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Abstrakt 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Studentka: Adéla Janoušková 

Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Název diplomové práce: Studium vlivu vybraných inhibitorů proteinkináz na 

lékovou rezistenci zprostředkovanou cytochromy P450 

    Farmakokinetická léková rezistence často vede k selhání protinádorové léčby. 

Jedním z mechanizmů je zvýšený eflux léčiv z nádorových buněk, přičemž některé 

studie naznačují, že dalším mechanizmem by mohlo být zvýšené odbourávání léčiv na 

neaktivní metabolit. Cílem této práce bylo definovat možnou roli enzymů CYP3A4 a 

CYP2C8 ve fenoménu farmakokinetické rezistence a prozkoumat možnosti jejího 

ovlivnění novými cílenými léčivy. V první části jsme využili MTT proliferační metodu 

spolu s HepG2 buňkami stabilně transdukovanými příslušnými lidskými enzymy a 

prokázali signifikantní účast CYP3A4 na rezistenci vůči docetaxelu. V navazující části 

jsme pomocí komerčního kitu zkoumali inhibiční účinky čtyř vybraných inhibitorů 

tyrozinkináz vůči enzymu CYP3A4 v intaktních buňkách. Kobimetinib a dabrafenib 

vykazovaly signifikantní inhibiční aktivitu, zatímco osimertinib a brivanib nikoliv. 

V závěrečné části jsme pomocí MTT testu demonstrovali schopnost prvních dvou 

zmíněných léčiv modulovat rezistenci k docetaxelu, jež je zprostředkována enzymem 

CYP3A4. Naše výsledky mohou sloužit jako cenný podklad pro pochopení role 

biotransformačních enzymů ve fenoménu lékové rezistence. Výsledky kombinačních 

experimentů poukazují na synergický efekt studovaných látek, čehož by eventuálně 

mohlo být využito v protinádorové terapii.  

 

 

 



Abstract 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmacology & Toxicology 

Student: Adéla Janoušková 

Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Study on impact of selected protein kinase inhibitors on 

drug resistance mediated by cytochromes P450 

    Pharmacokinetic drug resistance often leads to failure of an anticancer therapy. One 

of the mechanisms is increased efflux of drugs from tumour cells, whereas some 

studies suggest that increased drug conversion to an inactive metabolite might be 

another contributing mechanism. The aim of this work was to define the possible role 

of CYP3A4 and CYP2C8 enzymes in the phenomenon of pharmacokinetic resistance 

and to investigate the possibility of its modulation by new targeted drugs. In the first 

part, we used the MTT proliferation method together with HepG2 cells stably 

transduced with particular human enzymes and demonstrated significant involvement 

of CYP3A4 in docetaxel resistance. In the following part, we examined the inhibitory 

effects of four selected tyrosine kinase inhibitors on the CYP3A4 activity in intact cells 

using a commercial kit. Cobimetinib and dabrafenib showed significant inhibitory 

activity, while osimertinib and brivanib did not. In the final part, we demonstrated the 

ability of the first two mentioned drugs to modulate resistance to docetaxel mediated 

by CYP3A4 using the MTT assay. Our results might be used as a valuable basis for 

understanding the role of biotransformation enzymes in the drug resistance 

phenomenon. The results of the combination experiments point to the synergistic effect 

of the studied compounds, which could possibly be used in antitumour therapy. 
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1.   Seznam zkratek 

ABC  ATP-binding cassette 

ABCB1  P-glykoprotein, MDR1 

ABCG2  BCRP, Breast cancer resistance protein 

ABCC1  MRP1, Multidrug resistance associated protein 

ATP  Adenosintrifosfát 

CYP450  Cytochrom P450 

DMEM  Dulbecco’s Modified Eagle medium 

DMSO  Dimethylsulfoxid 

FBS  Fetální bovinní sérum 

MTT  Methylthiazolyldifenyl-tetrazolium bromid 

NADH  Nikotinamidadenindinukleotid v redukované formě 

NADPH  Nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NMR  Nukleární magnetická rezonance 

Opti-MEM Minimální esenciální médium 

PBS  Fosfátový pufr 

POR  Cytochrom P450 reduktáza 

SLC  Solute carrier transporters 

SRS  Substrate recognition sites, místa rozpoznávající substrát 

5-FU  5-fluorouracil 
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2.   Úvod 

    Nádorová onemocnění představují druhou nejčastější příčinu úmrtí ve světě, hned 

po kardiovaskulárních chorobách. Vedle chirurgie a radioterapie patří léčba cytostatiky 

ke standardním terapeutickým možnostem. Do skupiny cytostatik patří léčiva cílící 

svým mechanizmem účinku na rychle se množící buňky. Do skupiny cytostatik jsou 

řazena i léčiva, jež inhibují mitózu – taxany (docetaxel, paklitaxel) a vinkristin, které 

byly využity v naší práci. Tato chemoterapeutika se velmi často stávají obětí 

farmakokinetické lékové rezistence, jejímž hlavním mechanizmem je eflux léčiva z 

buňky. Určité studie naznačují, že by se na tomto fenoménu mohly podílet rovněž 

biotransformační enzymy.  

    Předpokládá se, že farmakokinetická rezistence by mohla být způsobena zvýšenou 

expresí biotransformačních enzymů (např. cytochromů P450) v nádorech, což by 

mohlo vést ke zvýšenému odbourávání cytostatik. Jelikož dosavadní důkazy pro tento 

fenomén nejsou zcela jednoznačné, popř. se jedná pouze o důkazy nepřímé, snažili 

jsme se tuto hypotézu řádně prozkoumat s využitím buněčných linií overexprimujících 

příslušné lidské CYP enzymy. V navazující části práce jsme se soustředili na studium 

schopností nových cílených protinádorových léčiv překonat rezistenci na docetaxel 

zprostředkovanou enzymem CYP3A4. 
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3.    Teoretická část 

 

3.1.    Cytochromy P450 

    Lidé jsou denně vystavováni působení různých chemických entit - polutantům 

ovzduší, potravinářským aditivům, chemikáliím nebo lékům, jež mohou poškodit 

zdraví. Jako systémy obrany před působením toxických látek na organismus byly 

vyvinuty biotransformační enzymy (Zanger & Schwab, 2013). Metabolismus léčiv má 

fázi I a fázi II, přičemž za fázi I je zodpovědná zejména rodina cytochromů P450 

(CYP450) (Brignac-Huber, Park, Reed, & Backes, 2016). Jedná se o oxidačně-

redukční reakce, při kterých se inkorporuje do exogenní molekuly hydroxylová skupina. 

Během fáze II jsou metabolity modifikovány endogenní molekulou působením 

příslušných transferázových enzymů (UDP-glukuronosyltransferázou, glutathion-S-

transferázou, N-acetyltransferázou, sulfotransferázou (Gonzalez & Gelboin, 1994) či 

methyltransferázou (Jancova, Anzenbacher, & Anzenbacherova, 2010). Těmito 

reakcemi se lék stává hydrofilnějším a dochází k jeho detoxikaci a/či farmakologické 

inaktivaci (Obr. 1).  

    Klingenberg a Garfinkel poprvé popsali CYP450 jako neznámý pigment s výrazným 

absorpčním maximem při 450 nm vázající CO v jaterních mikrozomech (Garfinkel, 

1958; Klingenberg, 1958). Informace o struktuře jsou získávány především díky NMR, 

hmotnostní spektrometrií, značení epitopů a spoustě dalších metod. 
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Obr. 1: Fáze I a II lékového metabolismu. Léčiva lipofilní povahy jsou převedena fází I 

metabolismu (nesyntetická fáze) na reaktivnější molekuly. Ve fázi II (syntetická fáze) je léčivo 

konjugováno s endogenní molekulou, která způsobí, že léčivo je rozpustné ve vodě a tudíž 

vylučitelné z těla. Převzato z (Chillistone & Hardman, 2017).  

3.1.1.    Struktura a lokalizace cytochromů P450 

    Cytochromy P450 se skládají z přibližně 400-500 aminokyselinových zbytků a hemu 

v aktivním místě (Ortiz de Montellano & Voss, 2005). Lidské enzymy mají strukturu se 

zachovanými sekundárními strukturálními prvky, které jsou podobné prvkům savčím 

nebo bakteriálním. Lidské i zvířecí proteiny CYP450 mají podobnou řadu šroubovic 

(Nair, McKinnon, & Miners, 2016) (12 helixů, pojmenovaných A – L v abecedním 

pořadí od N-konce) a malý podíl β-listů (Poulos, Finzel, & Howard, 1987). 

Z nejvýznamnějších strukturálních oblastí lze uvést I-helix, který nese threoninová 

rezidua a má důležitou úlohu v katalytických procesech. F a G helixy společně s B/C 

smyčkou tvoří víko nad dutinou aktivního místa (Otyepka, Skopalík, Anzenbacherová, 

& Anzenbacher, 2007). 

    Aktivní místo je uloženo hluboko ve struktuře a s vnějším prostředím ho spojuje síť 

přístupových a výstupních kanálků (Cojocaru, Winn, & Wade, 2007; Wade, Winn, 

Schlichting, & Sudarko, 2004). Je tvořeno hemem b (protoporfyrin IX), který je ke 

katalytické doméně připojen vazbou S-Fe k thiolátové skupině evolučně 

konzervovaného cysteinu (Mestres, 2005). Schéma struktury jedné z nejdůležitějších 

izoforem CYP450, CYP3A4, je znázorněno na Obr. 2. 
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Obr. 2: Struktura cytochromu P450 (CYP3A4). Vyznačení sekundárních elementů – helixů a 

vláken. Na hem v aktivním místě odkazuje šipka, je schovaný poblíž helixu I. Převzato z 

(Otyepka, Berka, & Anzenbacher, 2012). 

    Bylo objeveno šest takzvaných míst rozpoznávajících substrát (SRS; substrate 

recognition site) (Obr. 3). Právě tyto domény jsou spojeny s rozpoznáváním a vazbou 

substrátu (Nair et al., 2016).  

 

Obr. 3: Vyznačení SRS v CYP2C9. Mezi helixy B a C leží SRS1 (červená). V prostoru mezi 

helixy F a G se nachází SRS2 (zelená) a 3 (tmavě modrá), tvořící strop aktivního místa. SRS4 

(žlutá) je součástí centrálního helixu I, dále vyznačeny SRS5 (oranžová) a SRS6 (fialová). 

