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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CDNB  1-chlor-2,4-dinitrobenzen 

CYP  cytochrom P450 
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Cys–49 cystein lokalizovaný jako 49.aminokyselina sekvence 
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HCBD  hexachor-1,3-butadien 

HPETE hydroperoxy-ikosatetraenová kyselina 

HPODE hydroperoxy-oktadekadienová kyselina 

LTA4  leukotrien A4 

LTB4  leukotrien B4 

LTC4  leukotrien C4 

LTD4  leukotrien D4  

NEM  N-ethylmaleinimid 

MAPEG nadrodina membránově asociované enzymů 

MGST  mikrosomální glutathion-S-transferasa typu 1 

MGST 1 mikrosomální glutathion-S-transferasa typu 2 

MGST  2 mikrosomální glutathion-S-transferasa typu 2 

MGST 3  mikrosomální glutathion-S-transferasa typu 3 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

ROS  reaktivní kyslíkaté látky 

SDS-PAGE sodiumdodecylsulfát-polyakrylamidová gelová elelektroforéza 

Triton X-100 detergent 
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ABSTRAKT 

 

 

Mikrosomální glutathion-S-transferasy (MGST) se účastní druhé fáze 

biontrasnformace v eukaryotických buňkách a prokaryotických buňkách 

organismů. Hrají významnou roli v obraně proti kancerogenním, toxickým a 

farmakologicky aktivním elektrofilním sloučen inám. Mikrosomální 

glutathion-S-transferasa je membránově vázaný enzym ve formě trimeru, který 

katalyzuje konjugaci elektrofilních sloučenin s glutathionem a redukci lipidických 

peroxidů. Peroxidasová aktivita MGST můţe být důleţitá pro ochranu proti 

lipidické peroxidaci za podmínek oxidačního stresu. Řada biochemických přístupů 

se uţívá pro studování vlastností MGST, tj. enzymové aktivity, nitrobuněčné 

distribuce, substrátové specifity a bílkovinné struktury. MGST jsou součásti 

nadrodiny MAPEG (membránově vázané enzymy v metabolismu 

ikosatetraenových kyselin a glutathionu). Do této nadrodiny patří na základě 

strukturální a fylogenetické podobnosti enzymy: MGST 1, MGST 2, MGST 3, 

mikrosomální Ya-GST, prokaryotické MGST tj. MGST bakterie E.Coli a MGST 

cyanobakterie nazývaná SynMGST (Bressel se sp. 2004)  

prostaglandin-E-syntasa, aktivující protein 5-lipoxygenasu a 

leukotrien-C4-syntasu. Enzymy této nadrodiny jsou zapojeny do detoxifikace, 

ochrany před oxidačním stresem a syntézy prostaglandinu E a cysteinyl-

leukotrienu. Na základě pochopení funkcí MGST je moţné lépe rozumět 

obranným mechanismům proti oxidačnímu stresu a tím nalézt poznatky o 

patofyziologických dějích a cytotoxicitě látek. Pro budoucnost tento enzym můţe 

hrát významnou roli ve vývoji léků a určení jejich potenciální toxicity. 

 

Klíčová slova: Mikrosomální glutathion-S-transferasa (MGST), nadrodina 

membránově vázaných enzymů (MAPEG), mikrosomální Ya-GST (mikrosomální 

glutathion-S-transferasa třídy α) 
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ABSTRACT 
 

 

The microsomal glutathione S-transferases (GST, EC 2.5.1.18) constitute a 

group of phase II detoxification enzymes present in eukaryotic cells and 

prokaryotic organisms. They play significant roles in defense against 

carcinogenic, toxic, and pharmacologically active electrophilic compounds. The 

microsomal glutathione S-transferase is a homotrimeric, membrane-bound 

enzyme, that catalyzes conjugation of electrophilic compounds with glutathione 

and reduction of lipid hydroperoxides. Peroxidase activity may be of importance 

for protection against lipid peroxidation under conditions of oxidative stress. A 

number of biochemical approaches have been used to study the properties 

of MGST, including enzymatic activity, sub-cellular distribution, substrate 

specificity, and proteins structure. MGST is considered a member of the MAPEG 

(membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione metabolism) 

superfamily of structurally and phylogeneticaily related enzymes, including MGST 

1, MGST 2, MGST3, microsomal Ya-GST, MGST 1 Like 1, 5-lipoxygenase 

activating protein, and leukotriene C4 synthase. Enzymes in this superfamily are 

involved in detoxification, protection from oxidative stress, and synthesis 

of prostaglandin E and cysteinyl leukotrienes. On the basis of understanding 

funcitons MGST is possible better understand defensive mechanisms against 

oxidizing stress thereby  find cognisances about pathophysiologic processes and 

cytotoxicity of substances. To future research this enzyme may play significant 

role under development pharmaceuticals and determination their potential 

toxicity. 

 

Key words: The microsomal glutathione S-transferase, membrane-associated 

proteins (MAPEG), microsomal Ya-GST(microsomal glutathione S-transferase of 

class α)  
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1. ÚVOD  
 

Mikrosomální glutathion-S-transferasa (MGST) je enzym, který patří do skupiny 

transferas (EC 2.5.18). Obsahuje elektrofilní místo, na které se pomocí thioeteru 

navazuje glutathion substrát. Enzym katalyzuje konjungaci tripeptidu glutathionu 

s různými elektrofilními látkami v druhé fázi biotransformace, přeměnu peroxidů a 

izomerizací mastných kyselin. Další jeho funkcí je odstrańování karcinogenů, 

intracelulární transport hydrofobních ligandů a podílí se na modulaci signální 

transdukce. 

Glutathion-S-transferasy (GST) se vyskytují v různých organismech: 

mikroorganismy, hmyz, rostliny, ryby, ptáci a savci. Patří do 2 velkých nadrodin 

enzymů obsaţených v cytosolu a mikrosomech. Cytosolické GST byly rozděleny 

do rodin na základě podobnosti jejich určité sekvence. Do této nadrodiny byly 

přiřazeny rodiny savčí GST: alfa (α), mí (μ), pí (π), sigma (σ), théta (θ), zeta (ξ), 

omega (ώ) a kappa (κ). Později byli objeveny další 4 rodiny beta (β), delta (δ), fí 

(Φ) a tau (τ), které jsou reprezentovány v bakteriích, hmyzu a rostlinách. Druhá 

nadrodina se podílí na metabolismu glutathionu a leukotrienů, obsahuje 

membránově asociované enzymy a je označena jako (MAPEG). Je sloţená 

z enzymů mikrosomální glutathion-S-transferasy 1 (MGST 1), MGST 2, MGST 3, 

mikrosomální Ya-GST (mikrosomální glutathion-S-transferasy třídy α) (Prabhu se 

sp. 2004), prokaryotické MGST tj. MGST bakterie E.coli a MGST cyanobakterie 

nazvané SynMGST, mikrosomální bílkoviny aktivující 5-lipoxygenasu (FLAP), 

leukotrien-C4-syntasy a enzymu podobné struktury MGST 1 (MGST1-L 1), který je 

nazýván prostaglandin-E-syntasa. 

Evoluce rozpustných GST a členů nadrodiny MAPEG vyvolala obměnu funkce, 

regulace a nitrobuněčné umístění ve dvou nadrodinách. Rozpustné GST jsou 

zapojeny v první řadě v metabolismu xenobiotik, např. jsou to karcinogenní látky, 

polutanty v ţivotním prostředí a cytostatika, stejně jako detoxikace potenciálně 

škodlivých endogenních reaktivních sloučenin. Mnoho endogenních GST 

substrátů podléhá modifikaci makromolekul reaktivními kyslíkovými látkami, proto 

mají GST antioxidační funkci. Několik rozpustných GST je zapojeno do syntézy a 

inaktivace prostaglandinů. Enzymy v nadrodině MAPEG nejsou spojovány 

s detoxifikační reakcí, ale spíše se podílí na biosyntéze leukotrienů a prostanoidů 

a endogenních lipidových signálních molekul. Souhrnně isoenzymy GST 
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přispívají k buněčným detoxifikačním procesům a k autokriním a parakriním 

regulačním mechanismům. 

 

1.1 Historie GST 
 

Transferasy byly zpočátku studovány kvůli jejich působení v metabolismu 

xenobiotik neţ kvůli jejich funkci v biosyntéze leukotrienů nebo prostaglandinu. 

V roce 1961 v extraktech jaterní tkáně potkana bylo objeveno, ţe GST katalyzují 

konjugaci glutathionu (GSH) buď s 1,2-dichloro-4-nitrobenzenem (DCNB) nebo 

s bromosulfoftaleinem. Byla vytvořena purifikační enzymová schémata a bylo 

zjištěno, ţe jeden dílčí enzym patří ke třídě mí rozpustné GST. Dále byly 

zkoumány cytosolické proteiny v játrech potkana, které váţou karcinogenní látky, 

steroidy a bilirubin. To vedlo k prvnímu popisu třídy alfa GST, ačkoli v té době tyto 

enzymy se nazývaly „ligandin“ (1967). Bylo rozpoznáno, ţe 1-chloro-2,4-

dinitrobenzen (CDNB) je obecně substrát pro GST usnadňující identifikace alfa-, 

pi-, sigma- a kappa- třídy GST, stejně jako další členové mí- třídy. Transferasy 

třídy theta byly prvně purifikovány substráty 1-menafthyl-sulfátem a 1,2-epoxy-3-

p-(nitrophenoxy)-propanem. Později třídy zeta a omega byly charakterizovány . 

První důkazy existence MGST byly poskytnuty před dvaceti lety po demonstraci 

aktivity rozpustné GST v jaterní tkáni potkana. Tento enzym byl zpočátku určený 

jako mikrosomální GST pro jeho jedinečnou funkci. Má schopnost konjugace 

CDNB s GSH a zvyšuje kovalentní modifikace proteinu s thiolovým agens 

N-ethylmaleinimid (NEM) v roce 1979. Dále bylo zjištěno, ţe aktivace konjungací 

GSH a CDNB potkaní mikrosomální GST nastává pomocí alkylace Cys-49, ačkoli 

to můţe být také dosaţeno omezeným rozpadem bílkovin. Molekulové klonování 

enzymu ukázalo, ţe MGST nesdílí identitické sekvence s rozpustnou GST. 

V roce 1988 byla poprvé ohlášena purifikace lidské mikrosomální GST, nyní 

nazvané MGST 1. Dále byl objeven člen nadrodiny MAPEG nazvaný jako FLAP, 

který byl získán izolací proteinu asociovaného s membránou, FLAP aktivoval 

5-lipoxygenasu, která přeměnila kyselinu arachidonovou na 5-hydroperoxy-

8,11,14-cis-6-trans-eicosatetraenovou kyselinu a leukotrien A4. Poté byla v roce 

1994 charakterizována mikrosomální GST zodpovědná za syntézu leukotrien C4 

(Sherrat a Hayes 2001). V nedávné době byla charakterizována mikrosomální 

Ya-GST izolací z mikrosomů lidské a ovčí jaterní tkáně (Prabhu se sp. 2001). 
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2. Cíl práce 
  

Cílem této rešeršní práce je podrobná charakterizace lidských mikrosomálních 

glutathion-S-transferas. Hlavní pozornost bude směřována k následujícím bodům: 

 Struktura enzymů 

 Genová exprese a lokalizace v lidských orgánech 

 Metabolismus 

 Klinický význam 

 Metody purifikace a izolace 
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3. STRUKTURA ENZYMŮ 
 

3.1 MGST 1, MGST 2, MGST 3 
 

Molekulová hmotnost isoenzymů MGST je určená cDNA sekvenční analýzou 

17,2 KDa u MGST 1 (Andersson se sp. 1994), 16,6 KDa MGST 2 (Jakobsson se 

sp. 1996), 16,5 KDa MGST 3 (Thameem se sp. 2003). Struktura 

glutathion-S-transferasy byla určena poprvé na základě podobnosti domény GST 

vázající GSH k redoxnímu proteinu glutaredoxinu (Oakley 2005). MGST je 

lokalizována na endoplasmatickém retikulu a na vnější straně mitochondriální 

membrány (Hayes a Strange 1995). Pomocí elektronové krystalografie bylo 

moţné získat strukturální informaci vysokého rozlišení savčího proteinu MGST 

v lipidové dvojvrstvě. Důleţitým parametrem u krystalografie byla koncentrace 

enzymu v membránovém fosfolipidu. Dvojrozměrné krystaly enzymu 

mikrosomální glutathion-S-transferasy byly indukovány pomalým odstraňováním 

saponátem ze směsi obsahující malé mnoţství fosfolipidů. Obrazy vzorků 

stabilizovaných v taninu byl získány vyuţitím elektronové kryomikroskopie.  

 Primární struktura enzymu je pořadí aminokyselin (AK), MGST 1 obsahuje 

155 AK, MGST 2 147 AK, MGST 3 152 AK. Tyto isoenzymy MGST jsou bazické 

(Jakobsson se sp. 2000). Sekundární struktura je levotočivý α-helix, terciární 

struktura je globulární. Kvarterní struktura je trimer, který obsahuje vnitřní jádro 

s 12 šroubovicemi okolo centrálního regionu s nízkou hustotou proteinu 

ve fosfolipidu. Spirálovitý svazek je částečně obklopen podlouhlými doménami. 

