout elektrony přímo od NADPH,
a proto je k redukci hemu nezbytná NADPH cytochrom P450 oxidoreduktasa, která
obsahuje flavin mononukleotid (FMN) a flavin adenin dinukleotid (FAD).
Reakční schéma CYP je vícestupňový proces probíhající uspořádaným mechanismem
(viz obrázek č. 6, str. 25). Hemové železo je v klidovém stavu trojmocné a zaujímá
hexakoordinovaný stav. Na trojmocné železo, ferri formu, je v základním stavu navázána
molekula vody nebo jiná inertní sloučenina. Prvním krokem reakčního cyklu je eliminace
molekuly vody z aktivního centra enzymu a navázání substrátu, což vede ke změně
koordinace atomu železa z hexakoordinovaného na pentakoordinované. Změnou této
koordinace se kationt železa dostává z roviny hemového kruhu [52].
Po navázání substrátu do aktivního centra dochází k interakci s NADPH cytochrom P450
oxidoreduktasou, která poskytuje elektron pro jednoelektronovou redukci hemového železa.
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Z trojmocného železa (ferri forma) se nyní stává dvojmocné (ferro forma), ale i nadále
zůstává pentakoordinované [52]. Tento redukovaný komplex je schopen vázat kyslík. Po
navázání molekuly kyslíku na dvojmocné železo vzniká hemoperoxidový komplex, který je
redukován elektronem poskytnutým z NADPH cytochrom P450 oxidoreduktasy nebo
cytochromem b5 [53]. Následně dochází k rozštěpení vazby mezi atomy kyslíku. Jeden
z atomů kyslíku je redukován na vodu a druhý zůstává navázán na hemovém železe ve formě
ferrioxenového komplexu. Stabilizace tohoto komplexu probíhá posunem elektronu
z thiolátové síry na kyslík. Následně dochází k vytrhnutí atomu vodíku z molekuly substrátu
pomocí vzniklého kyslíkového radikálu, čímž vzniká radikál substrátu. Nastává
rekombinace obou radikálů, která vede k vzniku hydroxyderivátu a nativní formy CYP [52].
Výsledkem je obnovený enzym v klidovém stavu díky eliminaci produktu z komplexu [53].
Při biotransformaci může být NADPH cytochrom P450 reduktasa nahrazena NADH
cytochrom b5 reduktasou spolu s cytochromem b5 a NADPH může nahradit kofaktor NADH
[54].

Obrázek 6 Reakční cyklus cytochromu P450 (převzato a upraveno z [55])
(1) znázorňuje aktivní místo enzymu v klidovém stavu. (2) dochází k vytěsnění molekuly vody
pomocí substrátu a ke změně konformace aktivního místa enzymu. (3) vstup elektronu
způsobí redukci trojmocného atomu železa na dvojmocné. (4) vnesení molekuly kyslíku do
aktivního centra enzymu za vzniku ferrisuperoxidového komplexu. (5) zavedení atomu
vodíku do struktury. (6) eliminace vody za vzniku ferrioxenového komplexu. (7) oxidace
a následné vytěsnění oxidovaného produktu vodou, přičemž se enzym vrací zpět do
původního stavu.
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1.5.1.2 Nomenklatura cytochromu P450
Cytochromů P450 existuje celá řada, a proto se na základě sekvenční homologie dělí do
genetických rodin a podrodin [56].
Jednotlivé CYP se dělí do rodin na základě shody jejich aminokyselinové sekvence vyšší
než 40 %. Rodiny CYP jsou značeny arabským číslem. Pokud je homologie
aminokyselinové sekvence jednotlivých CYP vyšší než 55 % jsou zařazeny do podrodin,
které se značí velkým písmenem. Za označením podrodiny se často vyskytuje ještě číslo
odpovídající konkrétní isoformě CYP [57]. Současně využívaná nomenklatura byla
navržena Nebertem a jeho spolupracovníky [58]. Lidské tělo obsahuje 57 genů, z toho je 15
zahrnuto v metabolismu xenobiotik, dalších 14 se podílí na metabolismu sterolů, 6 genů
oxiduje vitamíny přítomné v organismu a 9 se účastní metabolismu ekosanoidů a mastných
kyselin [56].
U člověka patří mezi hlavní CYP enzymy biotransformující léčiva cytochromy 1A2, 2A6,
2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Zastoupení jaterních CYP na metabolismu cizorodých látek je
znázorněno na obrázku č. 7 [59].