Hem v katalytickém místě. Převzato z (Nair et al., 2016). 
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    Mezi členy (izoformami) v rodině CYP450 jsou rozdíly v primární sekvenci 

aminokyselin, substrátové specifitě a distribuci v tkáních. V rámci rodiny je potřeba 

shody v aminokyselinovém pořadí 40 %, zatímco uvnitř podrodiny je shoda více než 

55 % (Nelson et al., 1996, 2004). Jako příklad lze uvést i odlišnosti v sekvenci a 

sekundární struktuře bloku B-C (helixy B, C a rezidua je spojující) a bloku F-G (helixy 

F, G a rezidua je spojující), jež jsou umístěna v těsné blízkosti aktivního místa. Tato 

místa se liší u jednotlivých enzymů CYP450 a vykazují nízkou konzervovanost 

sekvencí. Různé experimentálně připravené struktury ukazují na značnou flexibilitu 

v těchto místech s různými stavy konformace (Nair et al., 2016).  

    Díky značné plasticitě se mohou CYP450 proteiny přizpůsobit široké škále substrátů 

různých struktur a molekulových hmotností patřící k různým chemickým třídám (Nair 

et al., 2016).  

    Savčí cytochromy P450 jsou membránově asociované na rozdíl od prokaryotických, 

jež jsou rozpustné. Ze subcelulárního pohledu jsou lokalizovány v membráně 

endoplazmatického retikulula a v membráně mitochondrií (Black, 1992; Headlam, 

Wilce, & Tuckey, 2003) na cytozolární straně, na plazmatické membráně na luminální 

straně (Loeper, Le Berre, & Pompon, 1998; Loeper, Louérat-Oriou, Duport, & Pompon, 

1998) nebo je lze nalézt i v lysozomech (Neve & Ingelman-Sundberg, 2008).   

    Exprese proteinů CYP450 v různých tkáních a orgánech je jasně spojena s jejich 

fyziologickou rolí (Seliskar & Rozman, 2007). Výskyt byl doložen ve všech tkáních, 

avšak největší exprese je v orgánech s absorpční, distribuční a eliminační funkcí. 

Nejvýznamnější výskyt cytochromu P450 je samozřejmě v játrech, kde tvoří přibližně 

dvě procenta celkového mikrozomálního proteinu (0,30 - 0,60 nmol celkového CYP450 

na mg mikrozomálního proteinu). V dalších tkáních orgánů je obsah již signifikantně 

snížen - ve střevě (tenké střevo 0,03 – 0,21 nmol/mg), plicích (0,01 nmol/mg), 

ledvinách (0,03 nmol/mg), mozku (0,10 nmol/mg), nadledvinách (0,23 – 0,54 

nmol/mg), pohlavních žlázách, srdci, nosní a tracheální sliznici a kůži (Hrycay & 

Bandiera, 2008). 
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3.1.2.    Funkce cytochromů P450   

    Cytochrom P450 byl evolučně vyvinut jako detoxikační jednotka chránící 

organismus přes působením toxických látek (xenobiotik). Funkce těchto enzymů tak 

jasně koreluje s jejich lokalizací v orgánech s absorpční, distribuční a eliminační 

funkcí, jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.1. Je vhodné poznamenat, že první průchod 

játry (first-pass effect) je zprostředkován proteiny CYP450 a má vliv na absorpci léčiv, 

která se tím zpomalí. U eliminace lze pozorovat opačný efekt – její zrychlení.  

    Monooxygenační systém cytochromů P450 katalyzuje oxidační reakce I. fáze 

metabolismu, které mají u člověka největší význam. Cytochromy P450 charakterizuje 

široká substrátová specifita, katalyzují různé oxidačně-redukční reakce, mezi něž patří 

kromě hydroxylace i dealkylace, epoxidace a další (Guengerich, 2008; Isin & 

Guengerich, 2007). CYP450 enzymy metabolizující léčiva a jiná xenobiotika patří do 

rodiny CYP1, 2 a 3 (CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5). Zajišťují snazší vylučování léčiv a 

jiných xenobiotik do moči nebo do žluči. U rodiny CYP4, 7, 11 nebo 24 dochází 

převážně k metabolismu látek endogenních – žlučových a mastných kyselin, steroidů, 

retinoidů nebo eikosanoidů (Nair et al., 2016). 

    Během monooxygenační reakce zprostředkované cytochromy P450 je 

rozdělena molekula kyslíku, kdy jeden atom je začleněn do substrátu a druhý se 

redukuje na vodu (de Montellano, 2015). Obecně lze tuto reakci vyjádřit:  

RH + O2 + 2e− + 2H+ → ROH + H2O 

    Při reakci tedy vznikne oxygenovaný substrát a voda.  

    CYP450 je neaktivní do doby, než se naváže substrát. Tehdy dochází k přenosu 

jediného elektronu, který způsobí redukci Fe3+ na Fe2+. Komplex cytochrom-substrát je 

následně vázán a reaguje s molekulárním kyslíkem, kdy vzniká nestabilní železnatý 

dioxygen komplex přijímající přenos druhého elektronu. Poté redukovaný komplex 

zabírá dva protony, odštěpí se dioxygenová vazba a odstoupí molekula vody. Vzniká 

katalyticky aktivní meziprodukt ferrylový hem neboli tzv. oxenoid. Na závěr kyslíkový 

atom ferrylového druhu se přenese na substrát a po reakci se uvolňuje okysličený 

substrát (Danielson, 2002). Nekomplexovaný železitý CYP se regeneruje a znovu se 

podílí na metabolismu dalších molekul (Obr. 4) (Guengerich, 2008). 
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Obr. 4: Katalytický cyklus cytochromu P450. Molekula vody je v aktivním místě enzymu 

vytěsněna vazbou substrátu. Dochází ke změně spinového stavu u Fe3+ z low spin na high 

spin, což vyvolá interakci s redoxní komponentou. Železitý komplex CYP-substrát redukuje 

přenos elektronů z NADPH přes elektronový přenosový řetězec. Následuje vazba kyslíku a 

vzniká Fe3+-O2 komplex, jež je redukován pomocí NADPH přeneseným druhým elektronem na      

Fe3+-O2
2-. Poté dochází k rozbití vazby O-O interakcí 2 protonů s O2

2- z okolního rozpouštědla. 

Je vytvořena molekula vody a komplex (Fe-O)3+, který odštěpí vodík ze substrátu za vzniku 

Fe-OH3+-R. Hydroxylová skupina komplexu je poté přenesena na substrát a konečně vzniká 

hydroxylovaný produkt (Guengerich, 2008). Převzato z (Belcher et al., 2014).  

    S katalytickým cyklem CYP450 souvisí enzym cytochrom P450 reduktáza (POR). 

Hraje významnou roli v metabolismu steroidů a léčiv a je spojen s mikrozomálními 

strukturami včetně cytochromu P450. Z NADH/NADPH jsou v každém cyklu 

monooxygenační reakce dodávány dva elektrony, které POR postupně přenáší jeden 

po druhém k CYP450 během katalýzy. Všechny mikrozomální CYP450 jsou závislé na 

dodávce elektronů pomocí POR a mutace tohoto enzymu může mít katastrofální 

následky. Takové mutace způsobují poruchy podobající se například poruchám 

enzymů 17α-hydroxylázy, 21-hydroxylázy nebo aromatázy (Pandey & Flück, 2013). 
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    Funkci a expresi CYP450 může ovlivnit mnoho fyziologických faktorů – prostředí, 

pohlaví, věk, genetické polymorfismy. Mohou to být i různé patologické stavy, 

například zánět, nádor nebo cholestáza (Congiu, Mashford, Slavin, & Desmond, 2009; 

Donald Harvey & Morgan, 2014; Zhang et al., 2011).  

    Genetické polymorfismy ovlivňují farmakokinetiku nebo i přímý farmakologický 

účinek léčiva. Nejvýznamnější polymorfismy se vyskytují u genů kódujících CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6, a CYP3A4/5, které mohou způsobit vznik nežádoucích účinků či 

selhání léčby (Božina, Bradamante, & Lovrić, 2009). Lišící se alelické varianty vedou 

ke změně aktivity, což má významný efekt na dispozici léčiv a může dokonce způsobit 

onemocnění. Obecně je genetický polymorfismus definován jako stabilní variace 

v daném místě genové sekvence, která je zaznamenána alespoň u 1% konkrétní 

populace (Zhou, Liu, & Chowbay, 2009).  

    Jak již bylo zmíněno, enzymy cytochromu P450 detoxikují různá xenobiotika, ale 

zároveň mohou také aktivovat prokarcinogeny nebo proléčiva na elektrofilní konečné 

karcinogeny, resp. léčiva. Toto tvrzení platí zejména pro CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 

a CYP2E1 (Božina et al., 2009). Pomocí enzymů fáze II (glutathion-S-transferáza, 

chinon-reduktáza) jsou následně tyto elektrofilní metabolity ve většině případů 

přeměněny na netoxické substance. Pokud nastane situace, že reaktivní intermediáty 

uniknou detoxikaci enzymy fáze II, pak mohou reagovat s makromolekulami, jako je 

DNA, RNA či jinými proteiny a dochází ke vzniku nežádoucích účinků. Ty jsou 

nejčastějším problémem při výzkumu nových léčiv (Hollenberg, Kent, & Bumpus, 

2008). 

    Enzymy cytochromu P450 hrají velkou roli ve farmakokinetice léčiv, konkrétně 

v lékových interakcích. Mezi tyto patří inhibice enzymů CYP, kterou se v této práci 

rovněž zabýváme. Inhibice enzymů CYP450 bývá příčinou zdraví škodlivých lékových 

interakcí a v minulých letech vedla ke stažení některých léčiv z trhu (Friedman et al., 

1999; Lasser et al., 2002). Snižuje biotransformaci a clearance léčiv (včetně 

antineoplastik) a zvyšuje jejich hladiny v plazmě. Tehdy se mohou projevit důsledky 

jako zvýšení terapeutického efektu a spolu s tím i vznik toxických nežádoucích účinků  

(Kalra, 2007; Kumar, Sharma, & Roychowdhury, 2012). V případě proléčiv dochází 

naopak ke snížení množství aktivní formy léku, tudíž i k nedostatečné účinnosti léčiva 

(Wienkers & Heath, 2005).  
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    Inhibice se rozdělují na ireverzibilní (nevratné) a reverzibilní (vratné) (Wienkers & 

Heath, 2005). Prvně jmenované vytváří silnou kovalentní vazbu reaktivních 

meziproduktů s proteinem nebo hemem CYP450 (Halpert, 1995; Lin & Lu, 1998). 