Monomer obsahuje 4 šroubovice (Hebert se sp. 1995). Trimer MGST byl nalezen 

v proteoliposomech, v endoplasmatickém retikulu a v mikrosomech (obr. 1). 

 

Obr. 1. MGST na endoplazmatickém retikulu (Schmidt-Krey  se sp. 2000) 
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Mikrosomální glutathion-S-transferasa můţe být reorganizována do liposomů 

s uchovanou aktivitou. V laboratorních podmínkách bylo pomocí elektronové 

krystalografie získány informace o struktuře membránových map MGST. 

Parametr krystalografie, koncentrace enzymu ve fosfolipidu, má specifický 

význam. Od molární koncentrace 5 µM MGST byly získány mapy 

s trojúhelníkovou souměrností, zatímco mapy s pravoúhlou souměrností byly 

pozorované v niţší koncentraci MGST. Z membránových map byly vytvořené 

krystaly s nízkým obsahem lipidů. Příčné řezy map membrán byly často 5 µm 

veliké nebo větší, ale souvislé krystalové domény byly omezené na 0,5-1 µm 

analyzované optickou difrakcí. 

Ze získaných dat elektronové mikroskopie, byla vytvořena projekce struktury 

mikrosomální glutathion-S-transferasy. Je pozorována jako jeden bod 

skenovaného obrazu a můţe být popsána jako dva koncentrické kruhy s určitou 

hustotou enzymu ve fosfolipidu. Jeden kruh je rozdělen do šesti domén, které 

jsou stejně vzdálené. Šest vnitřních šroubovic nakreslí amorfní region s nízkou 

hustotou enzymu ve fosfolipidu.  

Vnější prstenec se skládá ze tří separovaných podlouhlých domén, které 

netvoří zavřenou strukturu. Hranice mezi přiléhajícím proteinem jednotky trimeru 

nemohou být získány z přítomného 2D modelu. Na základě Krystalografické 

analýzy struktury byla MGST 1 navrţena (obr. 2, 3, 4) jako model struktury 

MAPEG nadrodiny (Schmidt-Krey se sp. 2000).  

 

Obr. 2. 3D zobrazení MGST trimetru (Schmidt-Krey  se sp. 2000) 
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Obr. 3. Hexagonální krystal zabalené MGST 1 v uskupení dvojrozměrných 
krystalů (Schmidt-Krey se sp. 2000) 

Dva trimery jsou umístěné na krystalografické trojrozměrné ose elementární 

buňky (navrhnuté červeně). Na základě nalezení šesti souměrných struktur v 

kruhu lze identifikovat trimer. 

 

MGST 1 trimer byl pozorován podél roviny membrány. Navrhovaná 

cytoplasmatická doména obsahující aktivní místo je v horní části obrázku. 

Anizotropie rozlišení je ilustrována prodlouţením bodové rozprostřené funkce 

podél kolmého směru k rovině membrány. V rovině je rozlišení izotropní. 

 

Obr. 4. diagram trimeru MGST (Oakley 2005) 
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3.2 Mikrosomální Ya-GST 
 

Tento enzym má molekulovou hmotnost  25 KDa a je dimer. Monomer Ya-GST 

má αβ doménu s N koncem a α helikární doménu. Struktura tohoto enzymu je 

podobná glutathion-S-transferasam třídy α, μ, π; ale liší se doménou s C koncem. 

Lépe váţe lipofilní substráty, ale je moţné, ţe šroubovice Ya-GST jsou vnořeny 

do membrány stejně jako u cyklogenasy (obr. 5) (Prabhu se sp. 2003 ). 

.     

Obr. 5. Hypotetický model lokalizace Ya-GST (Prabhu se sp. 2003) 
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4. Genetické aspekty a biochemické aspekty MGST 
 
4.1 Genetická exprese 
 

Mikrosomální glutathion-S-transferasa (MGST) je enzym vázáný na membráně 

a je strukturálně odlišný od cytosolické GST. Pomocí cDNA hybridizace byl 

zjištěn význam genu lidské MGST lokalizované na chromozomu 12 (GST 12) v 

hybridních buňkách myší a lidské linie. Na základě získání poznatků z genomové 

Southern blot analýzy bylo navrţeno, ţe lidská mikrosomální GST je kódována 

jednotlivými nebo velmi málo zastoupenými kopiemi genu. Proto byl gen lidské 

MGST nadrodiny MAPEG lokalizován v izolovaných chromozomech (Dejong se 

sp. 1990): MGST 1 na chromozomu 12p13,1-13,2; MGST 2 na chromozomu 

4q28-31, MGST 3 na chromozomu 1q23 (Jakobsson se sp. 2000) a mikrosomální 

Ya-GST na chrozomu 6 (Sherrat a Hayes 2001). 

Gen MGST 1 (obr. 6, tab. 1) měří 18 kb a obsahuje sedm exonů. Kódující 

sekvence obsahuje 155 aminokyselin s otevřeným čtecím rámečkem, které jsou 

přítomné v exonech 2, 3, 4. 5'-nepřeloţený region je přítomný v exonech 1a, 1b, 

1c, 1d, 2 a 3'-nepřeloţený region je přítomný v exonu 4. Exony 1a, 1b, 1c, 1d a 3 

podlehájí alternativnímu sestřihu a poté vzniká šest různý transkriptů MGST. 

Výsledky řetězové polymerázové reakce ukazují, ţe většina transkriptů MGST se 

nalézá uvnitř exonu 1b a analýza primeru ukazuje tyto transkripty uvedené 

ve třech hlavních místech lokalizované v 79, 81 a 88 nukleotidech proti směru 

iniciace kodonu ATG (adenin, thymin, guanin). Sekvence obklopující 

předpokládaná místa iniciace jsou bohatá na G-C (guanin-cytosin). Na základě 

northen blot analýzy bylo zjištěno, ţe exprese lidského genu MGST 1 začíná 

transkripcí za vzniku sekvencí RNA o velikosti 1,0 kilobáze v játrech a v několika 

dalších tkáních ( Lee a Dejong 1999). 

Všechny Introny začínají nukletidovou sekvencí GTAA 5' konce a končí 

u nukleotidové sekvence  AG v 3' konci (tab. 2). Rovněţ byla potvrzena 

přítomnost podélné regulace terminační kodonu ve směru start kodon 

v 5'-nepřeloţeném regionu (tab. 2) (Kelner se sp. 2000). 
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Obr. 6. Diagram lidské struktury MGST 1 (Lee a Dejong 1999) 

(A) křivkový diagram genomové struktury lidské MGST. Exony jsou označeny 

černými zvednutými obdélníky. 

 

(B) sekvence genu MGST 1. 

Zmapované sekvence exonů 1a,1b, 1c, 1d, 2, 3, a 4 a částečná sekvence intronu 

byly ukázany. Sekvence aminokyselin jsou označeny pouţíváním jednotlivého 

písmenového kódu pod odpovídajícím tripletem kodonu. 
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Tab. 1. Intron-exonové spojení v lidském genu MGST1 (Lee a Dejong 1999) 

Exony   Introny   

Číslo Velikost(bp) Spojení Velikost Číslo 5'- donor ---  - 3´-donor 

1a 43 ne 7,1 kb 1a AACACCgtaagt- - -tttaagATTCC 

1b 65 ne 6,5 1b CTCACCgtgcgt- - -tttaagATTCC 

1c 121 ne 6,5 1c GTGCGGgtaagt- - -tttaagATTCC 

1d 51 ne 0,8 1d CAAGTTgtaagt- - -tttaagATTCC 

2 148 

Lys42-

VAL43 3,3 2 AGAAAGgtaaga- - -ggatagFTTTT 

3 95 Arg74 6 3 ACGCAGgtaaac- - -ccacagAGCCC 

4 615   4  

    shoda gtaag- - - - - - - - -agA 

 

Tab. 2 Sekvence intronů a exonů a návrh modifikací exonů (Kelner se sp. 1996) 

 Exon-3'  

5'-

Intron-

3'  5'-Exon  

1 CAAGTT GTAAGT 779 bp TTTAAG ATTCCA 2 

2 AGAAAG GTAAGA 

-3000 

bp GGATAG GGTTTT 3 

3 ACGGAG GTAAAC 

~6100 

bp CCACAG AGCCCA 4 

  A  C   

návrh  AG GT-A  -AG NNN  

sekvence  G  T   

 

Regulace transkripce membránově vázaných enzymů MGST a 

leukotrien-C4-syntasy je způsobena specifickými proteiny Sp1 a Sp3 (Ekstrom 

2003, Serio se sp. 2000). K charakterizace exprese genu MGST se pouţívá 

cDNA knihovna, která obsahuje sekvenci 909 nukleotidů. Byla rozlišena pomocí 

5-nepřeloţeného regionu se sekvencí 74 nukleotidů a 3´-nepřeloţeného regionu 

se sekvencí 368 nukleotidů (Dejong se sp. 1988). 
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4.2 Genetický polymorfismus 
 

Genetické variabilita mezi jednotlivými lidmi byla zjištována u běţných nemocí 

a u rozdílů mezi terapeutickou účinností a neţádoucími efekty léků. Mapa 

genetického polymorfismu představuje nástroj pro studování komplexních 

genetických nemocí, migrace populačních vzorů a různorodost 

farmakogenetických moţností. Polymorfismus byl zkoumán polymerázovou 

řetězovou reakcí. V blízké budoucnosti na základě genetického polymorfismu 

MGST mohou být zjišťovány predispozice k nemocím a cilitvost lidského 

organismu na léky (Iida se sp. 2001).  

 

4.3 Tkáňové distribuce MGST 1, MGST 2 a MGST 3 a Ya-GST 
 

Lidská vícenásobná tkáňová Northern blot analýza ukazuje 16 dospělých a pět 

fetálních tkání, které byly získané z komerčního zdroje. Byla zjišťována exprese 

MGST 1. Je zajímavé, ţe enzym se vyskytuje ve všech prozkoumaných orgánech 

u dospělých osob. Skutečnost, ţe exprese jaterní MGST 1 je relativně vysoce 

vztaţena k dalším orgánům, podporuje roli enzymu v detoxifikaci. Samozřejmě to 

souhlasí se širokou substrátovou specifitou směrem ke xenobiotikům. Přítomnost 

vysokých kocentracích transkriptu také signalizuje ve slinivce další funkci, která je 

moţná příbuzná s ontogenetickým původem těchto orgánů. Pomocí 

imunohistochemie byl MGST lokalizován převáţně v exokrinních slinivkách. 

Značné zvýšené exprese genu MGST jsou také nalezeny v prostatě, v tračníku a 

v ledvině, zatímco niţší exprese genu MGST byly detekovány ve slezině, 

v kosterní svalu, v placentě, v brzlíku a v periferních krevních leukocytech (tab. 3, 

obr. 7) (Estonius se sp. 1999). 

MGST 2 má širokou tkáňovou distribuci a byla specificky identifikována 

v lidských játrech, ve slezině, v kosterním svalu, v srdci, v nadledvinkách, ve 

slinivce, v prostatě, ve varleti, ve fetálních játrech a ve fetální slezině. Ale exprese 

mRNA MGST 2 byla velmi nízká v plicích, v mozku, v placentě, a v kostní dřeni 

(Jakobsson se sp. 1996). 

U MGST 3 byla identifikována převáţně její exprese v kosterním svalu, v srdci 

a v kůře nadledvinek, ve varlatech, ve vaječnících, v štítné ţláze, v pankreatu a 

méně v plicích, v brzlíku a v krevních leukocytech. Dále byla lokalizována 
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v rakovinných buňkách melanomu, adenocarcinomu a leukémie (Thameem se 

sp. 2003). 

Mikrosomální Ya-GST byla nalezena v játrech, ve varlatech, v ledvině, 

v nadledvinkách, méně v mozku a v placentě (Hayes a Strange 2000, Prabhu se 

sp. 2004). 

Tab. 3. Northern blot analýza tkáňové distribuce MGST 1 (Estonius se sp. 1999) 

Northern blot analýza tkáňové distribuce MGST-1 

Tkáň 

Lidská mRNA 

exprese 

(% jater) 

Lidská 

imunohistochemie 

Srdce 14  

Mozek 24  

Placenta 7  

Plíce 15  

Játra 100 Přítomná 

Kosterní sval 3  

Ledvina 34 

 Endotel  

sběrných kanálků 

Slinivka 103  

Slezina 1  

Brzlík 7  

Prostata 45  

Varle 26 

Silně Leydigovy 

a Sertoliho buňky 

Vaječník 18 Přítomná 

Tenké střevo 23 Krypty 

Colon 35  

Leukocyt 8  

Ţaludek -  

Epididymis -  

Duodenum -  

Děloha -  
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Adrenální -  

Oko -  

Fetální srdce 0  

Fetální 

mozek 0  

Fetální plíce 18  

Fetální játra 100  

Fetální 

ledvina 9  

Čichová -  

Epitel   

Pochva - Přítomná 

 

          

 

Obr. 7. Northen blot analýza MGST 1 (Estonius se sp. 1999) 
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5. Metabolismus 
 

5.1 MAPEG nadrodina  
 

MAPEG nadrodina obsahuje membránově asociované proteiny v metabolismu 

glutathionu a eicosanoidů. Nadrodina se skládá ze šesti lidských proteinů včetně 

aktivujicího proteinu 5-lipoxygenasy (FLAP), MGST 1, MGST 2, MGST 3 a 

MGST1-LIKE 1 (MGST1 L1). Navíc byly identifikované i z rostlin (Arabidopsis 

thaliana, Oryza sativa, a Ricinus communis), z hub (aspergillus nidulans) a 

z bakterií (Synechocystis sp. , Escherichia coli, a Vibrio cholerae). 