Obrázek 7 Relativní zastoupení jednotlivých CYP podílejících se na metabolismu
cizorodých látek (převzato a upraveno z [59])
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1.5.1.3 Cytochromy P450 podrodiny 1A
Podrodina CYP 1A je u člověka zastoupena dvěma enzymy, a to CYP 1A1 a CYP 1A2.
Tyto formy vykazují 70% homologii ve své aminokyselinové sekvenci a také katalyzují
stejný typ reakcí. Rozdílem mezi 1A1 a 1A2 je jejich lokalizace [50]. CYP 1A1 je
exrahepatální enzym vyskytující se v ledvinách, plicích, gastrointestinálním traktu a jiných
orgánech. V nízkých koncentracích ho rovněž můžeme najít v jaterní tkáni člověka. CYP
1A2 je jaterní enzym, který vykazuje v zastoupení interindividuální rozdíly [57]. U člověka
ho můžeme najít v nosním epitelu, mozku, prostatě, kůži, ledvinách a plicích.
Podrodina CYP 1A se podílí na I. fázi biotransformace xenobiotik a významnou roli hraje
v procesu karcinogeneze. CYP 1A1 a CYP 1A2 oxidují polycyklické aromatické
uhlovodíky, heterocyklické a aromatické aminy a amidy na elektrofilní reaktivní
meziprodukty, což často vede k jejich aktivaci. Tyto meziprodukty pak ve většině případů
vykazují mutagenní a karcinogenní vlastnosti [50].
CYP 1A1 je považován za nejaktivnější v přeměně prokarcinogenů, a vytváří tak vysoce
genotoxické meziprodukty, které tvoří adukty s DNA, a tím vede k mutagenezi a nádorovým
onemocněním [60]. CYP 1A2 se účastní v metabolismu kofeinu a léčiv jako jsou například
melatonin, lidokain, paracetamol nebo taktrin. Oba enzymy aktivují genotoxické látky
pocházející z cigaretového kouře [50].

1.5.1.4 Cytochromy P450 podrodiny 2C
Tato podrodina enzymů je jednou z nejkomplexnějších CYP skupin v lidském
organismu. Nachází se převážně v játrech člověka, kde tvoří 18 % celkových CYP. Mezi
lidské CYP z této podrodiny spadají CYP 2C8, 2C9, 2C18, 2C19.
CYP 2C mohou vykazovat až 80% homologii svých primárních struktur. Jsou si velice
podobné a jejich substrátová specifita se často překrývá. Tyto enzymy se podílejí na
biotransformaci mnohých léčiv, jako jsou například protizánětlivá léčiva, antibiotika,
antiepileptika nebo neurologické léky [57].
Všechny enzymy této podrodiny vykazují genetický polymorfismus a sdílejí sekvenční
homologii. CYP 2C8 a 2C9 sdílejí 74% sekvenční homologii. CYP 2C8 se významně podílí
na metabolismu endogenních i exogenních látek. Na rozdíl od jiných CYP z podrodiny 2C
[61] má CYP 2C8 veliké aktivní centrum, které je rozeznáno různými typy substrátů.
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CYP 2C8 a CYP 3A4 mají mnoho totožných substrátů, ale neshodují se ve svých
oxidačních produktech kvůli rozdílnému tvaru [62]. CYP 2C9 a CYP 2C19 se podílejí na
biotransformaci 20 % všech předepisovaných léčiv [61].

1.5.1.5 Cytochromy P450 podrodiny 2D
Z této podrodiny se v lidském organismu nachází pouze CYP 2D6, který je známý
značným polymorfismem. Ten se projeví na rychlosti metabolismu daného jedince, což je
dobře pozorovatelné na černošské a kavkazské populaci. Zatímco černošská populace je
známa svým rychlým metabolismem, kavkazská populace problematicky přeměňuje
substráty CYP 2D. Enzymový polymorfismus má značný vliv na farmakologický účinek
léků [57]. CYP 2D6 je zodpovědný za biotransformaci 25 % léčiv. Katalyzuje mnoho
bazických oxidačních reakcí, jako je alifatická a aromatická hydroxylace nebo dealkylace.
Jeho typické substráty jsou lipofilního charakteru a častokrát obsahují protonovaný dusík
nebo planární aromatický kruh [63] [64]. Mezi substráty CYP 2D6 patří opioidní látky,
antidepresiva či antiarytmika [57].