Taková inhibice je dlouhotrvající, ukončuje ji až obnova enzymu (Halpert, 1995; Ito et 

al., 1998; Kent, Jushchyshyn, & Hollenberg, 2001). Reverzibilní inhibice je rozdělena 

na kompetitivní a nekompetitivní. Vazba na enzym je slabší povahy, snadno se tvoří a 

rozpadá a tudíž enzym trvale neinaktivuje (Hollenberg, 2002; Lin & Lu, 1998; Madan, 

Usuki, Burton, & Ogilvie, 2001). Během kompetitivní inhibice spolu soutěží substrát a 

inhibitor o obsazení stejné pozice v aktivním místě enzymu. U nekompetitivní inhibice 

se místa vazby inhibitoru a substrátu navzájem liší (Madan et al., 2001). 

 

3.2.    Role cytochromů P450 ve fenoménu farmakokinetické lékové 

rezistence 

    Chemoterapie, která zahrnuje použití protinádorových léčiv, má nezastupitelnou roli 

v léčbě rakoviny. Terapeutická účinnost je často výrazně limitována rozvojem 

mnohočetné lékové rezistence, tento jev představuje jednu z největších překážek 

úspěšné léčby. Rezistencí se rozumí schopnost nádorových buněk odolávat 

chemoterapeutické léčbě. Tato může nastat primárně bez ohledu na předchozí léčbu 

(též tzv. rezistence vnitřní), kdy léčivo neodpovídá již na první linii léčby. Další 

možností je rezistence sekundární (též získaná), kterou vyvolává předcházející léčba. 

Nádory, které zpočátku reagují na cytotoxická léčiva, si v tomto případě vyvíjí obranné 

mechanizmy a nakonec se stanou refrakterní k následným cyklům chemoterapie.  

Rezistenci vůči protinádorové léčbě vyvolává většinou několik dobře známých 

mechanizmů, dle nichž ji pak dělíme na farmakokinetickou či farmakodynamickou 

(Obr. 5). 
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Obr. 5: Mechanizmy vzniku lékové rezistence. Po směru hodinových ručiček snížená absorpce 

léčiva do buňky, zvýšený metabolismus léků, změna lékových cílů, narušení apoptotických 

drah, změna v kontrolních uzlech buněčného cyklu a snížení intracelulární koncentrace léčiva 

efluxními pumpami. Převzato z (Chai, To, & Lin, 2010). 

Za vznik farmakokinetické rezistence zodpovídají nejčastěji dva mechanizmy, a to 

snížená absorpce a zvýšený eflux léčiva do/z buňky (Gillet & Gottesman, 2010). 

Spekuluje se však, že neméně významný vliv na lékovou rezistenci mohou mít i 

biotransformační enzymy.  

    Aby mohlo protinádorové léčivo úspěšně dosáhnout svého intracelulárního cíle, 

musí být přeneseno přes plazmatickou membránu. Transportní proteiny se podílejí na 

jejich vstupu (influxu) i výstupu (efluxu) (Giacomini, Huang, Tweedie DJ, & Benet, 

2010). Existují dvě hlavní rodiny membránově vázaných přenašečů, které 

zprostředkovávající transport cytotoxických léků, a to ABC transportéry (ATP-binding 

cassette transporters) a SLC transportéry (solute carrier transporters). 
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    ABC transportéry využívají energii z ATP a platí za primárně aktivní transportéry 

(Giacomini et al., 2010; Hediger et al., 2004; Urquhart, Tirona, & Kim, 2007). Účastní 

se transportu jednak endogenních lipofilních látek, jako je cholesterol nebo fosfolipidy, 

ale také různých xenobiotik včetně léčiv (Gottesman, Ludwig, Xia, & Szakacs, 2006). 

Z rodiny ABC transportérů bývá vyčleňována skupina tzv. ABC lékových efluxních 

transportérů (Schinkel & Jonker, 2003). Jedná se o velkou skupinu zahrnující 7 

podrodin (ABCA až ABCG) (Jones & George, 2004). Mimo jejich pozitivní ochranné 

funkce ve fyziologických tkáních jsou některé tyto transportéry overexprimovány 

v nádorech, kde snižují akumulaci protinádorových léčiv pod cytotoxickou hladinu a 

vyvolávají tak farmakokinetickou rezistenci. Nejvýznamnější z těchto proteinů jsou 

ABCB1 (P-glykoprotein, MDR1), ABCG2 (BCRP) a ABCC1 (MRP1).  

    SLC přenašeče jsou druhotně aktivní transportéry, jež využívají energii 

z koncentračních gradientů některých iontů k pohánění transportu molekul (Giacomini 

et al., 2010; Hediger et al., 2004). Kromě přenosu protinádorových léčiv jsou 

zodpovědné i za přenos živin do buněk (Shugarts & Benet, 2009).  

    Farmakokinetická rezistence často vzniká na kombinovaném podkladě, kdy dojde 

k simultánní overexpresi genů kódujících ABC lékové efluxní transportéry a enzymy 

metabolizující protinádorová léčiva (Shugarts & Benet, 2009). Transportéry a enzymy 

nemají pouze překryv v indukčních mechanizmech (nukleární receptory PXR aj.), ale 

také v substrátové afinitě (např. ABCB1 a CYP3A) a lokalizaci. Všechny tyto 

skutečnosti jasně odráží charakter enzymů a transportérů jako ochotně spolupracující 

detoxikační jednotky. Ačkoliv tato jednotka primárně působí ochranně, může se stát 

podkladem rezistence k protinádorovým léčivům, a to na systémové (snížení 

absorpce, omezení distribuce a zrychlení eliminace) a/nebo intratumorální (snížená 

akumulace aktivní formy léčiva) úrovni (Obr. 6) (Rochat, 2005). 

    Farmakokinetické rezistenci zprostředkované aktivitou CYP450 se budeme 

podrobněji věnovat v kapitole 3.2.3.  
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Obr. 6: Systémová vs. intratumorální léková rezistence zprostředkovaná enzymy CYP450. 

Koncentrace léčiva AA u čtyř různých pacientů. V prvním případě (pacient I a II) vede různá 

aktivita CYP450 v játrech k různým hladinám léčiva jak v plazmě tak v nádoru. V případě 

druhém (pacient II a IV) vede různá aktivita CYP v nádorových buňkách k různým hladinám 

pouze tam. Rezistence se tak projevuje kvůli poklesu hladiny léčiva v cílových buňkách vlivem 

CYP450 aktivity buď v játrech (pacienti I a II) nebo v nádorech (pacienti III a IV). Z obrázku je 

vidět, že pacienti I a III by měli na léčbu odpovídat, zatímco pacienti II a IV budou nejspíš 

k terapii léčivem AA rezistentní. Převzato z (Rochat, 2005). 

3.2.1.   Biotransformace protinádorových léčiv cytochromy P450 

    Pět specifických izoenzymů CYP450 se účastní metabolismu chemoterapeutik: 

CYP1A2 (9%), CYP2C9 (17%), CYP2C19 (10%), CYP2D6 (15%). Největší roli na 

biotransformaci má CYP3A4/3A5 (37%) (Guengerich, 2006), tomuto enzymu se 

budeme věnovat především v experimentální části práce. CYP450 enzymy se podílí 

svou aktivitou jak na detoxikaci-inaktivaci některých protinádorových léčiv, tak i aktivaci 

některých proléčiv (Tab. 1) (Rodriguez-Antona & Ingelman-Sundberg, 2006).  
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Tab. 1: Metabolismus běžně užívaných cytostatik enzymy CYP450. Převzato z (Fujita, 2006).   

CYP Chemoterapeutikum Metabolismus 

2A6 Tegafur 5‘-hydroxylace 

2B6 Cyklofosfamid 

Ifosfamid 

4-hydroxylace 

4-hydroxylace 

2C8 Paklitaxel 6α-hydroxylace 

2C9 Cyklofosfamid 4-hydroxylace 

2D6 Tamoxifen 4-hydroxylace 

Vznik endoxifenu 

3A4/5 Docetaxel 

Etoposid 

Gefitinib 

Ifosfamid 

Imatinib 

Paklitaxel 

Tamoxifen 

Teniposid 

Vinka alkaloidy 

Hydroxylace 

O-demethylace 

O-demethylace 

4-hydroxylace 

N-demethylace 

3‘-p-hydroxylace 

N-demethylace 

O-demethylace 

Neznámý 

    Protinádorová léčiva se z hlediska metabolismu dají rozdělit na tři skupiny. Do jedné 

skupiny patří ta, která jsou metabolismem aktivována na cytotoxicky účinné látky. Ve 

druhé skupině se objevují látky, které metabolismus naopak deaktivuje a mění je na 

látky cytotoxicky neaktivní. Tyto dvě skupiny budou v následujících řádcích popsány. 

Třetí skupina zahrnuje látky, jejich farmakologická aktivita se působením 

biotransformačních enzymů nemění.  

3.2.1.1.    Protinádorová léčiva metabolismem aktivovaná 

    V ideálním případě jsou proléčiva neaktivní do doby, než jsou přeměněna 

metabolickým nebo jiným specifickým enzymem v nádoru či játrech. Cílem takové 

léčby je nižší incidence nežádoucích účinků, popř. zvýšení biologické dostupnosti.  

    Cyklofosfamid a ifosfamid patří mezi oxazafosforinové deriváty a používají se při 

léčbě solidních a diseminovaných nádorů. Obě látky fungují jako alkylační činidla. 

Rozsáhlé studie potvrdily metabolickou aktivaci obou látek cytochromem P450. 

Cyklofosfamid je aktivován pomocí CYP2B6 4-hydroxylací, zatímco ifosfamid je taktéž 
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4-hydroxylován izoformami CYP2B6 i CYP3A4. Takové metabolity jsou nestabilní a 

rozkládají se v systémové cirkulaci na fosforamidový yperit a akrolein. U nádorů 

exprimujících CYP2B6 a CYP3A4 lze tak předpokládat vyšší citlivost na léčbu 

cyklofosfamidem a ifosfamidem, což studie dokazují (Patterson & Murray, 2002).  

    Deriváty epipodofylotoxinu – etoposid a teniposid jsou semisyntetické deriváty. 