Na základě podobností genů se MAPEG nadrodina rozděluje do 4 skupin. 

První skupina je sloţená z členů FLAP, LTC4-syntasy a MGST 2, druhá z MGST 

3 společně s enzymy nalezenými v rostlinách a v houbách. Třetí a čtvrté skupiny 

obsahují proteiny identifikované v bakteriích (E. coli a v. cholera), MGST 1 a 

MGST1-L1. 

5.1.1 MGST 1 

 

Mikrosomální glutathion-S-transferasa typu 1 (MGST 1) byla izolována v roce 

1982. Tento enzym má širokou substrátou specificitu a je velmi rozšířen. 

V jaterních mikrosomech se vyskytuje 3 % proteinů MGST 1. Pro tento enzym 

jsou charakteristické substráty halogenované areny jako 1-chloro-2,4-

dinitrobenzen (CDNB), stejně jako různé nenasycené polyhalogenderiváty. Tento 

enzym se podílí na biosyntéze leukotrienu C4 (LTC4). MGST 1 katalyzuje 

glutathion závislé redukce určitých lipidových peroxidů, mezi neţ patří organické 

peroxidy, peroxidy mastných kyselin a peroxidy fosfolipidů. Tyto reakce mohou 

být důleţité pro ochranu proti lipidové peroxidaci za podmínek oxidačního stresu. 

Zajímavou vlastností MGST 1 je efektivní vazba s LTC4. Role vazby LTC4 není 

známa a vyţaduje další výzkum v souvislosti s cysteinyl-leukotrienovými 

receptory.  

5.1.2 MGST 2 a MGST 3 

 

MGST 2 a MGST 3 také katalyzují glutathion závislé redukce 5-hydroperoxy-

eicosatetraenových kyselin (5-HPETE). FLAP ani LTC4-syntasa nemají 
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ve stejném sytému peroxidasovou aktivitu jako MGST 2 a MGST 3. Tyto enzymy 

mohou působit v detoxifikaci xenobiotik a ochraně proti škodlivým metabolitům 

vzniklým během oxidačního stresu. Jejich důleţitá role ve fyziologii by měla být 

objasněna (Jakobsson se sp. 2000). 

 

5.1.3 Mikrosomální Ya-GST 

 

Aktivita selen nezávislé gluthation peroxidasy je převáţně spojena s kation 

aktivní GST, která patří do třídy α. Většina enzymů GST třídy α je cytosolická, ale 

byla nalezena mikrosomální GST třídy α izolována z jaterních mikrosomů ovcí. 

Tento enzym má významnou aktivitu selen nezávislé gluthation-peroxidasy smě-

rem k fyziologicky důleţitým peroxidům mastných kyselin, jako je 5-(S)-hydro-

peroxy-6,8,11,14-ikosatetraenová kyselina (5-S-HPETE),15-(S)-hydroperoxy 

5,8,11,13-ikosatetraenová kyselina (15-S-HPETE), 9-(S)-hydroperoxy-10,12-

oktadekadienová kyselina (9-S-HPODE), 13-(S)-hydroperoxy-9,11-oktadeka-

dienová kyselina (13-S-HPODE) jako jsou peroxidy fosfatidylcholinu, jejichţ 

biogeneze v buňkách je přímo spojená s oxidačním stresem. Proto konjugace a 

peroxidasová aktivita enzymů asociovaných s GST je různorodá u elektrofilních 

sloučenin a můţe být povaţována za nedílnou součást buněčného antioxidačního 

obraného systému, který zmírní toxické efekty kyslíkatých reaktivních látek 

(ROS). 

Kvůli jejich roli v detoxifikaci širokého spektra elektrofilních sloučenin je 

zvyšujicí zájem o pochopení základních mechanismů regulace exprese 

isoenzymů GST. Exprese genu MGST mohou být důleţité k rozlišení senzitivity 

chemické toxicity. Substrátová specifita tohoto enzymu byla nalezena díky 

konjugaci gluthationu a její peroxidasové aktivity se širokým rozsahem substrátu. 

Typickým substrátem mikrosomální Ya-GST je 1-chlor-2,4-dinitrobenzen (CDNB) 

a 7-chlor-4-nitrobenzo-2-oxa-diazol. Dále tento enzym je významný díky velké 

konjugační aktivitě směrem k 4-hydroxyl-2-nonenalu (tj. α, β nenasycený 

aldehyd) tj. genotoxický produkt lipidické peroxidace. Buněčná produkce alkenů 

zvláště CDNB je pozorována u lipidické peroxidace.  

Aktivita selen nezávislé gluthation-peroxidasy asociovaná s GST mohla 

kompenzovat sníţenou aktivitu selen závislých peroxidas. Nedostatek selenu je 
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charakteristickým znakem u pacientů s virem HIV. Proto aktivita selen nezávislé 

gluthation-peroxidasy asociované s GST můţe dobře redukovat produkty vzniklé 

peroxidací biologických membrán.  

Deriváty peroxidů kyseliny linolové 9-S-HPODE a 13-S-HPODE tvořené 

pomocí lipoxygenasy, které jsou součástí metabolické dráhy detoxifikace 

lipidických peroxidů a jsou lepší neţ substráty pro mikrosomální Ya-GST neţ 

5-S-HPETE a 15-S-HPETE.  

Tyto produkty mikrosomální Ya-GST a několik buněčných peroxidas jsou 

endogenními ligandy pro receptory buněčného jádra, t.j peroxisomální 

proliferačně aktivační receptor-γ (PPARγ). Aktivovaný PPARγ indukovaný pomocí 

ligandu reguluje ve větší míře receptor CD36, ale naopak sniţuje expresi 

prozánětlivých genů včetně tumor nekrotizujícího faktoru (TNF-α), interleukinu 1β 

(IL-1β), inducibilní syntézy oxidu dusnatého a gelatinasy B. 

Proto mikrosomální YA-GST by mohal hrát antiaterogenní roli v regulaci 

exprese prozánětlivých nebo proaterogenních cytokinů podpořené expresí 

makrofágů na receptoru CD36. Peroxidasová aktivita YA-GST u lipidických 

peroxidů je významná v regulaci ROS (Prabhu se sp. 2003, Prabhu se sp. 2004). 

 

5.1.4 Prokaryotické MGST 

 

MGST E.coli a SynMGST (MGST cyanobakterie) představují první 

charakteristické prokaryotické členy MAPEG nadrodiny. Byly nalezeny jejich 

katalytické vlastnosti. Oba enzymy efektivně katalyzují konjungaci glutathionu 

s xenobiotikem, a proto mohou být zapojeny do detoxfikace látek. Na rozdíl 

od lidského MGST nemají aktivitu glutathion peroxidasy. MGST jsou zapojeny 

v metabolismu a ochraně bakterií. Tyto enzymy lze pouţít pro vývoj mikrobiálních 

antibiotik (Bressell se sp. 2005). 

 

5.2 Extracelulární, extrahapatální a fylogenetická distribuce 

 

Mikrosomální glutation-S-transferasa je přítomná ve velmi vysokém mnoţství 

v jaterních mikrosomech (3.1 % proteinu) stejně jako ve vnější mitochondriální 

membráně (4.8 %). Koncentrace enzymu v endoplasmatickém retikulu byla 
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odhadovaná na 1 mM. Tyto koncentrace enzymu nejsou běţnými induktory 

xenobiotik. 

Součastné poznatky ukazují oblast hepatocytů plasmatické membrány 

s rozdílným mnoţstvím v ţlábkové a sinusoidálních frakcí membrány (2 % a 

0,5-1 %). Izolace MGST vyskytující se v peroxisomech je obtíţná vzhledem 

k velkému znečištění mikrosomy. Obecně mnoţství mikrosomální 

glutathion-S-transferasy v dalších vnitrobuněčných membránách není vyšší neţ 

vypočítané v znečištěných mikrosomech. Nicméně byla vylepšena izolace 

extrémně čistých nitrobuněčných frakcí, a proto by mohla umoţnit v dalších 

oblastech zjistit kvantitativní mnoţství frakcí jako například frakce plasmatické 

membrány. 

Extrahepatální distribuce MGST byla testována imunologickou kříţovou reakcí 

a měřením aktivity Western a Northern blot analýzou. Měření aktivity enzymu 

odhalila poněkud překvapivě, ţe deaktivace tohoto enzymu můţe být objevena 

v mikrosomech v testovaných orgánech. Ačkoli Western blot analýza ukázala 

přítomnost významného mnoţství proteinu MGST (tab. 4). Důvod 

pro nedostatečnou aktivace není jasný, přestoţe byly přitomny endogenní 

inhibitory v jaterních mikrosomech, 

Aktivovaný enzym je všeobecně citlivější k inhibici neţ deaktivovaný enzym. 

Northen blot analýza indikovala, ţe mRNA byla zastoupena v 20 % jaterního 

mnoţství v ledvině a varlatech s niţším zastoupením neţ v jiných orgánech 

(tab. 4). Vysoké mnoţství ve varlatech bylo potvrzeno Western blot analýzou, 

zatímco ledvina obsahovala velmi malé mnoţství enzymu. Pro rozdílné výsledky 

Western a Northern analýzy nejsou známy důvody. Jedním z moţných 

vysvětleních je různá nitrobuněčná lokalizace MGST v orgánech, která byla 

analyzována jen v malém mnoţství mikrosomů. Studia poločasu rozpadu, 

extrahepatální, bunečné a nitrobuněčné lokalizace MGST slouţila k detekci 

tvorby glutathion konjugátů, které jsou kancerogenní a toxické. 

Aktivovaný enzym je všeobecně citlivější k inhibici neţ deaktivovaný enzym. 

Northen blot analýza indikovala, ţe mRNA byla zastoupena v 20 % jaterního 

mnoţství v ledvině a varlatech s niţším zastoupením neţ v jiných orgánech 

(tab. 4). Vysoké mnoţství ve varlatech bylo potvrzeno Western blot analýzou, 

zatímco ledvina obsahovala velmi malé mnoţství enzymu. Pro rozdílné výsledky 

Western a Northern analýzy nejsou známy důvody. Jedním z moţných 
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vysvětleních je různá nitrobuněčná lokalizace MGST v orgánech, která byla 

analyzována jen v malém mnoţství mikrosomů. Studia poločasu rozpadu, 

extrahepatální, bunečné a nitrobuněčné lokalizace MGST slouţila k detekci 

tvorby glutathion konjugátů, které jsou kancerogenní a toxické. 

 

Tab. 4. Extrahepatální distribuce potkaní MGST měřené Western a Northern blot 

analýzou (Andersson se sp 1994) 

 MGST  

Orgány Protein v mikrosomech  

(µg/mg) 

mRNA exprese                           

(% - mnoţství v játrech ) 

játra 31 100 

ledvina ≤ 0,3 20 

plíce 0,9 1 – 8 a 

střevo 4  

nadledvinka 3,2  

varlata 2,5 20 

slezina 0,5 1 – 8 b 

mozek ≤ 0,3 1 – 8 c 

srdce < 0,3  

brzlík 1,1  

 

Fylogenetická distribuce byla zjišťována imunologickou kříţovou reakcí a 

měřením aktivity. Bylo ukázáno, ţe veškeré savčí druhy obsahují příbuzný enzym 

podobné velikosti. Lidský mikrosom MGST je samozřejmě v popředí zájmu a byl 

čištěn a charakterizován s ohledem na substrátovou specifitu, charakteristik 

aktivace, velikosti, izoelektrickým bodem a cDNA sekvencí. Lidský enzym je 

podobný potkanímu enzymu s 95 % sekvencí aminokyselin. 

 

5.3 Katalýza 
 

Substráty a vzorky MGST jsou četné při analýze tohoto enzymu. Pro běţnou 

práci je substrátem volby CDNB, protoţe je zobrazena pomocí něho vysoká 

aktivita s největším mnoţstvím MGST (Bhagwat se sp. 1998). V zásadě vzorky 



 27 

cytosolické a mikrosomální GST se liší pouţitím detergentu (0.1 % Triton X-100) 

(tab. 5). Mikrosomální frakce jsou běţně zkoušeny za nepřítomnosti detergentu, 

ačkoliv detergent můţe být pouţit k sníţení zákalu. Inhibitory nebo stimulátory 

musejí být zkontrolovány.S lidskými jaterními mikrosomy zvyšují aktivitu 

s detergentem k CDNB aţ trojnásobně. Nepohyblivé mikrosomální (a cytosolické) 

frakce mohou být uţity pro studování tvorby konjugátů. A nabízejí výhody v 

snadnosti separace produktu. Kdyţ je mikrosomální frakce zkoušená, musí být 

vţdy uvaţováno s tím, aby byla GST v nízkých mnoţství. 

