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Přesun výsledků chromatografických záznamů z kapitoly 3.3 Použité metody do 

kapitoly 4. Výsledky 

Omylem byly zařazeny výsledky chromatografických záznamů metabolismu 

cabozantinibu za použití jaterních mikrosomů potkana premedikovaného 

pregnenolonkarbontirilem s použitím NADPH-GS (NADPH-generujícího systému), bez 

NADPH-GS (obr. 5), s rychlostí průtoku mobilní fáze 1 ml∙min-1 a 0,6 ml∙min-1 (obr. 6) 

do části použité metody. Správně se jedná o výsledky, které mají být součástí podkapitol 

4.1 (Časová závislost přeměny cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana) a 4.5 

(Identifikace metabolitů cabozantinibu pomocí hmotností spektrometrie). V souvislosti 

se změnou ve výsledkové části dochází k přečíslování stran a obrázku. 

Strany 36 a 39 z původní verze diplomové práce před opravou, kterých se tato 

oprava týká, jsou znázorněny na následujících dvou stránkách tohoto opravného lístku. 

Strany z kapitol 4.1 a 4.5, kam byly v rámci opravy obrázky výše popsaných 

chromatografických záznamů přesunuty, jsou uvedeny na dalších dvou stránkách tohoto 

opravného lístku. Znázorněna je i změna v číslování stran a v číslování druhého obrázku. 

Z důvodu přesunutí obr. 6 do kapitoly 4.5 došlo také k přečíslování některých 

jiných obrázků. Jedná se o obr. 7 přečíslovaný na obr. 6, obr. 8 přečíslovaný na obr. 7, 

obr. 9 přečíslovaný na obr. 8, obr. 10 přečíslovaný na obr. 9, obr. 11 přečíslovaný na obr. 

10 a obr. 12 přečíslovaný na obr. 11. 
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Obr. 5 Chromatografický záznam metabolismu cabozantinibu za použití jaterních 

mikrosomů potkana premedikovaného pregnenolonkarbonitrilem s použitím NADPH-GS (a) 

a bez NADPH-GS (b). Podmínky mobilní fáze: acetonitril a 5 mM octan amonný o pH 5 
v poměru 60:40. Rychlost průtoku mobilní fáze: 1 ml∙min−1. 
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Obr. 6 Chromatografický záznam metabolismu cabozantinibu za použití jaterních 
mikrosomů potkana premedikovaného pregnenolonkarbonitrilem s rychlostí průtoku mobilní 

fáze 1 ml∙min−1 (a) a 0,6 ml∙min−1 (b). Podmínky mobilní fáze: acetonitril a 5 mM octan amonný 

o pH 5 v poměru 60:40. 
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4 Výsledky 

4.1 Časová závislost přeměny cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana 

Časová závislost přeměny cabozantinibu byla studována za použití jaterních mikrosomů 

izolovaných z potkanů premedikovaných pregnenolonkarbonitrilem (PCN). Ukázkový 

chromatogram separace metabolitů cabozantinibu za podmínek popsaných v kapitole 

3.3.1 a za použití PCN mikrosomů je uveden na obr. 5. 

 

Obr. 5 Chromatografický záznam metabolismu cabozantinibu za použití jaterních 
mikrosomů potkana premedikovaného pregnenolonkarbonitrilem s použitím NADPH-GS (a) 

a bez NADPH-GS (b). Podmínky mobilní fáze: acetonitril a 5 mM octan amonný o pH 5 

v poměru 60:40. Rychlost průtoku mobilní fáze: 1 ml∙min−1. 
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4.5 Identifikace metabolitů cabozantinibu pomocí hmotnostní spektrometrie 

Za účelem identifikace metabolitů cabozantinibu zkoumaných v této diplomové práci 

byla využita metoda hmotnostní spektrometrie. Jak je patrné z obrázku 12, snížením 

rychlosti průtoku mobilní fáze, které bylo provedeno pro potřeby na hmotnostním 

spektrometru, došlo pouze k časovému posunu jednotlivých metabolitů, ale jejich vzhled 

je stejný. 

 

Obr. 12 Chromatografický záznam metabolismu cabozantinibu za použití jaterních 
mikrosomů potkana premedikovaného pregnenolonkarbonitrilem s rychlostí průtoku mobilní 

fáze 1 ml∙min−1 (a) a 0,6 ml∙min−1 (b). Podmínky mobilní fáze: acetonitril a 5 mM octan amonný 

o pH 5 v poměru 60:40. 

 

Výsledky z hmotnostní spektrometrie provedené z důvodu identifikace metabolitů 

cabozantinibu jsou uvedeny na obr. 13 až 17 na str. 52 a 53. Molekulová hmotnost 

parentální molekuly cabozantinibu činí 502. Výsledkem této analýzy je identifikace 

metabolitu o molekulové hmotnosti 518, což je o 16 více, než má parentální molekula…



   

 

Oprava jednotky mAU∙min-1 na mAU∙min v obr. 6 a 7 podle upraveného 

číslování v rámci tohoto opravného lístku (v původní verzi diplomové práce obr. 7 

a 8) 

 

Obr. 6 Časová závislost tvorby metabolitů cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana 

premedikovaného pregnenolonkarbontirilem pro metabolity M1, desmethylcabozantinib, M3, 

monohydroxycabozantinib a N-oxid cabozantinibu. Výsledky jsou uvedeny jako průměrné 
hodnoty a směrodatné odchylky ze tří paralelních měření. 

 

 

Obr. 7 Metabolismus cabozantinibu jaterními mikrosomy králíka, myši, 

nepremedikovaného (kontrolního) potkana a potkana premedikovaného benzo[a]pyrenem (BaP), 
Sudanem I (SudI), fenobarbitalem (PB), ethanolem (EtOH) a pregnenolonkarbonitrilem (PCN). 

Výsledky jsou uvedeny jako průměrné hodnoty a směrodatné odchylky ze tří paralelních měření. 