Působí v pozdní S a časné G2 fázi buněčného cyklu. Cytotoxický účinek je zajištěn 

vznikem zlomů v DNA interakcí s DNA topoizomerázou II nebo tvorbou volných 

radikálů (Patterson & Murray, 2002). Hlavní metabolickou cestou obou činidel je O-

demethylace a vznikne katecholový metabolit vykazující protinádorovou aktivitu. Ten 

má podobnou účinnost při topoizomerázové inhibici jako mateřské léčivo, oxidativně 

je však reaktivnější. Reakce je zprostředkovaná CYP3A4 a CYP3A5 (Yang et al., 

2009).  

    Tegafur je proléčivo 5-fluorouracilu (5-FU). Je používáno především z důvodu nižší 

toxicity než má 5-FU, který inhibuje thymidylát syntázu. Konverze tegafuru na 5-FU je 

katalyzována v játrech pomocí CYP2A6 přes 5‘-hydroxytegafur, nestabilní 

meziprodukt. Na inaktivní metabolit je 5-FU přeměněn dehydropyrimidin 

dehydrogenázou (Fujita, 2006).  

    Tamoxifen je látka, řadící se mezi antiestrogeny a používá se v léčbě hormon-

pozitivních nádorů prsu. Využití této látky však omezují její nežádoucí účinky, 

zahrnující hlubokou žilní trombózu, plicní embolii nebo nádor endometria (White, 

2003). Z 10 % je tamoxifen konvertován pomocí CYP2D6 na 4-hydroxytamoxifen, 

který má 50-100krát vyšší afinitu k estrogenovým receptorům než parentní molekula. 

90 % tamoxifenu metabolizuje CYP3A4/5 na neaktivní N-desmethyltamoxifen (Dehal 

& Kupfer, 1997). Záhy však může být přeměněn CYP2D6 na aktivní 4-hydroxy-N-

desmethyltamoxifen (endoxifen), přispívající významně k terapeutickému účinku (Lien, 

Ueland, & Lonning, 2004).  

3.2.1.2.    Protinádorová léčiva metabolismem deaktivovaná 

    Docetaxel působí antimitoticky a svou aktivitou tak zasahuje do dělení buněk. 

S širokým spektrem protinádorové aktivity je určen k léčbě karcinomu prsu nebo 

nemalobuněčného nádoru plic (Farha & Kasi, 2019). Má značné nežádoucí účinky 

zahrnující febrilní neutropenii, alopecii, kožní a nehtovou toxicitu, motorické a 

senzorické neuropatie nebo průjmy (Ho & Mackey, 2014). CYP3A4 a CYP3A5 
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extenzivně metabolizuje docetaxel (Shou et al., 1998). Metabolismus iniciuje oxidaci 

terc-butylesterové skupiny bočního řetězce, jež vede k alkohol docetaxelu (M2). Látka 

poté cyklizuje a výstupem jsou dva diastereomerní hydroxyoxazolidinony (M1 a M3) a 

oxazolidindion (M4) (Guitton et al., 2005).  

    Paklitaxel patří stejně jako docetaxel do skupiny taxanů, obsahující strukturně 

příbuzné látky, sdílející jádrové struktury zvané baccatin III (Fujita, 2006). Je používán 

k léčbě solidních nádorů prsu, plic, hlavy a krku nebo vaječníků. Mezi běžné nežádoucí 

účinky patří myelosuprese při podávání třikrát týdně a periferní neuropatie při podávání 

jednou týdně (Markman, 2003). Paklitaxel je metabolizován majoritně CYP2C8 na 6α-

hydroxypaklitaxel a minoritně CYP3A4 na 3‘-p-hydroxypaklitaxel a 6α-3'-p-

dihydroxypaklitaxel (Desai, Duan, Zhu, & Kouzi, 1998).  

    Vinkristin společně s vinblastinem, vindesinem a vinorelbinem se souhrnně označují 

jako vinka alkaloidy. Jedná se o protinádorová léčiva často kombinovaná s dalšími 

chemoterapeutiky (Fujita, 2006). Působí antimitoticky a jejich využití je především 

v oblasti léčby dětské akutní lymfatické leukémie. Metabolismus vinkristinu probíhá na 

CYP3A4 a CYP3A5, metabolity jsou farmakologicky neaktivní (Dennison et al., 2006).  

  

3.2.2.   Exprese cytochromů P450 v nádorech 

Problémem je, že každý nádor může být molekulárně jedinečný a mít rozdílné 

hladiny exprese enzymů, což může vést k nepředvídatelné reakci pacienta na léčbu 

(Shugarts & Benet, 2009). CYP450 enzymy jsou exprimovány v hepatální, 

extrahepatální i nádorové tkáni, kde tak probíhá aktivace, popř. inaktivace 

protinádorových léčiv. Tato skutečnost je relevantním klinickým faktorem určujícím 

citlivost nádorů na chemoterapii. 

    Na toto téma bylo provedeno několik studií s cílem charakterizovat tumorální expresi 

enzymů lidského cytochromu P450, konkrétně se zaměřením na rodiny CYP1, CYP2 

a CYP3. Nejvíce úsilí bylo směřováno k nádorům solidním, jmenovitě k nádorům prsu, 

mezi další s expresí CYP1, 2 a 3 patří tumory střevní, plicní, vaječníků, močového 

měchýře, esofagu, ledvin, jater, prostaty, žaludku, mozku nebo varlat.  

    Podrobné šetření nasbíraných dat však odhaluje, že existují protichůdné výsledky 

týkající se exprese CYP450 v nádorech. Například v jedné studii byl CYP1A prokázán 
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u 21 případů, další studie ukazuje na 81 z 393 případů a u třetí studie nebyl 

identifikován v žádném z 12 vzorků. Stejně tak studie s CYP2B6, kdy protein byl 

přítomen ve 25 z 33 případů, zatímco v jiné studii nebyl prokázán v jediném z 10 

příkladů. Takto rozporuplná data může objasnit několik důvodů, mezi něž patří použití 

různých metod (imunohistochemie x imunoblotting); použité protilátky proti CYP 

připravené ne z člověka, ale z myší; kvalita a stáří vzorků; rozdíly v patologické povaze 

nádorů; etnická rozmanitost mezi subjekty a v neposlední řadě též interindividuální 

rozdíly (Chang, 2008). 

Kolorektální karcinom 

    CYP3A4 je exprimován v normální zdravé tkáni tlustého střeva (Yokose et al., 

1999). Přítomnost transkriptů CYP3A4 ale byla zjištěna i v epitelu kolorektálního 

karcinomu (Nakamura et al., 2002). Enzymy CYP3A nejenže aktivují proléčiva jako 

cyklofosfamid a ifosfamid, zároveň ale inaktivují paklitaxel, docetaxel i vinkristin. 

Aktivita těchto enzymů ovlivňuje citlivost nádorů na chemoterapii. Kromě zmíněných 

byly v kolorektálním karcinomu objeveny imunohistochemicky též CYP2C (Yokose et 

al., 1999) a CYP1A1 (Sterling & Cutroneo, 2002).  

Karcinom plic 

    V lidských plicích budí největší zájem CYP1A1, protože se podílí významně na 

metabolismu polycyklických aromatických uhlovodíků, takže může hrát roli při vzniku 

nádoru plic (Mollerup, Ryberg, Hewer, Phillips, & Haugen, 1999). Pomocí Northern 

blottingu byla nalezena mRNA CYP1A1 u 23% plicních karcinomů (Mclemore et al., 

1990).  

    CYP2A6 metabolizuje nikotin (Kitagawa, Kunugita, Katoh, Yang, & Kawamoto, 

1999). Odstranění genu CYP2A6, který je jedním z CYP2A6 polymorfismů, má 

ochranný vliv proti nádoru plic (Miyamoto et al., 1999).  

    CYP3A4/5 mRNA byly nalezeny ve zdravé tkáni plic. U nádorové tkáně se jednalo 

o 8 případů z 8, kdy byla detekována mRNA CYP3A5 a mRNA CYP3A4 se vyskytovala 

u 1 případu z 8 (Anttila et al., 1997).  

    Ve zdravé i nádorové tkáni byly objeveny i exprimované CYP1B1 (Spivack et al., 

2001), CYP2B7 a CYP4B1 (Czerwinski, McLemore, Gelboin, & Gonzalez, 1994). 

Nitrosaminy obsažené v tabáku jsou metabolizovány pomocí CYP2E1 (Kushida et al., 
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2000). Vytvořené kyslíkové radikály mohou způsobit tkáňové poškození (Albano et al., 

1996).  

Jaterní karcinom 

    Patterson s Murrayem ve svém výzkumu objevili imunoreaktivitu CYP3A ve 42 % 

hepatálních karcinomů (Patterson & Murray, 2002). Porovnávají ji s jinou studií, kde 

byla nalezena imunoreaktivita CYP3A v 69 % případů u zdravé jaterní tkáně, zatímco 

pouze u 14 % případů hepatocelulárního karcinomu (Fritz, Behrle, Beaune, 

Eichelbaum, & Kroemer, 1993). 

    CYP2E1 svou aktivitou produkuje silně reaktivní volné radikály, jež působí poranění 

buněk a poškození DNA spojené s kancerogenezí (Hirose, Naito, Kato, Onda, & 

Sugisaki, 2002).  

Další nádory 

    Ve zdravém mozku byly nalezeny CYP1A, CYP2C9, CYP2E1 a CYP3A, 

v astrocytomu CYP1A, CYP2B1, CYP2A6, CYP2C, CYP2E1 a CYP3A (McFadyen, 

Melvin, & Murray, 1997). CYP1A a CYP3A se nacházel u 51 a 28 % nádorů žaludku, 

ale u normální žaludeční tkáně se nevyskytovaly (G. Murray, Taylor, Burke, & Melvin, 

1998). CYP3A byl nalezen v nádorové i zdravé tkáni ledvin (G. I. Murray et al., 1999).  

 

    Poznatky o expresi CYP450 v nádorech shrnuje Tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tab. 2: Exprese enzymů CYP450 v nádorech různého původu. Zdroj: (Chang, 2008). 