Tab. 5. Specifická aktivita čištěné potkaní jaterní MGST s vybranými substráty 

(Andersson se sp. 1994) 

 Specifická aktivita  

 {µmol/min mg proteinu)  

Substrát Deaktivovaný NEM-léčen Reference 

CDNB 2.0 30 Morgenstern and 

DePierre (1983) 
(+ N-acetyl-L-cystein) 5.6 2.0 a 
2,5-Dichloronitrobenzen 1.3 1.3 Morgenstern et al. 

(1988) 

(+N-acetyl-L-cystein) 0.11 1.6 a 

P-nitrofenylacetat 0.2 0.9 Morgenstern et al. 

(1988) 

Dilinoleoylfosfatidyl- 

-cholin hydroperoxid 

0.3 0.8 Mosialou and 

Morgenstern (1989) 

y-Linoleoyl, /3-palmitoyl- 

-phosphatidylcholin 

0.2 ND
6
 a 

hydroperoxid    
Cholesteryl linoleat 0.2 ND a 

hydroperoxid    
4-Hydroxy-2-nonenaI 0.5 ND Mosialou and 

Morgenstern (1989) 

Methyl iodid 0.61 0.61 Morgenstern and 

DePierre (1983) 

Hexachlorobutadien 0.005 0.005 Morgenstern and 

DePierre (1983) 

Hexachlorobutadien
0
 0.44 0.44 Wailin et al. (1988) 
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Přítomnost detergentu není slučitelná za běţných laboratorních podmínek. 

Čištěný mikrosom obsahující MGST můţe být přetvořen do proteoliposomu 

cholátovou dialýzou v přítomnosti fosfatidylcholinu. Další detergenty mohou být 

také uţívány místo Triton X-100, který absorbuje silně okolo 275 nm. 

Redukovaný Triton X-100, lauryldiaminoxid, a zwittergent 3-14 byly uţívány 

úspěšně za tímto účelem. 

Charakterizace katalytické aktivity mikrosomální GST ukázala, ţe enzym 

podléhá náhodnému sekvenčnímu mechanismu, tj. v aktivovaném a 

deaktivovaném stavu enzymu. Schopnost enzymu, aby sníţil pKa thiolové 

skupiny v glutathionu na 6.4-6.8, odpovídá částečně za zvýšení katalýzy 

v aktivovaných a deaktivovaných enzymech. Bylo zjištěno, ţe aktivita MGST 

s reaktivněšími substráty je zvětšena, a tím i je zvýšené mnoţství produktu. 

Rovněţ aktivovaná MGST N-ethylmaleinimidem (NEM) je mnohem více 

náchylná k rozštěpení trypsinem neţ tento deaktivovaný enzym, protoţe aktivací 

MGST dochází ke konformační změně v tomto enzymu. 

Substráty pro GST jsou lipofilní a elektrofilní, jsou důleţité vzhledem k jejich 

potenciálním kancerogenním, tumorogením, toxickým a farmakologickým 

vlastnostem. Ve srovnání s cytosolickou GST poskytuje MGST větší substrátovou 

specifitu a katalytickou efektivitu za určitých podmínek. Substráty poskytují 

selektivitu pro MGST včetně nenasycených polyhalogen derivátů i stejně jako 

peroxidovaných lipidů (tab. 5 a 6). Další substráty včetně aromatických 

uhlovodíků s aktivovanými řetězcovými strukturami a halogenových skupin, např. 

CDNB, α, β-nenasycené karbonyly, aktivované estery (thiolýza p-nitrofenyl-

acetátu) a jednoduchých halogenderivátů (tab. 5). 

Epoxidy jsou obecně chudé substráty. Přesto reakce GST obecně představuje 

detoxifikační reakci a byl objeven jejich rostoucí počet gluthation konjungátů 

s toxickými vlastnostmi.  

Mnoho z těchto škodlivin jsou halogenderiváty. Kdyţ byla MGST purifikována, 

bylo téţ zjištěno, ţe některé halogenderiváty byly konjugované s glutathionem 

prioritně v jaterní mikrosomální frakci (tab. 6). Otázka zní, zda je enzym MGST 

zodpovědný za tento metabolismus a zda byla pozorována vyšší reakční rychlost 

u enzymu nebo je to následek umístění MGST na membráně, kde se mohou 

očekáváně kumulovat lipofilní substance.  
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Tab. 6. Relativní mnoţství mikrosomálních a cytosolických jaterních frakcí ve 

vztahu ke glutathion konjungátům vzniklých z  různých polyhalogenderivátů 

(Andersson se sp.1994). 

 Specifická aktivita 

(nmol/min mg protein) 

 

Substráty Mikrosomy Cytosol Reference 

Trichloroethen 0.002  Dekant et al. (1989) 

Tetrachloroethen 0.23 0.13 Dekant et al. (1987) 
Tetrafluoroethen 3 0.7 Odum and Green (1984) 
Chlorotrifluoroethen 170 90 Dohn et al. (1985) 
Perfluoropropen 276 136 Koob and Dekant (1990) 

Trichlorotrifluoropropen 530 120 Vamvakas et al. (1989) 

Dichloroacetylen 3 160 660 Kanhai <et al. (1989) 
 3 030 (ledvina) 127 (ledvina)  

Hexachlorobutadien 1.12 0.04 Dekant et al. (1988) 
 38

a 
0.09

a 
Wallin et al. (1988) 

 1.17
b 

0.031
b 

Oesch and Wolf (1989) 

 

a  = zlepšené testování  

b  = lidský  

Následující příklady ilustrují význam MGST, tj. jeho katalytickou efektivitu stejně 

jako lokalizaci membrány. Hexachor-1,3-butadien (HCBD), který je neurotoxický, 

protoţe bylo zjištěno, ţe je metabolizován efektivněji v mikrosomech neţ 

v cytosolu. V laboratorních podmínkách byla určena role MGST, dále byl 

pozorován nedostatečná vzájemná inhibice konjugace CDNB a HCBD. Ta byla 

interpretována pomocí  asociované membrány vázající enzymy (Wolf se sp. 

1983). Aktivita lidského enzymu během purifikace byla jasně ustanovena tím, ţe 

MGST byla odpovědná za konjugaci HCBD. Navíc experimenty vyuţívající 

zlepšené procedury testování MGST ukázaly velmi vysoký poměr 

mezi konjungovaným a purifikovaným enzymem, který odpovídá za aktivitu 

pozorovanou v mikrosomech (povolující inhibiční efekt pro Triton X-100) 

(tab. 5, 6). 

Je důleţité si všimnout, ţe aktivita směrem k HCBD není ovlivněna, kdyţ 

MGST je léčená NEM. Obecně nedostatečná aktivace MGST pomocí NEM 

nemůţe být nikdy brána jako důkaz pro její analýzu, proto aktivace tohoto 

enzymu je dobrou indikací katalytické aktivity během jeho testování. V případě 
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chlortrifluoroethenu, kde specifické aktivity v cytosolu a mikrosomálních frakcí 

jsou porovnatelné (tab. 6). Experimenty zkoumající diastereomerické produkty 

distribuce ukázaly, ţe lokalizace membrány MGST je velmi příznivá. 

Moţná jeden z důvodů pro umístění MGST na membráně je jeho aktivita 

směrem k lipidickým peroxidům (tab. 5). Schopností  tohoto enzymu je redukovat 

peroxidy utvářené v membráně a také jeho způsobilost konjugovat nenasycené 

alkoholy, které mohou chránit proti poškození oxidačním stresem tj. lipidická 

peroxidace. To je také zajímavé, protoţe aktivace MGST zvyšuje je peroxidasovou 

aktivitu směrem k fosfolipidickým peroxidům. Její čištěná forma je aktivována 

peroxidem vodíku, stejně jako peroxidem vodíku a ischémickou reperfuzí 

v játrech. 

 

5.4 Aktivace enzymu 
  

V (tab. 7,obr. 8) jsou četné příklady aktivace MGST in vitro stejně jako in vivo. 

Čištěný enzym můţe být aktivován modifikací cysteinu 49. aminokosyseliny 

MGST (cys-49), interakcí trimerů MGST (Piemonte se sp. 1993), látkami 

obsahující thiolové skupiny (Morgenstern se sp. 1979), včetně různých bisulfidů, 

proteolýzou a bromsulfoftaleinem, který je také inhibitor. V mikrosomech enzym 

můţe být aktivovaný vyjmutím endogenního inhibitoru, tepelným zpracováním a 

reaktivními metabolity tvořené během metabolismu fenolu a α-methyldopy. 

V hepatocytech je glutathion, ale ne diethyl esterem kyseliny maleinové, který 

aktivuje enzym efektivněji, ale neznámým mechanismem. Aktivace substrátem 

CDNB je stejně nepatrná jako aktivace tris-butyl-peroxidem, byla také 

pozorována v tomto systému. Dalším aktivujícím substrátem MGST je peroxid 

kumenu stimulovaný NEM. Díky němu je vyšší aktivita u glutathion-peroxidasy 

neţ aktivita MGST u CDNB (Mcllelan se sp. 1989). Jak je uvedeno výše, peroxid 

vodíku a ischémická reperfuze aktivuje enzym izolovaný v perfundovaných 

játrech. V celém organismu zvířat byla aktivace pozorována se sloučeninami, 

které tvoři reaktivní meziprodukty schopné vázat thiolové skupiny, stejně jako 

s diethyl esterem kyseliny maleinové (tab.5). Obecné pozorování zvýšení aktivity 

jsou malé ve více komplexních systémech, ale vzhledem k tomu, ţe jen 30 % 

kontrolní aktivity CDNB játerních mikrosomů pochází z MGST, zvýšení celkové 

aktivity do 30 % je výsledkem dvojnásobné specifické aktivity MGST. 
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Hlavní způsoby jak aktivovat enzym zahrnují modifikaci jednotlivé thiolové 

skupiny (Morgenstern se sp. 1979) cys-49 MGST (Hayes a Strange 1995), 

proteolýzy, nebo modulace nekovalentních inhibitorů, tj. aktivující sloučeniny. 

Bylo to ukázáno, ţe reaktivní metabolity aktivují enzym aţ, kdyţ jsou zastoupeny 

substráty např. CDNB. Zvyšují jejich vlastní metabolismus. Navíc oxidační stres 

aktivuje enzym, který zvyšuje jeho schopnost tak, aby redukoval lipidové 

peroxidy. Mechanismus, kterým oxidační stres aktivuje enzym mohl zahrnovat 

dimerní formaci (nitrobuněčnou disulfid formaci) nebo thiol disulfid výměnu. 

Předpokládaný dimer MGST poukázal na léčbu tohoto purifikovaného enzymu 

peroxidem vodíku a pomocí ischemické reperfúze byly přemisťovány reaktivní 

látky při analýze enzymu, jak bylo určeno sodiumdodecylsulfát-polyakrylamidovou 

gelovou elektroforézou (SDS-PAGE) a Western blot analýzou blízko u pozice 

chemicky zesítěného trimeru MGST.  

Ještě bylo těţké generovat významná mnoţství dimeru z čištěného nativního 

proteinu pouţitím diamidové oxidace ve srovnání s denaturovaným proteinem. 

Takto definovaný dimer se přesunul pod "dimer" pozorovaný v oxidačním stresu. 

Dimerní formace vyplývající z oxidačního stresu nemůţe být ignorována kvůli 

moţným rozdílům mezi migrací zesítěného enzymu nitrobuněčných jednotek 

v různých elektroforetických systémech. Neţ byl tento bod objasněn, thiol-

disulfidická výměna s látkami obsahující thiolovou skupinu byla nazývána 

pravděpodobně jako mechanismus aktivace. Taková thiol-disulfidická výměna by 

mohla být reverzibilní a katalyzována enzymy, pro které existuje důkaz, jenţ 

dokazuje kontrolu aktivity MGST. 

Proteolytická modifikace MGST byla vyšetřována Western blot analýzou. 

Proteolýza se jevila jako nepravděpodobný hlavní mechanismus aktivace. 

Moţnost modulace aktivity enzymů malými molekulami, které jsou vázané 

nekovalentně. Je obtíţně zjistitelná v ţivém organismu a je zajímavé pro objevení 

způsobu měření aktivity selektivně v celých buňkách s aktivovaným substrátem. 

