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Abstrakt 
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Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv olaparibu na rezistenci nádorových buněk 

k daunorubicinu způsobenou karbonyl redukujícími enzymy 

 

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. 
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Daunorubicin (DAUN) belongs to the group of anthracycline antibiotics, 

belonging to the group of cytostatics used in a wide range of different carcinomas. 

However, even with this group of drugs, the resistance to chemotherapy, followed 

by treatment failure is becoming more and more common. This problem of 

resistance is often dealt with by combination therapy, which uses the addition of 

drugs that affect the cytostatic by different mechanisms. One possibility is to keep 

the cytostatic in tumor cells in their active form for as long as possible. This may 

be affected by the blockade of efflux transporters or inhibition of enzymes 

responsible for the inactivation of cytostatics. 

The possible inhibition of enzymes by the low molecular weight drug 

olaparib (OLA) was studied in this diploma thesis. OLA is a drug with a cytostatic 

effect on its own and has been used in certain cancer therapies for several years. 

We tested its inhibitory potential to selected carbonyl reducing enzymes, which 

are involved in the metabolism of DAUN to the less potent and more cardiotoxic 

daunorubicinol (DAUNOL). 

The experiments were performed at the in vitro level by incubating the 

appropriate recombinant reductase with OLA as inhibitor and DAUN as a specific 

substrate. The results were evaluated by UHPLC, where the amount of formed 

DAUNOL was determined, which was then converted to specific enzyme activity. 

Enzymes that significantly inactivate DAUN, i.e., AKR1A1, 1B1, 1B10, 

1C3 from the AKR superfamily and CBR1 from the SDR superfamily, were 

tested in this thesis. OLA significantly inhibited only AKR1C3 reductase, which 

reduced enzyme activity to 25,4% at 10 μM concentration and to 8,8% at 50 μM 



 
 

concentration. Other enzymes showed only insignificant inhibitory potential. 

AKR1C3 was then assayed for an IC50 value (3,77 μM). 

In the last part, the type of inhibition and the value of the inhibition 

constant were determined. The type of inhibition was evaluated according to the 

Lineweaver-Burk graph as non-competitive. The value of the inhibition constant 

was 3,99±0,17 μM, and it correlated well with the IC50. The results demonstrated 

promising values of OLA inhibitory activity at the level of the recombinant 

enzymes. In order to confirm the established mechanism of action of OLA at this 

level the study will be followed by experiments on cell lines. 
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1 Úvod 

Rezistence k chemoterapii se v současnosti jeví jako velký problém 

v léčbě nádorových onemocnění. Způsobuje snížení účinnosti terapie, vede 

k prodloužení léčby, zvýšené cytotoxicitě na zdravé buňky a zvyšování 

nežádoucích účinků (NÚ) terapie. V nejhorším případě dojde k úplnému selhání 

chemoterapie a úmrtí pacienta.   

Snaha ovlivnit rezistenci je řešena skrz různé možnosti. Někdy stačí 

upravit léčivo do vhodnější lékové formy, která specifičtěji zacílí a pronikne lépe 

do nádorové tkáně, jindy je potřeba přidat do kombinace jinou látku, která ovlivní 

původní cytostatikum. Pro kombinační terapii je potřeba najít vhodné látky, které 

působí jiným mechanismem, ale doplňují či potencují účinek druhého léčiva, což 

poskytne možnost snížení jednotlivých dávek obou léčiv.  Mezi kombinační léčbu 

patří rovněž použití látek ovlivňující metabolismus jednotlivých cytostatik. 

Různými látkami můžeme způsobit zpomalení odbourávání účinné formy, a tedy 

delší účinek cytostatika i při zachování dávky.  

Daunorubicin (DAUN), jakožto jedno z nejdéle používaných 

chemoterapeutik, naráží v současnosti na vysokou míru rezistence, a proto je 

potřeba neustále hledat nové možnosti omezení tohoto jevu. Nejčastějšími faktory 

ovlivňujícími rezistenci je zmnožení efluxních transportérů v nádorových 

buňkách, deaktivace účinné látky vlivem buněčných enzymů, defekt 

v apoptických dějích, či snížení biodostupnosti účinné látky.  