Orgán Moč. 

měchýř 

Mozek Prso Střevo Jícen 

CYP1 1B1 1B1 1A1, 1A2, 

1B1 

1B1 1A, 1B1 

CYP2 2C8, 2C9, 

2J2 

 2B6, 2C8, 

2C9, 2D6, 

2E1 

2C8, 2C9, 

2D6, 2E1 

 

CYP3   3A4 3A4, 3A5, 

3A7 

3A4 

 

Orgán Ledviny Játra Plíce Vaječníky Prostata Žaludek Varlata 

CYP1 1B1 1A 1A, 

1B1 

1B1 1A, 1B1 1A, 1B1 1B1 

CYP2 2C8, 

2C9 

2A6, 

2C9 

2C8, 

2C9, 

2E1 

2C8, 2C9, 

2D6, 2E1 

2C8, 

2C9 

2C9 2C8, 

2C9 

CYP3 3A 3A 3A 3A4, 3A5 3A 3A  

    

 Přítomnost proteinů CYP450 v nádorových tkáních přináší důsledky s ohledem na 

metabolismus protinádorových léčiv, a tudíž se dotýká i jejich klinické účinnosti. 

V případě bioaktivace léčiva cytochromy vznikají farmakologicky aktivní metabolity. 

Problém nastává v případě, kdy metabolismem z původně farmakologicky aktivních 

molekul vzniká metabolit inaktivovaný (viz kapitola 3.2.1.2). Toto tvrzení se týká 

následujících léčiv: paklitaxel, docetaxel, vinkristin. Znalost exprese jednotlivých 

proteinů CYP450 v nádorech umožňuje lépe vybrat a cílit protinádorovou léčbu.  

    Přestože hladiny exprese enzymů cytochromu P450 jsou v nádorech mnohem nižší 

než v játrech, je katalytická kapacita v nádorových mikrozomech dostatečná k tomu, 

aby zprostředkovala signifikantní intratumorální metabolismus protinádorových léčiv 

(Chang, 2008). 
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3.2.3.   Účast cytochromů P450 na farmakokinetické lékové rezistenci 

    Exprese CYP450 v nádorech ovlivňuje metabolismus chemoterapeutik a s tím 

související terapeutickou účinnost. Za vznik lékové rezistence vůči chemoterapii 

zodpovídají různé mechanizmy, mezi něž patří kromě jiných aktivita efluxních 

transportérů (např. ABCB1) a také biotransformačních enzymů. 

    Jako důkaz lze uvést buněčnou linii, experimentálně upravenou k expresi vysokých 

hladin CYP3A4, jež vykazovala sníženou citlivost na vinblastin. Podobný nález byl 

nahlášen pro paklitaxel u buněk overexprimujících CYP2C8. Také existují důkazy, kdy 

je neúspěšná léčba docetaxelem spojena s vysokou hladinou proteinu nebo mRNA 

CYP3A4 u lidského nádoru prsu. V případě nedostatečné nebo nízké exprese 

CYP3A4 proteinu byla míra odpovědi na léčbu vyšší (Chang, 2008). 

    Uvažujme overexpresi některého z enzymů CYP (3A4, 2C8, 3A5) v nádoru. Ten 

nereaguje na léčbu docetaxelem, paklitaxelem nebo vinkristinem, protože tato léčiva 

jsou metabolismem deaktivována. Inhibice těchto metabolizujících enzymů, 

podílejících se na lékové rezistenci, by mohla pomoci vylepšit účinek cytostatik, která 

jsou oběťmi této rezistence.  

    Engels ve své studii zkoumal vliv ketokonazolu, silného inhibitoru CYP3A4, na 

farmakokinetiku docetaxelu u 7 pacientů s různými nádory – hlavy a krku, cervixu, 

sarkomu, melanomu, konečníku. Léčeni byli v randomizovaném crossoverovém 

provedení s docetaxelem (100 mg/m2) a po 3 týdnech jim byla podávána kombinace 

docetaxelu (10 mg/m2) s perorálním ketokonazolem (200 mg jednou denně 3 dny). 

Závislost plazmatické koncentrace v závislosti na čase byla analyzována pomocí 

nekompartmentového modelu. Výsledkem bylo 49 % snížení clearance docetaxelu při 

současném podávání ketokonazolu. Inhibice ketokonazolem má však za následek 

takové hodnoty clearance docetaxelu, jež jsou spojeny s několikanásobným zvýšením 

rizika vzniku febrilní neuropatie oproti standardní dávce. Je tak zapotřebí opatrnosti a 

při podávání kombinace silný inhibitor CYP3A4-docetaxel výrazně snížit dávku 

docetaxelu (Engels et al., 2004). 

    Wang se zabýval metabolickými cestami paklitaxelu a možnosti jejich ovlivnění. 

Právě u léčiv s více možnostmi metabolických cest je vhodné pochopit jejich citlivost 

vůči inhibici nebo indukci. Selektivní inhibice jedné z cest může změnit profily 

metabolitů a ovlivnit bezpečnost a účinnost léčby. Wangova studie naznačuje možnou 

změnu tvorby a poměru paklitaxelových metabolitů vlivem přítomnosti inhibitorů kináz. 
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V této studii byl hodnocen inhibiční účinek 12 inhibitorů kinázových inhibitorů v lidských 

jaterních mikrozomech, přičemž byly souběžně monitorovány metabolity vznikající 

aktivitou CYP2C8 a CYP3A4 souběžně. Nilotinib byl zjištěn jako nejsilnější reverzibilní 

inhibitor obou studovaných izoenzymů CYP450. Porovnání hodnot Ki odhalilo, že 

dráha CYP2C8 byla citlivější k některým inhibitorům kináz (axitinib), zatímco CYP3A4 

byla reverzibilně inhibována přednostně jinými (bosutinib). Časově závislá 

(ireverzibilní) inhibice byla pozorována u řady inhibitorů kináz u CYP3A4, ale ne u 

CYP2C8. Současné výsledky tak naznačují, že silná inhibice CYP2C8 a/nebo CYP3A4 

kinázovými inhibitory má potenciál měnit in vivo poměr metabolitů paklitaxelu (Wang 

et al., 2014). Kromě změny tohoto poměru by mohla inhibice enzymů CYP2C8 a 

CYP3A4 snížit odbourávání paklitaxelu, a tím snížit potenciální lékovou rezistenci.  

    Zájem Dennisonové se soustředí na metabolismus vinkristinu. Metabolismus 

vinkristinu enzymem CYP3A5 byl kvantifikován následujícími modely in vitro: 

rekombinantní enzymy, lidské hepatocyty a lidské jaterní mikrozomy. Jako hlavní 

metabolit vinkristinu byl u těchto modelů zjištěn M1. Rychlost tvorby tohoto metabolitu 

u rekombinantních enzymů byla až 7x vyšší u CYP3A5 než u CYP3A4. U lidských 

jaterních mikrozomů s vysokou expresí CYP3A5 byl příspěvek metabolismu CYP3A5 

80 %. Hepatocyty s nízkou expresí CYP3A5 vinkristin nemetabolizovaly. Bylo zjištěno, 

že pacienti s vysokou expresí CYP3A5 budou mít 5x vyšší jaterní clearance než 

pacienti s nízkou expresí CYP3A5 (Dennison, 2014).  
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4.    Cíle práce 

    Cílem práce bylo prozkoumat roli enzymů CYP3A4 a CYP2C8 v rezistenci vůči 

docetaxelu, paklitaxelu a vinkristinu. Dílčími cíli jsou: 

1) Stanovit vliv overexprese CYP3A4 a CYP2C8 na citlivost HepG2 buněk ke 

studovaným cytostatikům a prozkoumat možnost ovlivnění citlivosti použitím 

specifických inhibitorů CYP450 izoenzymů. 

2) Kvantifikovat inhibiční efekt čtyř proteinkinázových inhibitorů (brivanib, 

osimertinib, kobimetinib a dabrafenib) v intaktních buňkách.  

3) Prostudovat potenciál kobimetinibu a dabrafenibu a ovlivnit rezistenci 

k docetaxelu zprostředkovanou enzymem CYP3A4. 
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5.   Experimentální část 

 

5.1.   Materiály a metody 

 

5.1.1.   Chemikálie 

• Brivanib, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• CellTiter-Glo Luminiscent Cell Viability Assay kit, Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA) 

• Dabrafenib, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Docetaxel, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Dulbecco‘s Modified Eagle‘s medium (DMEM), Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) 

• Fetální bovinní sérum (FBS), PAA Laboratories (Pasching, Rakousko) 

• Fosfátový pufr (PBS), Lonza (Walkersville, MD, USA) 

• Ketokonazol, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Klotrimazol, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Kobimetinib, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Methylthiazolyldifenyl-tetrazolium bromid (MTT), Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) 

• Montelukast, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Opti-MEM®, Lonza (Bazilej, Švýcarsko) 

• Osimertinib, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• Paklitaxel, Selleckchem (Houston, TX, USA) 

• P450 Glo Assay kit, Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

• Trypsin, Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Vinkristin, Selleckchem (Houston, TX, USA) 
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5.1.2.    Přístroje 

• Inkubátor, SANYO MCO-18AC(UV), (Honmachi, Moriguchi City, Osaka) 

• Laboratorní váhy Kern 770 (Ziegelei, Balingen, Německo) 

• Laminární box Jouan (Saint-Herblain, Francie) 

• Optický mikroskop, Optika XDS-2 (Ponteranica, BG, Itálie) 

• Tecan microplate reader, Infinite M200 (Salzburg, Rakousko) 

 

5.1.3.    Buněčné linie 

    Během experimentů byly využívány HepG2 buňky. Jedná se o buněčnou linii 

lidského karcinomu jater (Donato, Tolosa, & Gómez-Lechón, 2015). Hepatocelulární 

karcinom tvoří 7 % všech případů nádorů (Budny et al., 2017).  

    Použity byly parentní HepG2 buňky a buňky transfekované třemi izoformami 

cytochromu P450 (3A4, 3A5, 2C8) (Xuan, Chen, Ning, Tolleson, & Guo, 2016). Číslo 

pasáže buněk v experimentech bylo od 10 do 25 a doporučený maximální dovolený 

limit obsahu DMSO v médiu (0,5 %) nebyl překročen. Buňky byly pasážovány každé 

3-4 dny a jejich kultivace probíhala v inkubátoru při teplotě 37 °C a konstantní humiditě. 

Pro kultivaci buněk bylo použito médium DMEM obsahující 10 % FBS.  

 

5.1.4.     MTT proliferační test 

    MTT proliferační metoda se využívá pro měření proliferace a cytotoxicity u buněk. 

MTT (tetrazoliová sůl) prochází buněčnými membránami, kde je v životaschopných 

buňkách redukována plazmatickými či mitochondriálními enzymy (oxidoreduktázami, 

dehydrogenázami, peroxidázami) za využití NADH, NADPH, pyruvátu či sukcinátu jako 

donorů elektronů. MTT se tak přemění na formazan, jež se nerozpouští ve vodě a je 

po solubilizaci vhodným rozpouštědlem detekovatelným spektrofotometricky při 570 

nm (Präbst, Engelhardt, Ringgeler, & Hübner, 2017).  

