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Daunorubicin (DAUN) je řazen do skupiny antracyklinových antibiotik, 

která patří mezi cytostatika používaná u širokého okruhu různých karcinomů.  

Nicméně i u této skupiny léčiv je stále častější problém vzniku rezistence 

k chemoterapii s následným selháním léčby. Tento problém rezistence je často 

řešen pomocí kombinační terapie, která využívá přidání léčiv ovlivňujících dané 

cytostatikum různými mechanismy. Jednou z možností ovlivnění je udržení 

cytostatika v nádorových buňkách co nejdéle v jejich aktivní formě. To může být 

ovlivněno blokací efluxních transportérů nebo inhibicí enzymů odpovědných za 

deaktivaci cytostatik.  

V této diplomové práci byla studována možnost inhibice enzymů pomocí 

nízkomolekulárního léčiva olaparibu (OLA). OLA je léčivo, které má samo 

cytostatický účinek a je již několik let používáno v určitých nádorových terapiích. 

Zde je však testován jeho inhibiční potenciál k vybraným karbonyl redukujícím 

enzymům, které se podílí na metabolismu DAUN na méně účinný a více 

kardiotoxický daunorubicinol (DAUNOL). 

Experimenty byly prováděny na úrovni in vitro pomocí inkubace příslušné 

rekombinantní reduktasy s OLA jako inhibitorem a specifickým substrátem 

DAUN. Výsledky byly hodnoceny pomocí UHPLC, kdy se stanovilo množství 

vzniklého DAUNOL, které se následně přepočetlo na specifickou aktivitu 

enzymu.  

Postupně byly testovány všechny enzymy, které signifikantně DAUN 

deaktivují, tedy AKR1A1, 1B1, 1B10, 1C3 z nadrodiny AKR a CBR1 



z nadrodiny SDR. OLA významně inhiboval pouze reduktasu AKR1C3 a při 

koncentraci 10 μM snížil aktivitu enzymu na 25,4 %, zatímco při koncentraci 

50 μM na 8,8 %. Ostatní enzymy vykazovaly pouze nepatrný inhibiční potenciál. 

U AKR1C3 byla následně zjišťována hodnota IC50 (3,77 μM).  

V poslední části byl zjištěn typ inhibice a hodnota inhibiční konstanty. Typ 

inhibice byl vyhodnocen dle Lineweaver-Burkova grafu jako nekompetitivní. 

Inhibiční konstanta měla hodnotu 3,99±0,17 μM a dobře korelovala s hodnotou 

IC50. Výsledky přinesly slibné hodnoty inhibičního působení OLA na úrovni 

rekombinantního enzymu. Studie bude následně doplněna experimenty na 

buněčných liniích, aby se zjištěný mechanismus účinku OLA prokázal i na této 

úrovni. 

 