1.5.1.6 Cytochromy P450 podrodiny 3A
CYP 3A patří do skupiny, která se nejvýznamněji podílí na biotransformaci léčiv, což je
dáno jejich početným zastoupením v játrech a vysokým zapojením do biotransformace
xenobiotik u všech živočišných druhů. Tato podrodina tvoří 30 až 40 % celkových jaterních
CYP. CYP 3A se podílí na metabolismu 50 % klinicky využívaných léčiv, ale také oxiduje
různé endogenní substráty, kam patří hlavně steroidy, retinové a žlučové kyseliny. Tato
podrodina je v lidském organismu zastoupena čtyřmi enzymy, a to CYP 3A4, CYP 3A5,
CYP 3A7 a CYP 3A43 [65].
CYP 3A4 se v největším množství nachází v membráně hladkého endoplazmatického
retikula v játrech. Najdeme ho také v plicích a tenkém střevě, ale jen v nízkých
koncentracích. Samotná činnost CYP 3A4 může být stimulována pomocí cytochromu b5.
Tato stimulace závisí na typu substrátu, který enzym metabolizuje [66].
CYP 3A5 je nejvíce zastoupen v plicích a v menších množstvích i v ledvinách, hypofýze
a prostatě. Vědecké studie dokazují, že exprese tohoto enzymu je inhibována kouřením
cigaret [67].
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CYP 3A7 je obsažen v játrech, ledvinách a plicích embrya, přičemž v nejvyšší
koncentraci se nachází v játrech. U dospělého člověka se tento enzym nachází
v zanedbatelném množství v jaterní tkáni.
CYP 3A43 je nejvíc exprimován v prostatě, varlatech a játrech. Aktivní forma je chimérní
a vzniká ze spojení exonu 1 genu CYP 3A43 a exonu 2-13 genu CYP 3A4 [66].
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2 Cíl práce
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vliv různých kofaktorů na aktivitu
lidských jaterních cytochromů P450 3A4, 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6 exprimovaných
v hmyzích buňkách při oxidaci inhibitoru tyrosinkinas vandetanibu. Dále bylo cílem rovněž
studium vlivu pH na cytochromy P450 3A4 a 3A4 + b5 a nalezení pH optima, při kterém se
vandetanib metabolizuje pomocí cytochromů P450 3A4 a 3A4 + b5 v nejvyšší míře.
Hlavní úkoly práce jsou tedy následující:


Poznání vlivu kofaktorů NADH, NADPH a směsi NADH a NADPH (v poměru 1:1)
na aktivitu lidských cytochromů P450 3A4, 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6 při oxidaci
onkofarmaka vandetanibu.



Poznání vlivu pH v rozmezí 7–8,5 na aktivitu lidských jaterních cytochromů P450
3A4 a 3A4 + b5 při oxidaci inhibitoru tyrosinkinas vandetanibu. V rámci tohoto
experimentu bylo zjišťováno, jestli se v rozmezí pH 7–8,5 nachází pH optimum
oxidace vandetanibu.
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3 Použitý materiál a metody
3.1 Použité chemikálie a biologické materiály
Acetonitril – HPLC Far UV-Gradient grade VWR (USA)
CYP 3A4

Corning (USA), Batch: 628 5001

CYP 3A4 + b5

Corning (USA), Batch: 920 4001

CYP 2C8 + b5

Corning (USA), Batch: 95 849

CYP 2D6

Corning (USA), Batch: 905 8001

Dichlormetan G. R.

Lachner (ČR)

DMSO pure

Lachner (ČR)

Fenacetin

Sigma Aldrich (USA)

HCl

Lachner (ČR)

Methanol

VWR (USA)

NADH

Sigma Aldrich (USA)

NADPH

Sigma Aldrich (USA)

KH2PO4 . 2H2O

Lachner (ČR)

KOH

Lachner (ČR)

Triethylamin

Sigma Aldrich (USA)

Vandetanib

LC laboratories (USA)

3.2 Použité přístroje
Analytická váha Discovery

Ohaus, Švýcarsko

Automatické pipety Research plus

Eppendorf, Německo

Centrifuga Centrifuge 5418

Eppendorf, Německo

Filtrační systém Durapore 0,22 m

Milipore, USA

HPLC systém UltiMate 300 složena z:

Thermo Scientific Dionex,

čerpadla RS Pump,

USA

podavače vzorků RS Autosampler,
termostatu pro kolonu RS Column Compartment,
UV/VIS detektoru RS Diode Array Detector,
detektoru fluorescence RS Fluorescence Detector.
Inkubátor Thermomixer Compact

Eppendorf, Německo
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Kolona Nucleosil 100-5, C18, 5 m, 4,6  250 mm