    Buňky kultivované v médiu s obsahem 10 % FBS se nasadí na transparentní 96 

jamkovou destičku v počtu 60 000 buněk/1 jamka/0,1 ml média a inkubují se 24 hod 

v inkubátoru při 37 °C a 5 % CO2. Po uplynutí požadované doby se za sterilních 
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podmínek připraví roztoky testovaných látek v kompletním DMEM (cytostatika, 

proteinkinázové inhibitory, modelové inhibitory), a to buď samotných či v kombinacích. 

Pak se médium odsaje a k buňkám se přidá množství 100 µl předem připravených 

roztoků do každé jamky. Destičky se nechají se inkubovat 48 hod.  

    Poté se odsaje DMEM s látkami a buňky se opláchnou 1x PBS. Dále se rozpustí 

MTT v Opti-MEM v koncentraci 1 mg/ml, roztok musí být vždy čerstvý. Výsledný roztok 

se přidá k buňkám (100 µl do každé jamky) a tyto se inkubují po dobu 45 min za 

standardních podmínek. Buňky se pak lyzují pomocí 100 µl DMSO. Destička se umístí 

na třepačku po dobu 15 min. Nakonec se změří absorbance na Tecanu (570 nm pro 

formazan a 690 nm jako pozadí).  

 

5.1.5.    Inhibice CYP3A4 v intaktních buňkách 

5.1.5.1.    Stanovení inhibice CYP3A4 pomocí kitu P450 Glo Assay 

    Kit P450 Glo Assay je metoda, která pomocí luminiscence umožňuje stanovit aktivitu 

cytochromu P450 (Cali et al., 2006). CYP enzym (popř. buňky obsahující enzym) se 

inkubuje společně s luminogenním substrátem, jenž je derivátem luciferinu. Substrát 

je enzymaticky konvertován na luciferin, který posléze za účasti luciferázy emituje 

luminiscenční záření, jež je přímo úměrné aktivitě cytochromu.  

    Nasadí se buňky v počtu 80 000/jamka/0,1 ml růstového média a nechají se 

kultivovat. Po 24 hod se opláchnou předehřátým PBS pufrem a přidá se 40 µl 

testovaných látek nebo modelových inhibitorů v Opti-MEM. Do backgroundu (2 jamky 

s absencí buněk) se dá 40 µl Opti-MEM. Následně se do každé jamky opakovací 

pipetou přidá 10 µl IPA substrátu o koncentraci 3 mM a inkubuje se po dobu 1 hod.  

    25 µl z každé jamky se přenese na 96 jamkovou bílou destičku a opět pomocí 

opakovací pipety se přidá 25 µl Luciferinového Detekčního Reagentu, který iniciuje 

luminiscenční reakci. Destička se nechá 20 min při pokojové teplotě a poté se změří 

luminiscence na destičkovém readeru Tecanu (250 ms integrační čas).  
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5.1.5.2.    Stanovení viability buněk pomocí kitu CellTiter-Glo Luminiscent Cell 

Viability Assay 

    CellTiter-Glo Luminiscent Cell Viability Assay je luminiscenční metoda, která 

stanovuje množství životaschopných buněk v kultuře na základě měření hladiny ATP. 

Luciferáza působí na luciferin za přítomnosti Mg2+ a ATP. Vzniká oxyluciferin a uvolní 

se záření ve formě luminiscence, jež je přímo úměrná množství přítomného ATP. ATP 

je tedy indikátorem metabolické aktivity buňky (Hannah, 2015).  

    Postup je identický jako v kapitole 5.1.5.1. Po změření luminiscence za využití kitu 

P450 Glo Assay se buňky promyjí pufrem PBS a přidá se 35 µl Opti-MEM do každé 

jamky. Destička se nechá 30 min při pokojové teplotě. Opakovací pipetou se přidá 25 

µl CellTiter-Glo® Reagentu a destička se umístí na 2 min na třepačku, aby byla 

vyvolána lýza buněk.  

    Destička se nechá inkubovat 10 min při pokojové teplotě pro stabilizaci 

luminiscenčního signálu. Odebere se z každé jamky 50 µl a přemístí na bílou destičku. 

Na Tecanu se změří luminiscence (250 ms integrační čas). Hodnoty luminiscence 

získané pomocí kitu P450 Glo Assay jsou normalizovány na příslušné hodnoty získané 

za použití kitu CellTiter-Glo Luminiscent Cell Viability Assay. 

 

5.1.6.    Statistická analýza 

    Statistická analýza byla provedena pomocí programu GraphPad Prism verze 7.03 

(GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA). Hodnoty p byly spočítány pomocí 

nepárového t-testu s Welschovou korekcí. Hodnoty IC50 byly spočítány stejným 

programem, jednalo se o nelineární regresní analýzu odpovídající sigmoidální Hillově 

kinetice. 
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5.2.    Výsledky a diskuze 

 

5.2.1.    Vliv overexprese CYP3A4 a CYP2C8 na citlivost buněk vůči paklitaxelu, 

docetaxelu a vinkristinu 

    V první části jsme hodnotili vliv přítomnosti enzymů CYP3A4 a CYP2C8 na citlivost 

HepG2 buněk k paklitaxelu, docetaxelu a vinkristinu. Jednotlivá cytostatika byla vždy 

testována pro danou izoformu, u níž existují předpoklady, že by se mohla podílet na 

rezistenci vůči nim. V experimentech jsme porovnávali data z buněčné linie parentní 

(HepG2_EV) s daty z buněčné linie s overexpresí CYP2C8 či CYP3A4 

(HepG2_CYP3A4, HepG2_CYP2C8). Pro linii HepG2_CYP3A4 byl testován 

docetaxel, vinkristin a paklitaxel, pro linii HepG2_CYP2C8 paklitaxel (viz kapitola 

3.2.1.2). Buňky byly inkubovány s roztoky léčiv po dobu 24 h, 48 h a 72 h. 

    Obecně se linie HepG2 (bez ohledu na overexpresi příslušného CYP enzymu) 

ukázala jako poměrně odolná vůči efektu testovaných cytostatik. Tento efekt byl 

pozorován v nedávné studii (Hofman, Skarka, Havrankova, & Wsol, 2015). Ve většině 

případů se viabilita buněk v delších časových intervalech při vyšších koncentracích 

nejenže nesnižovala, ale dokonce mírně stoupala (obr. 7, 8, 9, 10). 
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    Na Obr. 7 lze pozorovat signifikantní rozdíl viability buněk u linie HepG2_CYP3A4 

v porovnání s linií HepG2_EV u koncentrace docetaxelu 1 μM ve všech časových 

intervalech. Ve vyšších časových intervalech je viabilita buněk exprimujících CYP3A4 

přibližně o 25 % vyšší než viabilita parentní linie EV (Obr. 7 B, C).  

A) 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Závislost buněčné viability na rostoucí koncentraci docetaxelu – porovnání parentní 

linie EV a linie s overexpresí CYP3A4. Vyhodnocení po A) 24 h, B) 48 h, C) 72 h. Výsledky 

jsou prezentovány jako průměry ± SD čtyř a více nezávislých měření. Příslušné koncentrační 

body z linie HepG2_EV byly statisticky porovnávány s odpovídajícími body z linie 

HepG2_CYP3A4 pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí (*p < 0.05, **p < 0.01). 
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    Obdobná situace nastává i u paklitaxelu. Významný rozdíl viabilit srovnávaných 

HepG2 linií (CYP2C8 a EV) jsme detekovali v koncentračním rozmezí 0,01 - 1 μM, 

přičemž tento rozdíl se pohyboval okolo 20 % (Obr. 8).  

A) 
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Obr. 8: Závislost buněčné viability na rostoucí koncentraci paklitaxelu – porovnání parentní 

linie EV a linie s overexpresí CYP2C8. Vyhodnocení po A) 24 h, B) 48 h, C) 72 h. Výsledky 

jsou prezentovány jako průměry ± SD čtyř a více nezávislých měření. Příslušné koncentrační 

body z linie HepG2_EV byly statisticky porovnávány s odpovídajícími body z linie 

HepG2_CYP2C8 pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí (*p < 0.05, **p < 0.01, 

***p < 0.001). 
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    Naopak statisticky významný rozdíl mezi viabilitou parentních a CYP-

overexprimujících buněk se neprokázal u paklitaxelu (pro CYP3A4) a vinkristinu 

(rovněž pro CYP3A4) (Obr. 9 a 10). 

A) 
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Obr. 9: Závislost buněčné viability na rostoucí koncentraci paklitaxelu – porovnání parentní 

linie EV a linie s overexpresí CYP3A4. Vyhodnocení po A) 24 h, B) 48 h, C) 72 h. Výsledky 

jsou prezentovány jako průměry ± SD čtyř a více nezávislých měření. Příslušné koncentrační 

body z linie HepG2_EV byly statisticky porovnávány s odpovídajícími body z linie 

HepG2_CYP3A4 pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí. 
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Obr. 10: Závislost buněčné viability na rostoucí koncentraci vinkristinu – porovnání parentní 

linie EV a linie s overexpresí CYP3A4. Vyhodnocení po A) 24 h, B) 48 h, C) 72 h. Výsledky 

jsou prezentovány jako průměry ± SD čtyř a více nezávislých měření. Příslušné koncentrační 

body z linie HepG2_EV byly statisticky porovnávány s odpovídajícími body z linie 

HepG2_CYP3A4 pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí. 
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    Již dříve bylo zjištěno, že odpověď nádorů je ovlivněna přítomností CYP3A4. 

Noguchi se zaměřil na studování hladin exprese CYP3A4 v tkáních nádorů a jejich 

odpověď na léčbu docetaxelem. Dokázal, že nádory prsu s nízkou expresí CYP3A4 

mRNA mají významně vyšší míru odezvy (71 %) než nádory s vysokou expresí 

CYP3A4 mRNA (11 %). Zabýval se též relací mezi imunochemickým stanovením 

exprese a odpovědí na docetaxel. Bylo zjištěno, že míra odpovědi CYP3A4-pozitivních 

prsních nádorů je nižší (19 %) oproti míře odpovědi CYP3A4-negativních nádorů (67 

%) (Noguchi, 2006). Tato studie koreluje s námi zjištěnou vyšší odolností CYP3A4-

overexprimujících HepG2 buněk ve srovnání s buňkami transdukovanými prázdným 

vektorem. 