Není ţádný důvod k tomu, aby regulace MGST aktivity měla by být zahrnuta 

jako jen jeden mechanismus. Různé mechanismy mohou fungovat v odpovědi 

na různé formy toxického působení nebo na neznámé fyziologické podněty, které 

by se mohly dokonce překrývat. Vysvětlení těchto mechanismů je atraktivní 

oblast pro budoucí výzkum, byla zvaţována jejich potenciální obecná platnost 

v enzymové regulaci. 
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Tab. 7. Aktivace MGST v různých systémech (Andersson se sp. 1994) 

 

Systém Léčba 

Mechanismus/ 

hypotéza Reference 

Purifikovaný 

enzym N-ethylmaleinmid Thioether Cys-49 

Morgenstern a 

DePierre (1983) 

 Cystamin Směs bisulfidů Cys-49 

Aniya a Anders 

(1989) 

 Diamid - GSH Směs disulfidů Cys-49 

Aniya a Anders 

(1989) 

  Nitrobuněčný dimer  

  (P-SS-P)  

 Peroxidy Nitrobuněčný dimer 

Aniya a Anders 

(1992) 

  (P-SS-P)  

 Reaktivní metabolity Kovalentní vazby 

Haenen et al. 

(1988) 

 fenolu a allyl alkoholu (Cys-49) 

Wallin a 

Morgenstern (1990) 

 Trypsin Proteolýza v Lys-41 

Morgenstern et al. 

(1989) 

   

Mosialou a 

Morgenstern (1990) 

 Bromsulfoftalein vazebné/konformační 

Andersson et 

al.(1998) 

  Změny 

Mosialou a 

Morgenstern (1990) 

Jaterní mikrozomy Všechny kromě   

 bromsulfoftaleinu   

 GSSG + jiné disulfidy Směs disulfidů Cys-49 

Morgenstern a 

DePierre (1985) 

   Nishino a Ito (1989) 

   

Aniya a Anders 

(1989) 

 GSSG + 37 - 45 °C Směs disulfidů Cys-49 Aniya (1989) 

  enzymy katalyzovány  

 Záření Zářením indukované Boyer et al. (1986) 

  kyslíkové sloučeniny  

 Fenolové metabolity Kovalentně vázající Wallin a 
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Morgenstern (1990) 

 (P450) (Cys-49)  

 α-methyldopa Kovalentně vázající 

Haenen et al. 

(1991) 

 metabolity (P450) (Cys-49)  

 Autooxidační produkty Kovalentně vázající 

Lundqvist a 

Morgenstern 

 noradrenalinu (Cys-49) (1992b) 

 Malé unilamelární odstranění endogeního Boyer et al. (1982) 

 fosfolipidové vezikuly Inhibitoru  

 Teplo 

Neznámá/ne 

disulfidická Aniya (1989) 

  Formace  

Hepatocyty 

Foron 

(diisopropylidendiacenton) Neznámý 

Lundqvist a 

Morgenstern 

   (1992a) 

 CDNB, 1,2-terc.-butyl Neznámý 

Lundqvist a 

Morgenstern 

 peroxid  (1992a) 

Perfundovaná 

játra peroxid vodíku Směs disulfidů- Cys-49  

  Nitrobuněčný dimer 

Aniya a Naito 

(1993) 

  (P-SS-P)  

 Ischemická reperfúze Směs disulfidů- Cys-49 

Aniya a Naito 

(1993) 

  Nitrobuněčný dimer  

  (P-SS-P)  

Organismus zvířat Foron-dietylmaleát Směs disulfidů- Cys-49 

Masukawa a Iwata 

(1986) 

  zvýšená GSSG  

 Tetrachlorethan Kovalentně vázající Botti et al., (1982) 

  (Cys-49) reaktivního  

  Metabolitu  

 Allyl alkohol Kovalentně vázající 

Haenen et al. 

(1988) 

  (Cys-49) reaktivního  

  metabolitu (akrolein)  
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5.5 Aktivovaný enzym 
 

Jaké jsou funkční důsledky aktivace za různých podmínek toxického podnětu? 

Závěry mohou být koncipované z ustálených kinetických studií zahrnujících do 

série zvýšeně reaktivních elektrofilních analogů substrátu a glutathion v malém 

mnoţství nebo následné fyziologické koncentrace.  Ve fyziologických 

glutathionových koncentracích a ve vysokých koncentracích reaktivních elektrofilů 

se pomocí aktivace MGST zvyšuje konjugace reaktivních látek dramaticky. 

Na druhé straně jestli reaktivní elektrofil je přítomný v nízkých koncentracích, 

aktivace enzymu nezvýší znatelně enzymatický poměr.  

Samozřejmě aktivace kovalentní modifikací v tomto případě je méně 

pravděpodobná. Aktivita směrem k méně reaktivních elektrofilních substrátům se 

nemění bez ohledu na stav aktivace enzymu, kdy glutathionová koncentrace je 

vysoká. V případě nízké koncentrace glutathionu (asi 0.1 mM) reaktivní elektrofily 

jsou konjugovany při niţších reakčních rychlostech, ale ještě jsou konjungovány 

také efektivněji pomocí aktivovaného enzymu. 

Při silném toxickém podnětu byl pozorován zvláštní fenomén, ţe aktivovaný 

enzym se stal také účinnější v konjugaci s méně reaktivními elektrofily. Testování 

MGST bylo prováděno doposud se substráty a bylo zjištěno, ţe aktivace 

zvyšovala aktivitu méně reaktivních substrátů v nízkých glutathionových 

koncentracích. Zda to bylo hlavním fenoménem významným pro toxický podnět, 

bude zjišťováno v dalších studií. 

V kinetikách ustáleného stavu bylo zkoušeno chování enzymu s nadměrnými 

koncentracemi substrátu a v játrech byla naměřena koncentrace enzymu 1 mM 

v endoplasmatickém retikulu. Tato koncentrace je pravděpodobně vyšší 

neţ normální koncentrace elektrofilních substrátů. V závislosti afinity enzymu 

směrem k různým substrátům se mohlo vyskytovat značné a rychlé odstranění 

škodlivých lipofilních sloučenin. To by mohlo ochránit další kritické buněčné cíle 

od modifikace elektrofily. MGST je prioritně alkylováno určitými reaktivními 

metabolity (Andersson se sp. 1994). 
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5.6 Funkce glutathionu 
 

Glutathion (γ-glutamylcysteinylglycin) je tripeptid skládající se z kyseliny 

glutamové, cysteinu a glycinu. Glutathion se obecně uvádí jako (GSH), kde SH 

značí sulfhydrylovou skupinu cysteinu a představuje reakční skupinu molekuly. 

Velký počet potenciálně toxických elektrofilních xenobiotík (jako jsou jisté 

karcinogeny), je konjugováno na nukleofilní GSH při reakci, jiţ můţeme 

schematicky vyjádřit takto: 

 

R-X                +     GSH                            R-SG               +   XH 

Kde R představuje elektrofilní xenobiotikum. GSH je součástí obranného 

mechanismu proti některým toxickým sloučeninám, jako jsou některé léky nebo 

karcinogeny. Před exkrecí jsou glutathionové konjugáty podrobeny dalšímu 

metabolismu. Glutamylové a glycylové skupiny glutathionu jsou odstraněny 

speifickými enzymy a aminoskupina zbývajícího cysteinylového zbytku je 

acetylována pomocí acetyl-CoA. Produktem těchto reakcí je kyselina 

merkapturová, konjugát L-acetylcysteinu, který je vyloučen močí. 

Glutathion má v lidských buňkách další důleţité funkce kromě účastní 

při metabolismu xenobiotik: 

(1) Účastní se rozkladu potenciálně toxického peroxidu vodíku při reakci 

katalyzované glutathion-peroxidasou.  

(2) Je to důleţitý intracelulární reduktant, pomáhající udrţovat esenciální SH 

skupiny proteinů v jejich redukovaném stavu. Účastní se při hemolytické anemii 

způsobené deficiencí glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy. 

(3)Metabolický cyklus zahrnující GSH jako přenašeč se uplatňuje při transportu 

některých aminokyselin přes membrány v ledvinách. (Murrray se sp. 1998) 

 

Metabolické reakce GST v konjungace GSH s xenobiotiky 

(Armstrong 1998, Seidegard a Ekstrom 1997) 

 

1. R-X                +     GSH                            R-SG               +   XH 

 

2, R-O-O-H            +    GSH     R-OSG             +          H20  
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 R-OSG                +   GSH       ROH               +   GSSG 

 

3. R-CO-CH2-X      +   GSH       R-CO-CH2-SG +         XH 

 

 R-CO-CH2-SG   +   GSH         R-CO-CH3        +        GSSG  

 

 

Obr. 8. Přehled podmínek a navrhů mechanismů pro aktivaci MGST (Andersson 
se sp. 1994) 
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5.7 Thiolové substráty 
 

Protoţe toxicita mnoha glutathionových konjugátů s halogenderiváty závisí 

na podpoře procesu produkce L-cystein konjugátů. To je zajímavé, neboť MGST 

můţe zuţitkovat γ-L-glutamyl-L-cystein a N-acetyl-L-cystein jako substráty. 

L-cystein můţe mít funkci jako substrát, ale v extrémně nízké koncentraci. Tyto 

substráty mohou fungovat fyziologicky, ale mohly by být pouţity spíše 

pro enzymatické syntézy sloučenin toxikologickým zaměřením. 

N-acetyl-L-cystein není utilizován cytosolickou GST (zkoušeno v cytosolové 

frakci), byl testován s purifikovanými enzymy. Aktivita MGST směrem k N-acetyl-

L-cysteinu je vyšší neţ u glutathionu, kdy CDNB je pouţívaný jako sekundární 

substrát, ale aktivita enzymu se sníţí, kdy méně reaktivní analogy CDNB byly 

testovány např. 2,5-dichlor-nitrobenzen (tab. 4). Tak N-acetyl-L-cystein konjugace 

nabízí moţnosti selektivního zkoušení MGST. Tato vlastnost by mohla být 

uţitečná například v rozlišení extrahepatální nitrobuněčné aktivity a nitroorgánové 

distribuce. Bylo zjištěno, ţe dichloracetylen je metabolizovaný ve stejném poměru 

v ledvině a jaterních mikrosomech (tab. 6), coţ bylo velmi zajímavé k malému 

mnoţství imunologicky kříţově reaktivní MGST, která byla kvantifikována 

v ledvině. Buď různé přípravné procedury nebo existence nového isoenzymu by 

mohly objasnit tyto výsledky. Později si tato zajímavá moţnost jistě zaslouţí 

zkoumání. 

Studium MGST týkající se molekulových vlastností substrátové specifity, 

kinetického chování a aktivace mechanismů, pokročilo značně za pár posledních 

let. Nicméně polyhalogenderiváty tvoří toxické a kancerogenní glutathion 

konjugáty potřebné k charakterizaci purifikovaného enzymu s ohledem na jeho 

molekulové vlastnosti, které určují katalýzu. Tyto a dodatečná studia 

extrahepatální distribuce MGST pravděpodobně budou poskytovat informace 

o lokalizaci tvoření konjugátů a nezapojených enzymů. Jsou tam dodatečné 

enzymové formy, jak je ukázáno vysokým poměrem dichloroacetylenové 

konjugace v ledvinových mikrosomech. Glutathion-peroxidasová aktivita MGST 

můţe chránit organismus před reaktivními peroxidy tvořené během oxidačního 

stresu. Smysl extrahepatálního enzymu měl by být důsledně studován. Nakonec 

studie funkčního významu různých aktivačních mechanismů jsou zajímavé 

pro obecnou regulaci enzymu a ochranu proti zvláště toxickým podnětům. 
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5.8 Inhibice 
 

Inhibitory cytochromu P450 2E1 (CYP2E1) sniţují aktivaci MGST (Rinaldi se 

sp. 2001). Dále byly zkoumány endogenní inhibitory. Aktivita MGST v jaterních 

mikrosomech mohla být zvětšena několikanásobně fyziologickou substancí 

fosfatidylcholinem. Aktivace enzymu byla ukázána in vitro vyjmutím inhibitorů 

MGST, proto aktivita MGST byla větší neţ bylo dříve známo. Alternativou 

aktivace enzymu byla  indukovaná lipidická aktivace MGST tím, ţe vezikuly 

fosfolipidů podléhaly výměně s mikrosomy, to způsobilo změnu ve fosfolipidovém 

prostředí MGST a tak byla zvýšena aktivita enzymu. Toto je nepravděpo-dobný 

mechanismus výměny  MGST , protoţe spontánní přenos fosfolipidy  

mezi membránami se nevyskytoval nebo nastával velmi pomalu, zatímco 

aktivace MGST expozicí vezikulů byla relativně rychlá.  

Také účinky na aktivitu mikrosomů léčených vezikuly byly vysvětleny rychleji 

pomocí inhibitoru neţ z rychlé výměny fosfolipidů mezi mikrosomy. Aktivita MGST 

je citlivá k inhibici různých nepolárních a amfifilních molekul. Ţlučové kyseliny 

mohou sníţovat enzymovou aktivitu, purifikované mikrosomy neobsahují inhibiční 

koncentrace ţlučových kyselin. V biochemickém výzkumu bylo zjištěno, ţe 

kyselina palmitová a lysofosfatidylcholin také sníţují enzymovou aktivitu. Tato 

aktivita MGST se můţe lišit v závislosti na výţivě nebo můţe být sníţena v jistých 

patologických podmínkách, které vedou k lipidické peroxidaci, tj. zvýšení aktivity 

ţlučových kyselin nebo fosfolipasy A (Boyer se sp. 1982). Také bylo objeveno, ţe 

dva nesubstrátové ligandy, kyselina ţlučová a hematin, byly vyšetřovány jako 

potenciální inhibitory aktivity lidské MGST. Bylo prokázáno, ţe v aktivní enzym 

MGST je citlivější k inhibici těmito ligandy neţ v neaktivním stavu (Mclellan se sp. 