Macherey Nagel,
Německo

pH meter HI2211

Hanna Instruments, USA

Rotační vakuová odparka Labconco

CentriVap Concentrator,
USA

Sonikátor ELMAsonic E30H

P-lab, Česká republika

Vakuová pumpa

Kd Scientific, USA

Vortex mixer

Labnet, USA

3.3 Použité metody
3.3.1 Vliv kofaktorů na oxidaci vandetanibu pomocí cytochromu P450
3A4, 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6
Jednotlivé inkubační směsi o objemu 250 l byly vždy připraveny ve třech paralelních
vzorcích a jejich složení sestávalo z:
•

50 M vandetanibu (použitý byl 5 mM zásobní roztok v DMSO),

•

100 nM lidských cytochromů P450 3A4, 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6,

•

0,1 M fosfátový pufr (pH 7,4),

•

1 mM NADH, NADPH anebo směs NADH a NADPH v poměru 1:1 (10 mM zásobní
roztoky).

Jednotlivé reakční směsi byly připraveny smícháním fosfátového pufru s vandetanibem
a požadovanými cytochromy P450. Oxidace byla následně „startována“ přidáním roztoku
NADH/NADPH nebo jejich směsi v poměru 1:1. Inkubace vzorků při teplotě 37 °C
probíhala za stálého míchání při 450 RPM po dobu 20 min a za neustálého přístupu kyslíku.
Reakce byla ukončena přidáním 1 ml dichlormethanu a do každého vzorku bylo přidáno 5l
fenacetinu (1 mM roztok v methanolu) jako vnitřního standartu pro HPLC metodu. Poté byla
dvakrát provedena extrakce dichlormethanem. Fáze byly intenzivně třepány při 1400 RPM
po dobu 2 min na Thermomixeru Compact a následně centrifugovány na stolní centrifuze
Centrifuge 5418 při 15 000 RCF po dobu 5 min. Jednotlivé odebrané organické fáze byly
poté spojeny a odpařeny v rotační vakuové odparce Labconco za nízkého tlaku při teplotě
37 °C do sucha. Takto připravené vzorky obsahující metabolit vandetanibu byly rozpuštěny
v 50 l methanolu a analyzovány pomocí HPLC. Podmínky pro HPLC metodu a složení
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mobilní fáze jsou popsány v tabulce č. 1 na str. 34. Ukázkový chromatogram je zobrazen na
obrázku č. 8.

Obrázek 8 HPLC vandetanibu a jeho metabolitu N-desmethylvandetanibu vytvořeného
oxidací pomocí cytochromů P450

3.3.2 Vliv pH na oxidaci vandetanibu pomocí cytochromu P450 3A4 a 3A4
+ b5
Jednotlivé inkubační směsi o objemu 250 l byly vždy připraveny ve třech paralelních
vzorcích a jejich složení sestávalo z:
•

50 M vandetanibu (použitý byl 5 mM zásobní roztok v DMSO),

•

100 nM lidských cytochromů P450 3A4 a 3A4 + b5,

•

0,1 M fosfátový pufr (pH 7; 7,5; 8; 8,5),

•

1 mM NADPH (kofaktor NADH anebo směs NADH a NADPH (v poměru 1:1) byly
použity pouze u fosfátového pufru o pH 8).

Postup přípravy a analýzy jednotlivých vzorků je totožný s 3.3.1 s tím rozdílem, že
jednotlivé triplikáty obsahovaly fosfátový pufr o různém pH, přičemž byl použit pouze jeden
kofaktor cytochromů P450, a to NADPH. V rámci testování vlivu pH na oxidaci vandetanibu
byl testován i vliv jednotlivých kofaktorů (NADPH, NADH a NADPH+NADH v poměru
1:1) při pH 8. Podmínky pro HPLC metodu a složení mobilní fáze jsou popsány v tabulce
č. 1 na str. 34.
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Tabulka 1 Podmínky HPLC pro stanovení množství vandetanibu a jeho metabolitu
Složení mobilní fáze