    García-Martín dokázala, že po dlouhodobé expozici buněk Caco-2 paklitaxelu 

vykazují buňky zvýšenou expresi proteinů CYP2C8 a MDR1, což vede k rezistenci na 

léčbu. Po ukončení podávání toho léčiva se hodnoty exprese vrací k bazálním 

hodnotám (García-Martín et al., 2006). Naše data přímým důkazem poukazují na 

možné zapojení CYP2C8 v rezistenci vůči paklitaxelu.  

    Martínez se zabýval metabolismem paklitaxelu zprostředkovaným enzymem 

CYP3A4 u kolorektálního karcinomu. Převládajícím metabolitem byl 3‘-p-

hydroxypaklitaxel, jež je produktem metabolismu CYP3A4 (Martínez, García-Martín, 

Pizarro, García-Gamito, & Agúndez, 2002). CYP3A4 je přitom hlavním enzymem ve 

střevech, exprese dalších CYP enzymů je v tomto orgánu relativně nevýznamná 

(Kumarakulasingham et al., 2005; Yokose et al., 1999). U lidských jaterních mikrozomů 

byl hlavním metabolitem 6α-hydroxypaklitaxel, který je produktem metabolismu skrze 

enzym CYP2C8 (Martínez et al., 2002). Tato skutečnost naznačuje, že CYP2C8 má 

pravděpodobně vyšší afinitu k paklitaxelu, a může tak vysvětlovat absenci rozdílu 

v citlivosti CYP3A4-overexprimujících vs parentních buněk vůči tomuto cytostatiku.  

    Yao hodnotil metabolismus Vinka alkaloidů (vinkristin a vinblastin) zprostředkovaný 

CYP3A4 u buněk vaječníku křečka. Obě látky v koncentraci 100 nM usmrtily více než 

90 % parentních buněk. V případě, že buňky exprimovaly CYP3A4 a cytochrom P450 

reduktázu, léčba byla toxická jen pro 50 % (pro vinkristin) a 35 % buněk (pro vinblastin) 

buněk (Yao, Ding, Burchell, Wolf, & Friedberg, 2000). Tento trend se nám však v naší 

práci potvrdit nepodařilo.  
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5.2.2.    Efekt modelových inhibitorů na citlivost buněk overexprimujících 

CYP3A4 a CYP2C8 vůči paklitaxelu a docetaxelu 

    Aby bylo možné pozorovanou nižší citlivost CYP-overexprimujících buněk u 

docetaxelu a paklitaxelu definitivně označit jako rezistenci zprostředkovanou 

metabolismem, je nutné ověřit, zda je ona nižší citlivost ovlivnitelná specifickým 

inhibitorem dané CYP izoformy. Proto jsme v následující studii testovali vliv silných 

inhibitorů CYP3A4 (ketokonazol) a CYP2C8 (montelukast, klotrimazol) na viabilitu 

ovlivněnou docetaxelem a paklitaxelem u buněk overexprimujících vs neexprimujících 

příslušnou izoformu. Experimenty byly provedeny v koncentračním rozmezí cytostatik, 

v kterém jsme v počáteční studii pozorovali statisticky významné změny v citlivosti 

mezi studovanými liniemi. 

    Před vlastními pokusy jsme ověřili, zda studované modelové inhibitory nevykazují 

výrazné cytotoxické vlastnosti. Z Obr. 11 je zřejmé, že všechny vybrané inhibitory 

nemají výrazný antiproliferační efekt vůči studovaným liniím, a mohou tak být použity 

pro následující pokusy ověřující roli CYP450 v rezistenci vůči docetaxelu a paklitaxelu. 
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Obr. 11: Závislost buněčné viability na rostoucí koncentraci modelových enzymových inhibitorů 

ketokonazolu (inhibitor CYP3A4), montelukastu a klotrimazolu (inhibitor CYP2C8).  A) Viabilita 

buněk overexprimujících CYP3A4 a buněk parentních ovlivněná ketokonazolem. B) Viabilita 

buněk overexprimujících CYP2C8 a buněk parentních ovlivněná montelukastem. C) Viabilita 

buněk overexprimujících CYP2C8 a buněk parentních ovlivněná klotrimazolem. Výsledky jsou 

prezentovány jako průměry ± SD tří nezávislých měření. 
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    V prvním z pokusů, jež měl ověřit roli biotransformačních enzymů v rezistenci vůči 

cytostatikům, jsme sledovali vliv přítomnosti ketokonazolu na antiproliferativní efekt 

docetaxelu u buněk overexprimujících vs neexprimujících CYP3A4. U linie 

HepG2_CYP3A4 jsme sledovali signifikantní vzrůst citlivosti buněk vůči docetaxelu, 

přičemž u koncentrace docetaxelu 0,5 a 1 µM bylo po přidání ketokonazolu dosaženo 

hodnot pozorovaných v HepG2_EV buňkách (Obr. 12 A). Naopak u HepG2_EV buněk 

neměl přídavek ketokonazolu na protinádorový účinek docetaxelu žádný signifikantní 

vliv ani u jedné sledované koncentrace docetaxelu (Obr. 12 B). Obě tato data potvrzují, 

že enzym CYP3A4 hraje roli v rezistenci vůči docetaxelu a že tuto rezistenci je při 

určitých koncentracích docetaxelu možné kompletně zvrátit specifickým inhibitorem 

tohoto enzymu.  
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Obr. 12: Vliv ketokonazolu na antiproliferativní efekt docetaxelu v A) buňkách s overexpresí 

CYP3A4 a B) v buňkách bez overexprese CYP3A4. Výsledky jsou prezentovány jako průměry 

± SD tří nezávislých měření. V rámci statistického testu byly srovnávány Příslušné 

koncentrační body bez ketokonazolu byly statisticky porovnávány s odpovídajícími body s 

ketokonazolem pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí (*p < 0.05, **p < 0.01). 
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    Sukri již dříve zjistil, že současné podání ketokonazolu je schopno modulovat 

farmakokinetiku docetaxelu tak, že je možné snížit jeho dávku pro dosažení stejné 

AUC, jako když je podán docetaxel samostatně. Jmenovitě zjistil, že docetaxel v dávce 

75-100 mg/m2 produkuje stejnou AUC jako docetaxel v dávce 70 mg v kombinaci s 

ketokonazolem 200 mg dvakrát denně. Ve své studii srovnával odezvu z pohledu 

farmakokinetiky, farmakodynamiky, nežádoucích účinků a interetnických rozdílů u 

dvou skupin, z nichž každá obdržela jeden z výše zmíněných dávkovacích režimů. 

Obě kohorty vykazovaly prakticky stejnou AUC, odpověď na léčbu byla rovněž 

identická. Clearance docetaxelu byla o 40 % nižší u kohorty, u níž byl k docetaxelu 

přidán ketokonazol. Ohledně nehematologických nežádoucích účinků se obě skupiny 

příliš nelišily. U kohorty léčené kombinací byl zaznamenán výrazně nižší výskyt febrilní 

neuropatie. Tyto výsledky potvrzují, že inhibice CYP3A4 ketokonazolem je 

realizovatelná při požadavcích na redukci docetaxelu při současném zachování hladin 

léčiva a nádorové účinnosti, ke kterým se přidává výhoda vyšší bezpečnosti léčby 

(Sukri et al., 2010). V rámci svého designu nebyl bohužel Sukri schopen určit, zda se 

na výše popsaném benefitu kombinace docetaxelu s ketokonazolem podílí pouze 

modulace systémové farmakokinetiky, nebo zda došlo rovněž k redukci metabolismu 

na intratumorální úrovni a následnému ovlivnění odpovědi nádoru. Naše data 

naznačují, že by to tak teoreticky být mohlo. 

    V druhém z pokusů, jež měl ověřit roli biotransformačních enzymů v rezistenci vůči 

cytostatikům, jsme sledovali vliv přítomnosti montelukastu na antiproliferativní efekt 

paklitaxelu u buněk overexprimujících vs neexprimujících CYP2C8. V tomto případě 

neměl modelový inhibitor žádný významný vliv na antiproliferační efekt paklitaxelu ani 

u buněk overexprimujících CYP2C8 ani u buněk parentních. Abychom vyloučili, že se 

jedná o náhodu, použili jsme druhý, rovněž velmi potentní inhibitor, klotrimazol. Ani 

v tomto případě však nebyl pozorován žádný vliv na sledovaný parametr (Obr. 13). 

Z výsledků lze usuzovat, že CYP2C8 nehraje v rezistenci k docetaxelu významnou roli 

a že pozorovaná vyšší citlivost HepG2_EV buněk ve srovnání s HepG2_CYP2C8 

buňkami je pravděpodobně pouze artefakt, vzniknuvší např. v průběhu přípravy těchto 

linií. 
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Obr. 13: Vliv montelukastu a klotrimazolu na antiproliferativní efekt paklitaxelu v A) buňkách 

s overexpresí CYP2C8 a B) v buňkách bez overexprese CYP2C8. Výsledky jsou prezentovány 

jako průměry ± SD tří nezávislých měření. V rámci statistického testu byly srovnávány 

Příslušné koncentrační body bez ketokonazolu byly statisticky porovnávány s odpovídajícími 

body s ketokonazolem pomocí nepárového t-testu s Welschovou korekcí. 

    V literatuře zatím neexistuje přímý důkaz týkající se inhibice CYP2C8 či CYP3A4 

v nádorech a jejího vlivu na lékovou rezistenci u paklitaxelu.  
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5.2.3.    Inhibice CYP3A4 vybranými inhibitory tyrozinkináz v intaktních 

buňkách 

    V následující části práce jsme se rozhodli ověřit, zda by farmakokinetickou 

rezistenci vůči docetaxelu, kterou jsme potvrdili v předchozích pokusech, bylo možné 

zvrátit nejen použitím specifického inhibitoru, ale rovněž nových inhibitorů tyrozinkináz. 

Do naší studie jsme vybrali takové inhibitory tyrozinkináz, u kterých jsme v paralelních 

pokusech prokázali výraznou inhibici vůči rekombinantnímu enzymu CYP3A4 

(brivanib, osimertinib, dabrafenib, kobimetinib; data neukázána). Před vlastními 

pokusy sledujícími ovlivnění rezistence bylo potřeba zhodnotit, zda vybraná léčiva jsou 

schopna inhibovat CYP3A4 na intracelulární úrovni, a proto jsme provedli měření 

inhibiční aktivity pomocí komerčního kitu P450 Glo Assay v HepG2_CYP3A4 buňkách. 