1989, Andersson se sp. 1994). 

 

5.9 Metabolismus leukotrienů 
 

Leukotrieny jsou syntetizovány celou řadou bílých krvinek, ţírných buněk 

(buňky pojivové tkáně mající původ v buňkách krvetvorby, které vylučují látky 

zprostředkující zánětlivé a alergické reakce), stejně jako v plicích, ve slezině, 

v mozku a v srdci. Peptidoleukotrieny jsou nyní povaţovány za sloţky pomalu 

reagujících látek anafylaxe, které se uvolňují ze senzitizovaných plic po imunitní 
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reakci. Tyto látky účinkují ve velmi nízkých koncentracích (aţ 10 l0 mol/L); stahují 

cévní, dýchací a střevní hladké svalstvo. Peptidoleukotrieny jsou například 10 

000 krát účinnější neţ histamin, známé stimulans alergických reakcí. 

V dýchací soustavě působí zúţení průdušek, zvláště menších dýchacích cest, 

zvyšují vylučování hlenu a jsou podle všeho jednou z příčin astmatu (Metters se 

sp. 1994). Jsou také zapojeny v bezprostředních reakcích přecitlivělosti (alergie), 

zánětlivých reakcích a srdečních záchvatech. 

První reakcí přeměny arachidonátu na leukotrieny je lipoxygenasou 

katalyzovaná oxidace v poloze 5,12 nebo 15 za vzniku hydroperoxy-

ikosatetraenových kyselin (HPETE) (obr.10), které samy o sobě nejsou 

fyziologickými mediátory. Tato reakce začíná odejmutím atomu vodíku 

z ,4-pentadienové jednotky následovaným adicí 02 a potom zpětnou adicí atomu 

vodíku. Různé typy buněk obsahují lipoxygenasy s charakteristickými specifikami. 

5-HPETE je produkt oxidace arachidonové kyseliny katalyzované 5-lipoxygenasou, 

který je převáděn na leukotrieny, nebo pomocí MGST s peroxidasovou aktivitou 

je převedenana 5-HETE (hydroxy-ikosatetrenová kyselina) (Jakobsson se sp. 

1997).  

Prvním krokem syntézy leukotrienů je tvorba nestálého epoxidu leukotrienu A4. 

Index udává počet dvojných vazeb mezi atomy uhlíku v molekule, jakoţ i řadu, 

do které leukotrien patří. GST potom katalyzuje adici triolové skupiny glutathionu 

na epoxid za vzniku prvního z peptidoleukotrienů, tj. leukotrienu C4 (LTC4). 

γ-glutamyltransferasa odstrańuje glycin za vzniku leukotrienu A4 (LTA4), který 

můţe být také převeden na leuktotrien B4 (LTB4). Jsou to učinné chemotaktické 

látky (látka, která přitahuje pohyblivé buńky) zapojené v přitahování jistých bílých 

krvinek při boji proti infekci. 

U Inuitů v Grónsku, nehledě na vysoký podíl cholesterolu a tuku v jejich 

stravě, jsou trombóza a koronární srdeční onemocnění jen velmi vzácným 

jevem. Strava z mořských zvířat jim zajišťuje vyšší podíl nenasycených tuků 

neţ typická americká strava. Hlavní nenasycenou sloţkou mořských lipidů je 

5,8,11,14,17-ikosapentaenová kyselina (EPA), ω-3-mastná kyselina spíše 

neţ kyselina linolová, která je prekursorem kyseliny arachidonové, ω-6-mastné 

kyseliny. EPA inhibuje tvorbu tromboxanu A2 a je prekursorem leukotrienu řady 

5, sloučenin s podstatně menšími fyziologickými účinky neţ mají jejich protějšky 

odvozené od arachidonátu. To napovídá, ţe strava obsahující mořské lipidy by 
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mohla tlumit zánětlivé procesy zprostředkované prostaglandiny a leukotrieny. 

Obohacení stravy EPA opravdu inhibuje in vitro chemotaktické a agregační 

aktivity neutrofilních leukocytů (typ bílých krvinek). Navíc strava bohatá na EPA 

sniţuje hladinu cholesterolu a triacylglycerolů v plasmě pacientů trpících 

hypertriacylglycerolemií. 

Studium arachidonátového metabolismu a jeho fyziologických projevů nám 

napomáhá k dokonalejší porozumění mechanismům účinku prostaglandinů, 

prostacyklinů, thromboxanů a leukotrienu, které nám poskytuje rozhled potřebný 

pro vývoj nových a stále lepších léčiv (Voet a Voet 1990). 

Z výzkumů leukotrienů vyplývá, ţe cysteinyl-leukotrieny (obr. 9) zprostředkují 

různorodost zánětlivých reakcí. Role těchto substancí v zánětu je dána na 

základě patogeneze jednotlivých zánětlivých a alergických nemocí např. astma. 

Jejich významnější biologickou funkcí je kontrakce dýchacího, cévního a 

gastrointestinálního hladkého svalu. Za podmínek bronchokonsktrikce mají také 

základní roli v plicní patofyziologii díky změně v cévní propustnosti, která vede 

k zuţování dýchacích cest, zvýšení mukózní produkce. Dále cysteinyl-leukotrieny 

se podílejí na konstrikci koronárních tepen, a proto mají negativní ionotrponí efekt 

ve fyziologii srdce (Sjostrom se sp. 2001). LTC4 je spřaţen s cysteinyl-receptory 

typu 2 (Nicosia se sp. 2001, Metters 1995). Reguluje aktivitu MGST jeho inhibicí 

(Lam se sp. 1994). 

MGST je zodpovědná za produkci LTC4 v jaterních buńkách a je významná 

v metabolismu LTA4. Leukotrien C4 je silný inhibitor MGST (Surapureddi se sp. 

2000).  LTC4-syntasa je selektivní, protoţe MGST katalyzuje konverzi LTA4 

na LTC4. Distribuce aktivity LTC4-syntasy je vázána na eozinofily, bazofilní 

leukocyty, ţírné buňky, krevní destičky, endoteliální buňky, monocyty a 

makrofágy. Nové studie také signalizují přítomnost MGST, která má aktivitu 

LTC4-syntasy a je strukturálně podobná LTC4-syntase. Ačkoli přítomnost MGST 

v nezánětlivých buńkách můţe odpovídat za aktivitu LTC4-syntasy, distribuce 

LTC4-syntasy se zdá být omezená na zánětlivé buňky. Dále bylo zjištěno, že 

exprese LTC4-syntasy je zvýšená v bronchiální mukóze pacientů oproti MGST 

(významná exprese cytosolové GST třídy α a π) (Reddy se sp. 1995), kteří jsou 

citliví na aspirinové astma, a proto nadměrná exprese tohoto enzymu LTC4 můţe 

hrát roli v tomto onemocnění (Estonius se sp. 1999). Spíše je více zastoupena 

MGST neţ LTC4 v endoteliálních buńkách cév (Scoggan se sp. 1997). 
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Obr. 9. Model transcelulární tvorby a parakriní/autokriní akce cysteinyl-leukotrienů 

v endoteliálních buňkách pupeční ţíly člověka (HUVEC) (Sjostrom se sp. 2001) 

 

 



 42 

 

Obr. 10. Tvorba leukotrienu z 5-HPETE; meziproduktem je nestálý epoxid 

leukotrienu A4 (Voet a Voet 1990). 
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6. Klinický význam 
 

6.1 Oxidační stres 
 

Mikrosomální GST je ideálně umístěna v různých tkáních a je důleţitá 

pro metabolismus toxických elektrofilů, které jsou produkty první fáze 

biotransformace. Tento enzym se vyskytuje v prostředí nepolárních elektrofilních 

látek, které byly kumulovány a tím docházelo k zvýšení enzymové aktivity (Boyer 

se sp. 1982). 

Byla ukázána kritická role GST v metabolismu reaktivních kyslíkatých látek 

(ROS), peroxidů a peroxidu vodíku, oxidu dusnatého (NO) v mnoha fyzio-

logických a patologických dějích. NO je signální molekula  v metabolických dějí, 

podléhá nitrosylaci a modifikuje funkci thiolových skupin. V patofyziologických 

dějích se vytváří peroxidy signální molekuly NO a tímto mechanismem je zvýšena 

aktivace MGST (Ji se sp. 2002, Ji se sp. 2003 ). 

Tyto radikály mají komplexní účinky na buňky tak, ţe zřejmě fyziologické 

koncentrace H2O2 mají mitogení efekty díky zvýšené syntézy DNA, následně 

větší exprese genetické informace buňky a vzniku intra- a extracelulárních poslů 

metabolismu. Dochází k tvoření velkého mnoţství ROS a to bývá často 

označováno jako oxidační stres, který nastává v mnoha patologických dějích a 

můţe způsobit buněčné poškození a dokonce smrt buněk díky vyčerpání 

glutathionu, narušení vnitrobuněčné homeostázy vápníku, ztráty integrity DNA a 

peroxidace membránových lipidů. 

Kvůli potenciálně nebezpečným efektům (ROS), buňky uţívají různé 

mechanismy k tomu, aby se přizpůsobily jejich koncentraci. To zahrnuje 

odstraňování ţeleza a velké rozšíření antioxidačních enzymů jako CuZn- a 

Mn-superoxid-dismutasy, katalasy a Se-glutathion-peroxidasy. Společně tyto 

enzymy regulují kocentrace radikálů peroxidů a H2O2 v buňkách. Potlačí tvorbu 

nebezpečně reaktivního hydroxylového radikálu (HO .). Dále 

CuZn-superoxid-dismutasa zvyšuje citlivost savčích buněk k oxidačnímu stresu 

zatímco u katalázy  byla prokázána její ochranná funkce. 

Dalším ochraným faktorem proti oxidačnímu stresu je vitamin E, který za jeho 

optimální koncentrace moduluje glutathion peroxidasové aktivity MGST. A tím 

zabraňuje depleci glutathionu vychytáváním volných radikálů a regulaci 

enzymatické aktivity MGST.  
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Radikály vzniklé lipidickou peroxidací, které jsou rozpustné v lipidech, mohly by 

vychytávat radikály halogenderivátů např. CCI3. a CC I3O2. .Přeměna těchto 

radikálů probíhá lépe za aerobních podmínek. Lipidické peroxidy podléhají 

katalýze cytosolickou glutathion peroxidasou a zároveń na nitrobuněčných 

membránách pomocí mikrosomální fosfolipasy A2 a GST s aktivitou 

glutathion-peroxidasy (Tampo a Yonaha 1990). 

Koordinovaná exprese takových antioxidačních enzymů je podstatná pro ţivot 

v aerobním prostředí a zároveň je zřetelně efektivní v mnoho typech intra- a 

extracelulárních molekul, které poukazují na oxidačním poškození buněk i 

za podmínek klidového stavu. Byl zkoumán vztah lipidů a DNA. Peroxidace 

lipidových membrán byla kontinuální, ačkoli ve zdravých tkáních úrovně produktů 

jako např. alkeny, ukázala menší kontinuální detoxifikaci těchto potenciálně 

nebezpečných sloučenin.  

Zvýšená lipidická peroxidace byla nalezena v různých patologických 

procesech. Tento jev mohl být spíše následkem neţ příčinou poškození. 

Peroxidace je potenciálně škodlivá od té doby, co se  začne měnít fluidita a 

permeabilita membrány. Proces oxidačního stresu byl zahájen uvolněním 

vodíkového atomu z nenasycených polymastných kyselin (PUFA) za vzniku 

aktivní substance jako je HO.. Tento radikál reaguje s kyslíkem za tvorby 

peroxidových radikálů, které získávají další vodíkové atomy díky tvorbě 

lipidických peroxidů.  

Tyto látky jsou komplexní směsí (ROS), která zahrnuje aldehydy jako 

2-alkenaIy a 4-hydroxy-alkenaly. Jejich hlavním účinkem je jejich cytotoxicita 

s vysokou reaktivitou směrem k thiolovým skupinám. Dále u polynenasycených 

mastných kyselin, které tvoří lipidické membrány, byla zjištěna jejich náchylnost 

k peroxidacím v závislosti na sloţení membrán a preferovaným místům 

peroxidace. Ta se vyskytuje uvnitř nebo mezi buňkami v závislosti na parciální 

plynu O2 a antioxidačním stavu buněk. Proto antioxidační obranné systémy byly 

očekávány ve vhodném mezibuněčném a celulárním umístění. 

Rovněţ bylo zjištěno, ţe DNA poškození je následkem oxidačního stresu. 

Indukované poškození DNA je pomocí OH- radikálů nebo aktivací nukleas. 