70 % (0,5 % triethylamin, pH 3 (upraveno pomocí 1 M HCl))
30 % acetonitril

Typ kolony

Nucleosil 100-5, C18, 5 m, 4,6  250 mm

Teplota kolony

37 °C

Objem nástřiku

10 l

Průtok

0,6 ml/min

Čas analýzy

15 min
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4 Výsledky
4.1 Vliv kofaktorů na oxidaci vandetanibu pomocí cytochromů P450 2C8
+ b5, 3A4, 3A4 + b5 a 2D6
Tento experiment si kladl za cíl zjistit vliv kofaktorů NADH, NADPH a jejich směsi
v poměru 1:1 na oxidaci vandetanibu pomocí lidských rekombinantních cytochromů P450
2C8 + b5, 3A4, 3A4 + b5 a 2D6 za použití fosfátového pufru o pH 7,4.
Lidské cytochromy P450 oxidují vandetanib pouze na jeden metabolit, a to
N-desmethylvandetanib. V lidském organismu je vandetanib primárně metabolizován
pomocí CYP 3A4, který se nachází hlavně v lidských játrech, za využití primárního
kofaktoru NADPH [42].
Za použití kofaktoru NADPH všechny lidské rekombinantní enzymy použité v tomto
experimentu efektivně oxidovaly vandetanib na N-desmethylvandetanib. K nejefektivnější
tvorbě metabolitu za využití NADPH docházelo u CYP 3A4 s cytochromem b5 (viz obrázek
č. 9 (D)). Z obrázku č. 9 (C) a (D) je patrné, že přítomnost cytochromu b5 v reakční směsi
má stimulační efekt na tvorbu metabolitu. Nárůst N-desmethylvandetanibu u CYP 3A4
stimulovaného cytochromem b5 je téměř 50× větší než u samotného CYP 3A4.
Jako účinný kofaktor oxidace vandetanibu pomocí cytochromů P450 se jeví také NADH.
Množství vzniklého N-desmethylvandetanibu u CYP 2C8 + b5, 2D6 a 3A4 + b5 je nicméně
za použití tohoto kofaktoru až 3× nižší oproti NADPH (viz obrázek č. 9 (A), (B) a (D).
U CYP 3A4 se změna v množství vzniklého metabolitu neprojevila (viz obrázek č. 9 (C)).
Přítomnost cytochromu b5 u CYP3A4 stimulovala tvorbu metabolitu oproti samotnému
CYP34, ale ne tak výrazně, jako to bylo u NADPH (viz obrázek č. 9 (C) a (D)).
Na závěr tohoto experimentu bylo zkoumáno působení směsi NADPH a NADH na
oxidaci vandetanibu. Výsledky ukazují, že směs kofaktorů zvyšuje množství vzniklého
metabolitu oproti samotnému NADH, ale nevyrovná se samotnému NADPH. Výjimkou je
CYP 3A4, u kterého se směs jeví jako nejefektivnější kofaktor a množství vzniklého
metabolite je zde tedy největší (viz obrázek č. 9 (C)).
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Obrázek 9 Vliv kofaktorů NADH, NADPH a směsi NADH a NADPH v poměru 1:1 na
oxidaci vandetanibu pomocí lidských jaterních enzymů CYP2C8 + b5 (A), CYP2D6 (B),
CYP3A4 (C) a CYP3A4 + b5 (D) při pH 7,4. Uvedená data jsou průměry a směrodatné
odchylky ze tří měření. Na analýzu dat byl využit Studentův t-test, který byl vztažen
k NADPH, jakožto primárnímu kofaktoru. ***P<0,01, **P<0,05.
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4.2 Vliv pH na oxidaci vandetanibu pomocí cytochromů P450 3A4 a 3A4
+ b5
Tato část experimentální práce se věnuje vlivu pH 7–8,5 na oxidaci vandetanibu pomocí
CYP 3A4 a CYP 3A4 + b5 za využití kofaktoru NADPH a také nalezení pH optima pro
oxidaci vandetanibu pomocí těchto enzymů.
Oba enzymy vykazují trend rostoucí efektivity přeměny vandetanibu s rostoucím pH.
Z obrázku č. 10 je patrné, že se stoupajícím pH stoupá efektivita biotransformace
vandetanibu pomocí CYP 3A4 i CYP 3A4 + b5. Stimulace CYP 3A4 pomocí cytochromu b5
se i zde projevila několikanásobným zvýšením množství metabolitu oproti samotnému CYP
3A4. Je evidentní, že cytochrom b5 má při oxidaci vandetanibu stimulační efekt na funkci
CYP.
Nejnižší účinnost těchto enzymů byla pozorována u pH 7. Množství vzniklého
metabolitu je u CYP 3A4 + b5 při pH 7 signifikantně nižší oproti pH 7,5. V oblasti
fyziologického pH, pH 7,5 není oxidace vandetanibu tak účinná jako při vyšších pH. Z toho