    Inhibice jednotlivých kinázových inhibitorů byla porovnávána s modelovým 

inhibitorem ketokonazolem, jehož inhibiční aktivita v použitém experimentálním 

systému byla 99,1 %.  

    U látky brivanib byl pozorován nevýrazný inhibiční efekt, popř. byl dokonce slabě 

aktivační (Obr. 14 A). Mekhail ve své práci uvádí, že brivanib je metabolizován 

CYP1A2 a CYP3A4. Také zmiňuje, že brivanib by měl být méně náchylný k lékovým 

interakcím na rozdíl od látek jako je sunitinib nebo sorafenib (Mekhail et al., 2010). 

Syed poukazuje na to, že brivanib alaninát má být potentním inhibitorem CYP3A4. Po 

perorálním podání je rychle konvertován presystémově na brivanib. Ve své práci však 

došel k závěru, že brivanib alaninát neovlivňuje klinicky jaterní ani střevní CYP3A4 

(Syed et al., 2012). V našich studiích s rekombinantním enzymem byl brivanib silným 

inhibitorem, nicméně výsledky uvedené v Obr. 14 A spíše korelují s dostupnou 

literaturou. 

    Podobné výsledky jako brivanib vykazuje i léčivo osimertinib (Obr. 14 B). Reddy 

označuje osimertinib za slabý inhibitor CYP3A4. Kromě toho studie odkazují na fakt, 

že osimertinib je substrátem pro transportéry P-glykoprotein a BCRP (Reddy, Walker, 

Sharma, Ballard, & Vishwanathan, 2018). Opět v našich studiích s rekombinantním 

enzymem byl osimertinib velmi silným inhibitorem, nicméně výsledky uvedené v Obr. 

14 B spíše odpovídají publikované práci.  
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    Na rozdíl od brivanibu a osimertinibu vyvolaly látky kobimetinib a dabrafenib 

výrazný inhibiční efekt, přičemž dosáhly hodnot IC50 9,90 µM a 9,51 µM (Obr 14 C, 14 

D). O inhibici CYP3A4 kobimetinibem nejsou v dostupné vědecké literatuře zatím 

zmínky. Je známa pouze jeho role jako substrátu CYP3A4 – předchozí výsledky 

naznačují, že slabé inhibitory CYP3A4 nemají na farmakokinetiku kobimetinibu vliv. 

Naopak středně potentní inhibitory mohou zvýšit AUC kobimetinibu 3-4krát a Cmax 

dvojnásobně (Budha et al., 2016). Inhibice CYP3A4 dabrafenibem byla popsána. 

Stejně jako parentní molekula inhibují protein CYP3A4 i metabolity dabrafenibu – 

hydroxy-dabrafenib a desmethyl-dabrafenib (Lawrence, Nguyen, Bowen, Richards-

Peterson, & Skordos, 2014). Naše získané výsledky korelují s těmito poznatky. 

A)                                                                  B) 
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Obr. 14: Vliv A) brivanibu, B) osimertinibu, C) kobimetinibu a D) dabrafenibu na aktivitu 

CYP3A4 v HepG2_CYP3A4 buňkách. Výsledky jsou prezentovány jako průměry ± SD tří 

nezávislých měření. V případech, kdy to bylo aplikovatelné, byly spočítány hodnoty IC50 

(nelineární regresní analýza odpovídající sigmoidální Hillově kinetice). 
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5.2.4.    Vliv vybraných inhibitorů tyrozinkináz na citlivost buněk 

HepG2_CYP3A4 a HepG2_EV vůči docetaxelu 

    V posledním experimentu jsme hodnotili, zda je možné CYP3A4-zprostředkovanou 

rezistenci k docetaxelu zvrátit pomocí kobimetinibu a dabrafenibu, tedy léčiv, které 

jsme v předchozím pokusu potvrdili jako CYP3A4 inhibitory na buněčné úrovni. Pokusy 

probíhaly s koncentrací docetaxelu 0,5 µM nebo 1 µM, což jsou koncentrace, u kterých 

jsme prokázali roli CYP3A4 v rezistenci vůči tomuto cytostatiku. 

    Na Obr. 15 je vidět, že kobimetinib je schopen zvýšit antiproliferativní efekt 0,5 i 1 

µM docetaxelu a to s vyšší mírou na HepG2_CYP3A4 linii ve srovnání s linií 

transdukovanou prázdným vektorem.  
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Obr. 15: Vliv kobimetinibu na antiproliferační efekt docetaxelu. A) buňky HepG2_CYP3A4 a 

0,5 µM docetaxel, B) buňky HepG2_EV a 0,5 µM docetaxel, C) buňky HepG2_CYP3A4 a 1 

µM docetaxel a D) buňky HepG2_EV a 1 µM docetaxel.  Výsledky jsou prezentovány jako 

průměry ± SD tří nezávislých měření. Statistická analýza nebyla provedena, protože do 

kombinačního efektu u kobimetinibu zasahuje též jeho vlastní cytotoxicita. 
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    Jelikož do kombinačního efektu zasahuje i antiproliferativní efekt kobimetinibu 

samotného, není možné použít statistickou analýzu a navíc je potřeba aplikovat 

postup, který tento nechtěný efekt odfiltruje. Vypočítali jsme tedy senzitizační efekt 

podle následující rovnice: (viabilitadocetaxel sám – viabilitakombinace docetaxelu s ketokonazolem nebo 

kobimetinibem) – (100 – viabilitaketokonazol nebo kobimetinib sám). Senzitizační efekt nám reflektuje 

antagonizmus (<0%), aditivitu (=0%), popř. synergizmus (˃0%). Jak je zřejmé z Obr. 

16, kombinace kobimetinibu a docetaxelu je v buněčném systému HepG2 primárně 

antagonistická (data z HepG2_EV linie), přičemž tento efekt je revertován v 

synergistický efekt za přítomnosti enzymu CYP3A4 (data z HepG2_CYP3A4). Toto 

zjištění poukazuje na schopnost kobimetinibu modulovat rezistenci vůči docetaxelu 

zprostředkovanou enzymem CYP3A4.  
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Obr. 16: Grafické znázornění senzitizačního efektu pro kobimetinib. A) varianta 0,5 µM 

docetaxel, B) varianta 1 µM docetaxel. Senzitizační efekt byl spočítán podle následující 

rovnice: (viabilitadocetaxel sám – viabilitakombinace docetaxelu s ketokonazolem nebo kobimetinibem) – (100 – 

viabilitaketokonazol nebo kobimetinib sám). Senzitizační efekt reflektuje antagonizmus (<0%), aditivitu 

(=0%), popř. synergizmus (˃0%). Data vychází z průměrných hodnot uvedených v Obr. 15. 

    Pro látku dabrafenib jsme získali téměř identická data jako pro kobimetinib (Obr. 17 

a 18) a tedy i u ní lze konstatovat, že vykazuje schopnost omezit rezistenci vůči 

docetaxelu zprostředkovanou enzymem CYP3A4. 
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Obr. 17: Vliv dabrafenibu na antiproliferační efekt docetaxelu. A) buňky HepG2_CYP3A4 a 0,5 

µM docetaxel, B) buňky HepG2_EV a 0,5 µM docetaxel, C) buňky HepG2_CYP3A4 a 1 µM 

docetaxel a D) buňky HepG2_EV a 1 µM docetaxel.  Výsledky jsou prezentovány jako průměry 

± SD tří nezávislých měření. Statistická analýza nebyla provedena, protože do kombinačního 

efektu u dabrafenibu zasahuje též jeho vlastní cytotoxicita. 
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Obr. 18: Grafické znázornění senzitizačního efektu pro dabrafenib. A) varianta 0,5 µM 

docetaxel, B) varianta 1 µM docetaxel. Senzitizační efekt byl spočítán podle následující 

rovnice: (viabilitadocetaxel sám – viabilitakombinace docetaxelu s ketokonazolem nebo dabrafenibem) – (100 – 

viabilitaketokonazol nebo dabrafenib sám). Senzitizační efekt reflektuje antagonizmus (<0%), aditivitu 

(=0%), popř. synergizmus (˃0%). Data vychází z průměrných hodnot uvedených v Obr. 17. 

    Jelikož dabrafenib i kobimetinib jsou léčiva schválená poměrně nedávno, není 

k dispozici žádná studie, která by se zabývala kombinací těchto inhibitorů tyrozinkináz 

s cytostatiky, jež byly rozeznány jako oběti farmakokinetické rezistence.  
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6.    Závěr 

    Farmakokinetická rezistence je zprostředkována efluxem léčiv z buňky a rovněž se 

spekuluje o tom, že se na tomto fenoménu podílí i zvýšené odbourávání léčiv 

prostřednictvím biotransformačních enzymů. V naší práci jsme se rozhodli toto téma 

prozkoumat pomocí modelu HepG2 buněk transdukovaných lidskými CYP enzymy. 

    V první části práce jsme prokázali zvýšenou odolnost buněk overexprimujících 

CYP3A4 a CYP2C8 pro taxanová cytostatika docetaxel a paklitaxel. Role v rezistenci 

byla v následných experimentech s modelovými enzymovými inhibitory prokázána 

pouze pro cytostatikum docetaxel a enzym CYP3A4. V navazující části práce jsme 

nejprve hodnotili inhibiční účinky čtyř vybraných inhibitorů tyrozinkináz vůči CYP3A4 

na buněčné úrovni, přičemž pouze dvě léčiva (kobimetinib a dabrafenib) vykazovala 

schopnost inhibice tohoto enzymu. V závěrečné části jsme pak zkombinovali léčiva 

kobimetinib a dabrafenib s docetaxelem a sledovali, zda jsou schopny zvrátit rezistenci 

zprostředkovanou enzymem CYP3A4. Tento pozitivní efekt se prokázal u obou 

studovaných léčiv. 

Závěrem lze konstatovat, že se plně podařilo naplnit vytyčené cíle. Naše práce 

komplexním způsobem studuje případnou roli cytochromů P450 v cytostatické 

rezistenci a podává přímý důkaz o participaci CYP3A4 v tomto fenoménu. Výsledky ze 

závěrečné kombinační studie by po ověření in vivo teoreticky mohly poskytnout 

účinnější a/nebo bezpečnější terapii mnoha onkologickým pacientům.  
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