Indukované poškození bází můţe být identifikovano konečnými produkty ROS 

jako 5-hydroxymetylace uracilu, 8-hydroxyadeninu a 8-hydroxyguaninu. 
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Utilizace kyslíku jako akceptora elektronu si vynutí i koordinovanou expresi 

enzymů, jeţ sniţují produkci HO. nebo katalyzují úpravu nebo náhradu 

poškozených molekul lipidů a DNA. Ačkoliv procesy, podle kterých jsou tyto 

molekuly opravené, nejsou dostatečně vysvětleny a bylo prokázáno, ţe aktivita 

peroxidas je centrální k detoxikaci lipidických peroxidů DNA (Hayes a Strange 

1995). 

 

6.2 Indukce cytochromu P450 
  

Na základě indukce cytochromu P40 2E1 (CYP2E1) (Adlouni se sp. 2000, Mari 

a Cederbaum 2001) a vytváření reaktivních kyslíkových látek a bylo ukázáno, 

např. jak je ethanol hepatotoxický. MGST se podílí na detoxifikaci alkoholu díky 

jeho glutathion-peroxidasové aktivitě, katalyzuje detoxifikaci H2O2. Bylo zjištěno, 

ţe má výšší Km hodnotu u glutathion peroxidasové aktivity neţ 

u glutathion-peroxidasy. 

Dále chrání před oxidačním stresem, odebírá reaktivní metabolity, např. 

nasycené a nenasycené aldehydy obsahující hydroxylovou skupinu. Proto 

v indukovaných buňkách CYP2E1 byla zvýšena aktivita mRNA MGST a α-GST. 

Následně se zvětšovala celková enzymatická aktivita. Ve shodě s indukovaným 

antioxidačním obranným systémem byly pro větší citlivost přidány prooxidanty 

jako vitamín K3, antimycin A, H2O2, a 4-hydroxynonenal.  

Tato indukce CYP2E1 prokázala rezistenci buněk proti několika prooxidantům, 

protoţe nastala  zvýšená regulace antioxidantů tj. GSH, GST třídy α (α-GST), 

MGST. U α-GST byla navíc indukce cytochromu P450 3A4. Proto byly navrţeny 

tyto indukce jako adaptační odpověď buněk proti oxidačnímu stresu.  

Potenciální substráty pro MGST jsou produkovány systémem cytochromu 

P450, mezi ně patří lipofilní xenobiotika nebo jejich metabolity. Díky lokalizaci 

MGST vázaného na membráně endoplasmatického retikula můţe mít tento 

enzym centrální roli v metabolismu látek. A tím se naskytla moţnost, ţe lipofilní 

substráty např. lipidické peroxidy, mohly by být lépe eliminovány MGST  

neţ cytosolickou GST (Marí a Cederbaum 2000). 
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6.3 Rezistence rakoviny u farmakologické terapie 
 

Také byla objevena role GST v rezistenci rakoviny (obr. 11) u farmakologické 

terapie. GST mají zvýšenou expresi v nádorech různého typu a mohly by hrát roli 

v etiologii dalších nemocí, např. astma, neurodegenaratiních onemocnění-

multiplex sklerosis. 

 

Obr. 11. Rezistence rakoviny způsobená GST u farmakologické terapie (Towsend 
a Tew 2003) 

 

Vývoj rezistence rakoviny je klíčový prvek v selhávání chemoterapie. Například 

chlorambucil je substrát pro MGST, který je cytostatikum. Patří do skupiny 

alkylujicích látek pouţívaných v terapii karcinomů ovarií, krku a hlavy. Tato 

sloučenina spolu s několika dalšími byla testována na rezistenci u terapie 

cytostatiky. 

U těchto látek byla zjištěna sníţená cytotoxita v rakovinné tkáni a tím i menší 

klinický účinek (Zhang a Lou 2003). Mechanismy rezistence jsou: lékově 

indukovaná apoptóza (Sayah se sp. 1999) a detoxifikace. Nejčastějším 

mechanismem rezistence je, kdyţ energeticky závislý přenašeč identifikuje látku 

a transportuje ji ven z buňky. Zvýšená exprese GST byla přítomna v rakovinných 

buňkách a u MGST je zvýšena pomocí thiolové skupiny cysteinu v glutathionu 

neenzymatickou hydrolýzu u alkylujicích látek (Townsend a Tew 2003). 
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Expozice protirakovinných agens mohla by vést k indukci a expresi produktů 

genů, které chrání buňku. GST byly součástí vývoje rezistence směrem  

k chemoterapeutickým léčivům, insekticidům a herbicidům (Zhang a Lou 2003). 

Velmi zajímavou rolí MGST je detekce a charakterizace reaktivních metabolitů 

ve farmaceutickém výzkumu. Byly identifikovány pomocí MGST metabolity 

léčivých látek, tj. GSH konjugáty a podle jejich reaktivity byla určena  toxicita  

těchto látek.Tyto látky byly pouţity na terapii nádorů nebo na jinou léčbu. Na 

základě rozdílné reaktivity glutathionových metabolitů byly identifikovány 

toxikologické odpovědi v modelech in vivo. Proto byly vytvořeny prediktivní testy, 

aby lépe určily potenciální toxicitu látek. Tento farmaceutický výzkum vychází 

z bioaktivace látek, které mohou vést  k tvoření adičních sloučenin proteinu. 

Podle haptenové hypotézy takto modifikované látky mohou být identifikovány 

imunologickou reakcí na základě tvorby komplexu haptenu a látky. Enzymy 

spojené s tvorbu nebo s inaktivací reaktivních metabolitů přispívají k specifickému 

riziku haptenizace, a proto řada enzymů schopných detoxifikovat xenobiotika byla 

identifikovaná jako imunologické cíle v specifických případech idiosynkratické 

toxicitě léků, např. jako lékově indukovaná hepatitida. U MGST byla  

identifikována hepatitida způsobená halothanem. Za zvýšenou bioaktivaci 

halothanu na trifluoroacetylchlorid je odpovědný cytochrom P450 2E1. Proto 

MGST je důleţitá k detoxifikaci látek (Rinaldi se sp. 2002). 

 

6.4 Poškození ledvin 
 

Je pravděpodobné, ţe MGST má více buněčných funkcí a její důleţitou rolí je, 

ţe MGST je zapojena do zprostředkování toxicity určitých sloučenin, mezi které 

patří nefrotoxin hexachor-1,3-butadien (HCBD) a další látky. Bylo hlášeno, ţe 

mikrosomy z jaterní tkáně potkana měly významně vyšší specifickou aktivitu 

směrem k HCBD neţ cytosol jaterní tkáně potkana. Identita enzymu 

konjungujíciho HCBD byla neznámá, ale bylo zjištěno, ţe mikrosomální GST má 

schopnost konjugovat HCBD. Tento enzym byl objeven pouze v mikrosomech s 

aktivitou závislou na HCBD. To by znamenalo, ţe MGST hraje významnou roli v 

nefrotoxicitě HCBD, ale se zřetelem k  zpomalujícímu efektu detergentu 

Triton X-100, přítomnost dalších GST enzymů s touto aktivitou nemohla být 

vyloučena. 
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Za podmínek určující roli MGST v toxicitě HCBD tento enzym můţe být proto 

nepřímo zodpovědný za nefrotoxicitu dalších nenasycených halogenderivátů. 

Např. chlorotrifluoroethylen a tetrafluoroethylen mohou být konjugovány 

s glutathionem.  

To bylo povaţováno  za mechanismus nephrotoxicity HCBD. Z těchto sloučenin 

byla také zprostředkována biosyntéza merkaptopurinové kyseliny pomocí 

metabolické cesty cysteinyl-konjugátu β-lyasy. Začíná aktivací MGST 

nenasycenými halogen deriváty za vzniku glutathionových konjungátů, jeţ 

následně podléhají enzymatické hydrolýze a přemění se na cystein konjungáty. 

Pomocí tvorby renálních glutathionových konjungátů byla určena hranice 

indukované nefrotoxicity nenasycených halogenderivátů (Tanaka a Anders 1994, 

Otieno a Anders 1997).Specifická aktivita jaterních mikrosomů pro oba substráty 

je vyšší neţ v cytosolu, ale identita enzymů GST zodpovědných za konjugaci byla 

stanovena (Mclellan se sp. 1989). 

Pro znázornění nefrotoxicity u halogenderivátu jsem vybral detoxifikaci 

tetrachlorethenu (obr. 12).  

 

 

Obr. 12. Biotransformace tetrachlorethanu (Dekant se sp. 1998) 
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(1) tetrachlorethen; (2) S-(1,2,2-trichlorovinyl) glutathion, (3) trichloroacetyl 

chlorid; (4) trichloroctová kyselina; (5) S-(1,2,2-trichlorovinyl)-L-cystein; (6) 

N-acetyl-S-(1,2,2-trichlorovinyl)-L-cystein; (7) dichlorothioketen 

 

Konjugací glutathionu a tetrachlorethanu vzniká S-(1,2,2-trichlorovinyl)-glutathion 

(2).S-1,2,2-(trichlorovinyl) glutathion je nefrotoxický a pomocí sulfonamidu se 

vytváří S-(1,2,2 trichlorovinyl)-L-cystein (5). Tento konjungát cysteinu můţe být 

acetylovaný sulfonamidem na N-acetyl-S-(1,2,2 trichlorovinyl)-L-cystein (6) nebo 

je rozštěpen β-lyasou na reaktivní metabolity, pravděpodobně dichlorothioketen 

(7). Kovalentní vazba je mezi bílkovinami renální tkáně a thioketenem. Exkrece 

N-acetyl-S-(1,2,2-trichlorovinyl)-L-cysteinu byla testována na lidech a potkanech 

vystavených tetrachlorethenu. Ledvina má schopnost kumulovat metabolity 

tetrachlorethenu a tímto mechanismem zvyšuje toxicitu této látky ( Dekant se sp. 

1998). 

Pro detekci poškození ledvin se mohou pouţívat isoenzymy GST jako moţné 

markery pro renální traumata. MGST byla zkoumána imunohistochemickou 

analýzou za pouţítím polyklonálního antiséra. Tento enzym byl detekován 

barvením v glomerulárním a intersticiálním endotelu a ve sběrných kanálcích 

hluboko ve dřeni ledvin, ačkoli tam byla značná změna intezity barvení. Změna 

intenzity pro neutrální a mikrosomální GST je zajímavá tak, ţe kolem 40 % 

zkoumaných subjektů ukazuje v játrech neutrální GST. Takto navrhované měření 

markerů GST v plazmě a moči můţe pomoci určit umístění poškození tkáně 

ledvin. Lokalizace tohoto poškození můţe být zvláště cenná u pacientů s toxicitou 

navozenou cyklosporinem a mohla by tak předcházet transplantaci ledvin. 

V mnoha případech poškození tubulů ledvin (obr. 13) můţe vést například 

k septikémii a také ke zhoršení funkce jater, protoţe na mnoho forem 

tubulotoxinu působí bazická GST, a proto analýza moče můţe být efektivnější pro 

detetekci GST. Jestli je vyměšování moče bazické GST vysoké, následkem 

tohoto jevu dochází k poškození ledvin a exkrece kyselé GST je nízká. 

Přítomnost obou kyselých a bazických GST v moči můţe odráţet tubulární a 

dokonce glomerulárního poškození. Toto můţe proto být důleţité pro diagnostiku 

toxicity cyklosporinem a následně jeho odmítnutí organismem (Harrison, 

Kharbanda, Bishop se sp. 1989). 
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Isoenzymy GST by se mohli také pouţívat k detekci nádorových buněk 

v karcinomu ledviny. Pomocí inmunohistochemie byly objeveny v nádorových 

buňkách α-GST, π-GST, μ-GST a isoenzymy MGST. Distribuce těchto enzymů 

byly heterogení a někdy velmi velké. Bylo zjištěno, ţe distribuce enzymů α-GST, 

μ-GST a MGST je větší neţ u π-GST.  

Dále byla prokázána nízká exprese GST ve zdravých buňkách, ale  

v nádorových buňkách byla vysoká. Proto imunohistochemická demonstrace 

isoenzymů GST umoţnila pochopit roli těchto enzymu v karcinogenesi, působení 

nádorových buněk a léčebné schopnosti reagovat na podněty (Harrison, 

Kharbanda, Sccot se sp. 1989). 

 

 

Obr. 13. Zbarvování glomerulárního a peritubulárního endotelu kapiláry pro 

mikrosomální GST u renálního poškození. (Harrison, Kharbanda, Sccot se sp. 

1989) 
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6.5 Rakovina trávicího ústrojí 
 

Přítomnost MGST byla zjištěna imunohistologickou metodou u rakoviny hltanu, 

u Barretova jícnu a u adenokarcinomu. MGST 1 byla nalezena v mukose jícnu a 

tenkého střeva (duodena). GST chrání mukosu jícnu před karcinogeny.  

Po celém světě se dramaticky zvyšovala četnost karcinomu jícnu. Např. výskyt 

karcinomu se zvětšil o 1 % u ţen a o 3 % u muţů v populaci starší třiceti let 

během jednoho roku. Epidemiologické výzkumy z USA, Skandinávie, Francie, 

Švýcarska, Austrálie a Nového Zélandu ukazují  mezinárodní nárůst této nemoci.  