vyplývá, že v lidském organismu není vandetanib efektivně biotransformován na
N-desmethylvandetanib, který je v největší míře produkován při pH 8,5. U CYP 3A4 + b5
můžeme pozorovat pouze malou změnu ve množství u pH 8 a 8,5 (viz obrázek č. 10 (A)),
zatímco u CYP 3A4 je tato změna signifikantní (viz obrázek č. 10 (B)).
Trend nárůstu množství metabolitu s rostoucím pH se uplatňuje v celém rozsahu
měřeného pH, tedy 7 až 8,5, a proto zde není možno určit pH optimum. Předpokládali jsme,
že pH optimum se bude nacházet v okolí pH 8, tato hypotéza ovšem nebyla potvrzena. Na
určení přesného pH optima je potřeba experimentálně zjistit, jestli bude daný trend
pokračovat i při vyšších pH a kde se zastaví.
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Obrázek 10 Vliv pH 7 – 8,5 na oxidaci vandetanibu pomocí lidských jaterních enzymů
CYP3A4 + b5 (A) a CYP3A4 (B). Uvedená data jsou průměry a směrodatné odchylky ze tří
měření. Na analýzu dat byl využit Studentův t-test, který byl vztažen k fyziologickému pH
jater, a to 7,5. ***P<0,01
V poslední řadě jsme se v tomto experimentu zaměřili na vliv kofaktoru NADPH, NADH
a jejich směsi v poměru 1:1 u oxidace vandetanibu pomocí CYP 3A4 + b5 a CYP 3A4 při
pH 8.
U obou enzymů probíhala biotransformace vandetanibu nejefektivněji za použití
kofaktoru NADPH. Nejméně účinným systémem byl podobně jako při pH 7,4, kofaktor
NADH. Také zde můžeme pozorovat signifikantní nárůst metabolitu za využití směsi
kofaktorů oproti samotnému NADH (viz obrázek č. 11 a 12). Rozdíl v množství vzniklého
N-desmethylvandetanibu za použití kofaktorů NADPH a směsi NADH a NADPH nebyl
příliš výrazný.
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U CYP 3A4 se za použití kofaktoru NADH při pH 8 tvořil metabolit v minimálním
množství (viz obrázek č. 12), zatímco pokles množství N-desmethylvandetanibu při využití
kofaktoru NADH u CYP 3A4 stimulovaného cytochromem b5 není tak signifikantní
(viz obrázek č. 11).
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Obrázek 11 Vliv kofaktorů NADH, NADPH a směsi NADH a NADPH v poměru 1:1 na
oxidaci vandetanibu pomocí lidských jaterních enzymů CYP3A4 + b5 při pH 8. Uvedená
data jsou průměry a směrodatné odchylky ze tří měření. Na analýzu dat byl využit Studentův
t-test, který byl vztažen k NADPH jako primárnímu kofaktoru. ***P<0,01.
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Obrázek 12 Vliv kofaktorů NADH, NADPH a směsi NADH a NADPH v poměru 1:1 na
oxidaci vandetanibu pomocí lidských jaterních enzymů a CYP3A4 při pH 8. Uvedená data
jsou průměry a směrodatné odchylky ze tří měření. Na analýzu dat byl využit Studentův ttest, který byl vztažen k NADPH, jakožto primárnímu kofaktoru. ***P<0,01.
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5 Diskuze
Nádorová onemocnění se v posledních letech stala druhou nejčastější příčinou úmrtí ve
světě. Právě proto se neustále klade veliký důraz na vývoj nových onkofarmak
a zdokonalování léčebných postupů. Chemoterapie patří momentálně mezi nejpopulárnější
typy léčby nádorových onemocnění. Problémem většiny cytostatik jsou závažné vedlejší
účinky a slabé cílení na nádorovou tkáň. Kromě nádorových buněk zasahují i do funkce
buněk zdravých. Moderní výzkumy se věnují snížení těchto vedlejších účinků a zlepšení
cílení na nádorovou tkáň. Slibnou budoucnost představuje enkapsulace léčiv do nanoč
ástic, nebo kombinace různých cytostatik.
V této bakalářské práci byly studovány vlivy na oxidaci onkofarmaka vandetanibu
pomocí lidských jaterních cytochromů P450 na jeho stejně účinný metabolit
N-desmethylvandetanib. Vandetanib je cytostatikum, které je schopno inhibovat
tyrosinkinasy. V klinické praxi se primárně využívá pro léčbu karcinomů štítné žlázy již
v pokročilém

stádium

[46].

Lidský

organismus

metabolizuje

vandetanib

na

N-desmethylvandetanib pomocí cytochromů P450. Rozdílné CYP za pomoci kofaktorů
oxidují vandetanib na N-desmethylvandetanib v různé míře. V lidském organismu je toto
léčivo primárně metabolizováno pomocí CYP 3A4, který se nachází hlavně v lidských
játrech. Jeho činnost může být stimulována pomocí cytochromu b5, podobně jako u CYP
2C8 a 3A5. Na oxidaci vandetanibu se v lidském organismu podílí také CYP 1A1 a 2D6
[42].
Zaměřili jsme se na CYP 2C8 + b5, 2D6, 3A4 a 3A4 + b5. Z výsledků vyplývá, že celkově
největší množství N-desmethylvandetanibu při oxidaci vandetanibu vznikalo u CYP 3A4,
jakožto primárního biotransformačního enzymu vandetanibu. Podobně jako bylo
pozorováno ve studii R. Indry z roku 2019 i zde způsobila přítomnost cytochromu b5
signifikantní nárůst metabolitu při oxidaci vandetanibu oproti samotnému CYP 3A4. Tato
studie přitom dokazuje, že kinetika reakce není při této stimulaci ovlivněna. Naopak nejnižší
množství vandetanibu bylo naměřeno při biotransformaci vandetanibu pomocí CYP 2C8 +
b5 .
Nejčastěji využívanými kofaktory v lidském organismu jsou NADH a NADPH. Kofaktor
NADPH se v lidském těle využívá hlavně při anabolických dějích, zatímco NADH je
primárním kofaktorem při katabolických reakcích [68]. V experimentech na potkanech bylo
zjištěno, že vandetanib nemůže být biotransformován pomocí CYP bez přítomnosti
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kofaktoru. Primárním kofaktorem CYP je NADPH. Kromě NADPH, může účinně sloužit
jako přenašeč elektronů při biotransformaci vandetanibu pomocí CYP také další kofaktor,
NADH.. Množství vzniklého N-desmethylvandetanibu je při využití NADH až 2,5× nižší
než u NADPH [69], což u CYP 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6 potvrzují i výsledky této bakalářské
práce. Výjimka byla zaznamenána u CYP 3A4, který při pH 7,4 vykazoval při oxidaci
vandetanibu nepatrně větší množství svého metabolitu za využití kofaktoru NADH, i když
nesignifikantně tyto výsledky nekorelují s výše zmíněnou studií (R. Indra, 2020), kde
i u všech CYP při biotransformaci vandetanibu figurovalo NADPH jako nejúčinnější
kofaktor, nicméně studie se zabývala potkaními cytochromy P450.
V experimentální části této bakalářské práce byla pozornost věnována také vlivu směsi
kofaktorů NADH a NADPH na oxidaci vandetanibu pomocí lidských rekombinantních
CYP. Bylo prokázáno, že při fyziologickém pH (7,4) u CYP 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6 došlo
k nárůstu množství metabolitu při využití směsi kofaktorů oproti NADH. Jako
nejefektivnější kofaktor se u nich ale jeví NADPH. Podobné výsledky byly zaznamenány
u potkaních cytochromů P450 ve výše zmíněné studii (R. Indra, 2020). U lidského jaterního
CYP 3A4 byl pozorován nárůst množství metabolitu při biotransformaci vandetanibu při
využití směsi kofaktoru NADH a NADPH oproti využití samotného NADPH [69].
Z výsledků vyplývá, že u CYP 3A4, který je považován za primární enzym metabolizující
vandetanib, je nejefektivnějším systémem při fyziologickém pH směs kofaktorů NADH
a NADPH. NADPH je u CYP 3A4 také účinné, ale množství vzniklého metabolitu je nižší
než u směsi kofaktorů.
Na aktivitu CYP při biotransformaci vandetanibu má vliv také pH. Z výsledků vyplývá,
že