To souvisí s vyšší prevalencí Barretova jícnu, který je předstupeń  

adenokarcinomu. U těchto nemocí byla zjištěna sníţena exprese GST. Genetická 

vnímavost u karcinomu jícnu není dostatečně vysvětlena, spíše se předpokládá 

vliv ţivotního stylu na tuto nemoc. Velmi významnou roli v detoxifikaci 

karcinogenů jsou GST, zvyšují polaritu xenobiotik a tím následně jejich toxicitu na 

základě zvýšené exkrece xenobiotik moče a ţluče (Cobbe se sp. 2002). Dále byla 

zkoumány isoenzymy GST v gastrointestinálním traktu pomocí imunohistologie. 

MGST byly identifikovány v hepatocytech v epitelu ţlučníku a slabě 

v ţlučovodech, v kryptách tenkého střeva a slabě v tlustém střevě. Na základě 

rozdílné distribuce isoenzymů GST v gastrointestinálním traktu bylo navrhnuto, 

aby tyto enzymy byly pouţívány k diagnostice nemocí a k určení biochemických 

změn během progrese nemocí (Hayes se sp. 1989).  

 

6.6 Karcinom krčku děloţního hrdla 
 

Změna exprese GST byla identifikována imunohistologickou metodou  

u karcinomu krčku děloţního hrdla (cervixu). Etiologie karcinomu je komplexní a 

pravděpodobně také multifaktoriální. Lidské papillomavirusy jsou povaţovány za 

příčinu této nemoci. Jsou důleţité zvláště u typu 6 a 11 v neinvazivních lézích a 

16 a 18 v invazivních karcinomech cervixu. Aktuální mechanismus působení 

těchto virů je virové spojení s hostitelskou DNA v součinnosti karcinogenních 

látek s následnou neoplazií cervixu. Exogenním faktorem tohoto onemocnění je 

např. cigaretový kouř. 

GST se účastní detoxifikace karcinogenních látek. Jako marker pro detekci 

tohoto karcinomu byl navrţen GST třídy π. Byly pozorovány distribuce a exprese 
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isoenzymů GST v neoplastických, dysplastických tkáních a v proliferativním 

skvamozním epitelu krčku děloţního hrdla (obr.14) (Pauline se sp. 1990).  

Exprese GST třídy π byly zvýšeny v těchto tkání, ale byla sníţena exprese 

MGST. Tyto nálezy objasňují specifický význam spojení mezi karcinomem 

cervixu a cigaretovým kouřem. Rozdíly ve schopnosti detoxifikovat karcinogenní 

látky mohou ovlivňovat přeměnu benigní proliferace na invazivní malignitu. Moţný 

význam MGST v endotelu je významný zvláště ve spojitosti karcinomu cervixu a 

cigaretové kouře. Jeho metabolity se dostávájí pomocí krve do cervixu. Exprese 

MGST byla dokázána ve vrstvě epitelových buněk. 

Velký význam změn v expresi isoenzymů GST je známý, protoţe GST jsou 

obvykle spojeny s detoxifikací různých elektrofilních sloučenin a tím brání 

před mutagenitou. Také můţe chránit buňku proti škodlivým efektům karcinogenu 

a progresí nádorů, ale zároveň i metabolity např. nenasycených halogenderivátů 

enzymů GST, mohou být více toxické po konjugaci s glutathionem. Role 

chemické karcinogeneze s virovou infekcí v neoplazií cervixu byla velmi 

zanedbávána (Carder se sp. 1990). 

 

 

Obr. 14. Silná exprese MGST v cevním endotelu cervixu ( Pauline se sp. 1990) 

 

6.7 Epitel sítnice a fyziologické stárnutí buněk 
 

Rovněţ významnou tkání, kde se vyskytuje MGST, je epitel sítnice. Zde chrání 

proti oxidačnímu stresu a účastní se procesu stárnutí sítnice. Stárnutí ţlutého 

sítnicového barviva zahrnuje mnoho biochemických změn a změn v kinetikách 
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fyziologické obnovy fotoreceptorů sítnice. Přeměna tohoto pigmentu spočívá 

ve ztrátě nedotčeného melaninu a kumulaci intracelulárního fototoxinu lipofuscin. 

Toto barvivo obsahuje oxidované lipidy a bílkoviny, které se silně vázají 

na sítnici. Dochází k několika oxidačním změnám, některé podléhají apoptóze a 

tím je sníţen celkový počet těchto buněk. V nejhorším případě můţe tento 

patofyziologický proces vést k makulární degeneraci, tj. degenerativní 

onemocnění fotoreceptorů čípků (Maeda se sp. 2004). 

 

6.8 Malárie 
 

U malárie, jejíţ původcem je Plasmodium berghei, byla zjištěna menší aktivita 

mikrosomální, cytosolické a mitochondriální GST. Malárie působí na první a 

druhou fázi biotransformaci látek. Při léčbě malárie chlorochinem se obnovila 

aktivita GST na původní hodnotu. To můţe být ukazatel úspěšné léčby 

(Srivastava se sp. 1995). 
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7. Metody izolace MGST 
 

Nejčatěji je MGST izolována a purifikována pomocí chromatografie. Např. 

specifická metoda purifikace spočívá na základě aktivace N-ethylmaleinimidem 

(NEM) a poté izolace pomocí chromatografie.  

Byla zjišťována aktivita MGST a míra purifikace. Substrátem pro MGST byl 

1-chlor-2,4-dinitrobenzen. Jaterní mikrosomy byly promývány pufrem 0,15 M 

tris-HCL při ph 8,0. Poté byly odstraněny cytosolické kontaminace, mikrosomové 

frakce byly suspendovány v 0,25 M roztoku sacharózy. Dále byl přidán 10 mM 

NEM v 10 mM fofsorečnanovém pufru s PH 8. Poté tato směs byla promíchána 

při teplotě 4 °C po dobu 5 minut. Glutathion byl nejprve dán do roztoku KOH na 2 

minuty a byl přidán do inkubační směsi s mikrosomy a tato směs byla míchána 

po-dobu 5 minut. Pro rozpuštění MGST byl přidán 10 % roztok detergentu Triton 

X-100 po dobu 10 minut a míchán 20 minut. 

Aktivované a rozpuštěné mikrosomy byly přidány do standardního pufru 

vytvořeného z 10 mM fosforečnanu draselného, 1 mM glutathionu, 0,1 mM EDTA, 

1 % Triton X-100 20 % glycerolu a poté  byly eluovány na chromatografické 

koloně hydroxyapatitu fosforečnanovým pufrem. Chromatografická kolona byla 

promývána eluční rychlostí 1 ml/min s lineárním gradientem 0,02-0,3 foforečnanu 

draselného. Dále tato eluční směs byla převedena na chromatografickou kolonu 

Sephadex G-25, kde byla sníţena koncentrace pufru fosforečnanu draselného 

mechanismem odsolování. Dále tato směs byla eluována na další 

chromatografické koloně s karboxymethyl Sepharosou. Na těchto třech kolonách 

byla zaznamenávána aktivita a míra purifikace MGST (Morgenstern se sp. 1982). 

Další metodou purifikace je afinitní chromatografie, která je na principu interakce 

leukotrien-C4-syntasy a MGST (Soderstrom se sp. 1995). 

Rovněţ zajímavou metodou izolace je radiační inaktivace mikrosomů, která 

byla pouţita na zjištění molekulových vlastností MGST. Indukovaná specifická 

radiační aktivace MST se nepouţívá, přestoţe nedochází k aktivaci cytosolové 

GST (Boyer se sp. 1986). Jako detekce u chromatografie se pouţívá 

spektrofotometrie UV detekcí s vlnovou délkou 215 nm, dále hmotností 

spektrofotometrie (Shore se sp. 1995). 

 

 



 55 

8. Diskuse 
 

Na základě hledání poznatků o enzymu mikrosomální gluthation-S-transferasy 

se mi podařilo vytvořit přehled MGST: mikrosomální glutathion-S-transferasa 1, 

MGST 2, MGST 3, mikrosomální Ya-GST, prokaryotické MGST. Rovněţ jsem 

nalezl i strukturu MGST, která je určená sekvencí aminokyselin. Kvarterní 

struktura enzymu je trimer, monomer enzymu se skládá ze 4 šroubovic. Rovněţ 

je zřejmě vysoká genetická variabilita isoenzymů MGST.  

Také je velmi zajímavá tkáňová distribuce MGST, protoţe se vyskytuje skoro 

ve všech tkáních s různou expresí genů MGST, tj. v játrech, ve slezině, 

v kosterním svalu, v srdci, v nadledvinkách, v slinivce, v prostatě, ve varleti, ve 

fetálních játrech a ve fetální slezině, ve vaječnících, v štítné ţláze, ale méně 

v mozku a krevních leukocytech. Nejvýznamněji je tento enzym zastoupen 

v játrech a v endoteliálních buňkách cév. Také MGST má obrovský význam v roli 

genetického polymorfismu, protoţe pomocí tohoto enzymu mohou být komplexně 

studovány genetické nemoci, migrace populace a různorodost 

farmakogenetických moţností tohoto enzymu. 

MGST hraje důleţitou roli v biotransformaci xenobiotik. Je zapojená do druhé 

fáze biotransformace. Katalyzuje konjugaci glutathionu s xenobiotiky. Díky své 

peroxidasové aktivitě a podpoře neenzymatické hydrolýzy by se mohla účastnit 

první fáze biotransformace. Tento děj se hlavně vyskytuje v metabolismu 

lipidických peroxidů. Také MGST se účastní metabolismu leukotrienů a 

prostaglandinů, protoţe má aktivitu enzymu leukotrien-C4-syntasy a konvertuje 

hydroperoxy-ikosatetraenovou kyselinu (PHETE) na hydroxy-ikosatetrenovou 

kyselinu (HETE). V regulaci MGST je důleţitá zpětná inhibice tohoto enzymu 

leukotrienem C4. Dalším regulátorem jeho enzymové aktivity je vitamín E, který je 

důleţitý antioxidant, sniţuje aktivitu MGST a zabraňuje depleci gluthationu.  

Proto MGST s gluthationem, s vitamínem E a s dalšími antioxidačními enzymy 

tvoří obranou línii proti oxidačnímu stresu. Z tohoto poznatku vyplývá jeho klinický 

význam. MGST inhibuje lipidickou  peroxidaci a chrání před peroxidací DNA. Dále 

má významnou roli v rezistenci léčiv v terapii rakoviny. MGST má zvýšenou 

expresi v nádorech různého typu např. adenokarcinomu, leukémii a také by 

mohla hrát roli v etiologii dalších nemocí jako je neurodegenerativní onemocnění-

multiplex sklerosis a astmatu. 
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Další moţné klinické vyuţití MGST je aplikace tohoto enzymu jako marker 

u toxicity léčiv a u nemocí, např. u karcinomu krčku děloţního hrdla, rakoviny 

hltanu a malárie.  

Vysvětlení enzymové aktivity a regulace MGST pomůţe lépe pochopit 

metabolismus xenobiotik, tj. karcinogenních látek, polutantů v ţivotním prostředí 

a cytostatik. Dále objasní buněčné detoxifikační procesy, autokriní a parakriní 

regulační mechanismy metabolismu. A proto tyto isoenzymy MGST mají 

obrovský význam pro ochranu a zlepšení kvality lidského ţivota. 
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9. Závěr 
 

Charakterizoval jsem isoenzymy mikrosomální glutathion-S-transferasy. 

Struktura tohoto enzymu je specifická pro membránově vázané enzymy 

nadrodiny MAPEG. Dále jeho genová exprese je velmi významná, protoţe se 

vyskytuje v celém organismu člověka. Také jeho genetická variabilita je důleţitá 

vzhledem k lokalizaci genů isoenzymů MGST na různých chromozomech. 

Enzym MGST hraje velmi významnou roli v druhé fázi biotransformace 

xenobiotik, ale také se můţe uplatnit v první fázi biotransformace díky 

peroxidasové aktivitě, Tento enzym se podílí na detoxifikaci xenobiotik, např. 

nenasycených halogenderivátů a  karcinogenních látek. 

Dále MGST můţe být povaţován jako marker různých nemocí. Příkladem je 

rakovina jícnu, tkáňové poškození ledvin nenasycenými halogenderiváty, 

fyziologické a patofyziologické děje, tj. např. stárnutí epitelu sítnice. 

Pro purifikaci a izolaci MGST se nejčastěji pouţívá chromatografie, která 

umoţnuje charakterizovat  enzymové vlastnosti MGST 

Ná základě metabolismu MGST lze lépe pochopit obranné mechanismy 

proti oxidačnímu stresu a tím i nálezt souvislosti patofyziologických dějů a 

cytotoxicity látek. Pro budoucnost výzkumu budou tyto isoenzymy MGST 

(prokaryotické MGST) hrát významnou roli ve vývoji léčiv  a určení jejich 

potenciální toxicity. 
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