v rozmezí

pH

7

až

8,5

stoupá

s rostoucím

pH

množství

vzniklého

N-desmethylvandetanibu. Signifikantní pokles vzniklého metabolitu byl zaznamenán při
pH 7, což může být způsobeno přítomností nabité molekuly vandetanibu. Pro navázání
vandetanibu do aktivního centra CYP a jeho účinnou oxidaci je nutné, aby nebyl vandetanib
nabitý. Studie prokázaly, že vandetanib figuruje při pH 7 jako kladně nabitá molekula
s nábojovým číslem +1. Následně se stoupajícím pH klesá koncentrace kladně nabité
molekuly vandetanibu a k tomu přímo úměrně stoupá koncentrace neutrální molekuly
vandetanibu [70]. To vysvětluje prudký nárůst N-desmethylvandetanibu při oxidaci
vandetanibu u pH 7,4 a jeho následné stoupání s rostoucím pH. Za fyziologické pH lidských
jater je považováno pH 7,4. Při tomto pH nejlépe fungují lidské jaterní enzymy a mezi nimi
i CYP [71]. V předkládané práci bylo prokázáno, že i když pH optimum CYP se obecně
pohybuje v rozmezí fyziologického pH, tyto enzymy jsou funkční i při pH 8 a 8,5. V případě
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oxidace vandetanibu se bohužel nepodařilo nalézt pH optimum oxidace vandetanibu, neboť
v experimentech bylo použito maximální pH 8,5, při kterém ještě byla pozorována zvýšená
produkce N-desmethylvandetanibu. Proto se dá pouze odhadovat pH optimum oxidace
vandetanibu pomocí CYP. Dá se předpokládat, že postupným zvyšováním pH se dostaneme
do bodu, kdy se reakce zastaví a žádný metabolit se již tvořit nebude. Pro zjištění pH optima
bude potřebné rozšířit interval pH, v kterém se bude měřit tato reakce. Dalo by se
předpokládat, že U CYP 3A4 + b5, kde rozdíl v množství vyprodukovaného metabolitu mezi
pH 8 a 8,5 není tak odlišný, bude jeho pH optimum při nižším pH než u CYP 3A4, kde je
rozdíl poměrně veliký.
Výsledky této bakalářské práce ukazují, že množství N-desmethylvandetanibu vzniklého
oxidací vandetanibu pomocí CYP může být ovlivněno nejen použitým typem kofaktoru
a cytochromu P450, ale také různým pH. Odhadované pH optimum biotransformace
vandetanibu se pohybuje nad fyziologickým pH lidského organismu, tudíž toto
onkofarmakum není v organismu v plné míře metabolizované. Nejvýhodnějším kofaktorem
CYP se jeví NADPH. Pro zlepšení efektivity oxidace vandetanibu se u CYP 2C8, 3A4 a 3A5
dá využít stimulace cytochromem b5. Snížená schopnost CYP metabolizovat vandetanib by
se dala považovat za jistou výhodu, neboť vandetanib je sám o sobě klinicky účinný, stejně
jako je jeho metabolit. Jenže u N-desmethylvandetanib chybí relevantní klinické výsledky.
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6 Závěr
Předkládaná bakalářská práce se zabývala vlivem použitých kofaktorů a pH na oxidaci
inhibitoru tyrosinkinas, vandetanibu, pomocí lidských rekombinantních cytochromů P450,
konkrétně CYP 2C8 + b5, 3A4, 3A4 + b5 a 2D6. Také jsme se zde zabývali nalezením
pH optima oxidace vandetanibu pomocí CYP.
Závěry vyplývající z výsledků předkládané bakalářské práce:
 Při fyziologickém pH 7,4 se vandetanib biotransformuje nejefektivněji pomocí CYP
za použití kofaktoru NADPH. Jedinou výjimku tvoří CYP 3A4, kde byl nejúčinnější
systém obsahující směs kofaktorů NADH a NADPH. Kofaktor NADH je rovněž
účinný při oxidaci vandetanibu pomocí CYP, ale ne v takové míře jako ostatní typy
použitých kofaktorů. Směs kofaktorů NADH a NADPH se při biotransformaci
vandetanibu projevila nárůstem množství metabolitu oproti kofaktoru NADH, ale
jeho množství se u CYP 2C8 + b5, 3A4 + b5 a 2D6 nevyrovnalo množství
N desmethylvandetanibu při využití kofaktoru NADPH.
 V rozmezí pH 7 až 8,5 je pozorováno narůstající množství N-desmethylvandetanibu
při oxidaci vandetanibu pomocí CYP s rostoucím pH. Tento trend se uplatňoval i při
využití různých typů kofaktorů při stoupajícím pH.
 CYP

3A4

je

obecně

nejúčinnější

v biotransformaci

vandetanibu

na

N desmethylvandetanib. Jeho efektivitu lze zvýšit stimulací pomocí cytochromu b5.
 U CYP 3A4 byl pozorován zásadní rozdíl v účinnosti kofaktorů u biotransformace
vandetanibu při pH 7,5 a 8. Při pH 7,5 byl nejvyšší nárůst N-desmethylvandetanibu
při oxidaci vandetanibu za použití směsi kofaktorů NADH a NADPH, zatímco při
pH 8 byl nejúčinnější systém obsahující NADPH.
Výsledky experimentální části předkládané bakalářské práce prokazují, že stanovené cíle
byly z velké části splněny.
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