V této práci jsme se zaměřili na možnost ovlivnění rezistence inhibicí 

deaktivačního metabolismu DAUN. Z literatury víme, že tato reakce probíhá skrz 

redukci karbonylové skupiny na sekundární alkoholovou, a to pomocí enzymů 

zvaných reduktasy. V práci byly využity enzymy z nadrodin aldo-ketoreduktas 

(AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). Redukovaný 

daunorubicinol (DAUNOL) má nižší cytostatickou účinnost a zároveň je u něj 

zvýšená kardiotoxicita, takže případnou inhibicí této reakce by mohlo dojít ke 

snížení rezistence nádorových buněk a snížení výskytu závažného NÚ. 

Výzkum byl prováděn s inhibitorem poly-ADP-ribosa polymerasy 

(PARPi) – olaparibem (OLA). OLA se již několik let využívá samostatně 

v chemoterapii, konkrétně u ovariálního karcinomu a karcinomu prsu. Již při jeho 
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objevu byly snahy jej využít i v kombinační léčbě. Pro kombinaci je zkoumán 

skrz jeho možnost zabránění opravy zlomů DNA, což vede k dalšímu poškození 

nádorové buňky. Nejčastěji je zkoumán v kombinaci s látkami, které tyto zlomy 

tvoří, aby tak mohl doplnit jejich účinek. Mezi látky zkoumané pro kombinační 

léčbu s OLA patří v současnosti i antracyklinová antibiotika (ANT). Zde byl 

testován účinek OLA na karbonyl redukující enzymy (CRE) účastnící se 

metabolismu (deaktivace) DAUN na DAUNOL. 

Potenciální vliv OLA byl zkoumán in vitro za použití rekombinantních 

enzymů. Ze všech testovaných enzymů OLA inhibuje nejvíce enzym AKR1C3. 

Tento enzym je ve zvýšené míře exprimován v rychle rostoucí tkáni, mezi níž 

patří i tkáň nádorová. To by umožnilo výhodné zacílení celého popisovaného 

procesu právě tam.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

2.1 Olaparib 

OLA je prvním léčivem ze skupiny poly-ADP-ribosa polymerasy (PARP) 

schváleným pro použití v praxi. Byl schválen pro vybrané indikace na podzim 

2014. Na trhu se vyskytuje pod komerčním názvem Lynparza a je indikován v 

monoterapii k udržovací léčbě high-grade serózního epiteliálního karcinomu 

vaječníku (EOC), vejcovodu (FTC), nebo primárně peritoneálního karcinomu 

(PPC). Je-li tato léčba v první linii, je nutné splnit podmínku pozitivní mutace 

BRCA (breast cancer tumor supresorový gen) (germinální a/nebo somatickou) a 

pacientky musí alespoň částečně odpovídat na chemoterapii založenou na platině. 

U pacientek s relabujícím ovariálním karcinomem není nutné splnit podmínku 

pozitivní BRCA mutace, ale stále musí být citlivé k předchozí léčbě pomocí 

platiny (Bortlíková et al. 2019). 

Další indikací je HER2 (humánní epidermální receptor) negativní 

karcinom prsu, opět s podmínkou BRCA mutace a odpovědí na předchozí léčbu 

ANT nebo taxanem. 

Poslední dosud schválenou monoterapií Lynparzy je udržovací léčba u 

metastatického adenokarcinomu pankreatu s germinální mutací BRCA1/2 u 

pacientů, kteří neprogredovali po minimálně 16týdenní léčbě derivátem platiny v 

rámci chemoterapie v první linii léčby. Ve všech případech se jedná o použití u 

dospělých pacientů. Léčivo není vhodné u dětí, těhotných (prokázána zvýšená 

četnost letality plodu a malformací v oblasti očí a hrudníku u potkanů) a kojících 

(SPC-Lynparza mediately.co. 9.1.2021). 

OLA se užívá perorálně a na trhu je ve formě tablet nebo kapslí. Tyto 

formy nejsou při stejném obsahu účinné látky zaměnitelné, jelikož mají rozdílnou 

biodostupnost. U tablet je vyšší, a proto se užívá 300 mg 2x denně (1 dávka – 2 

tablety po 150 mg), u kapslí je biodostupnost nižší, a proto musí být dávka léčiva 

vyšší, konkrétně 400 mg 2x denně. Doporučené dávkování je sníženo u pacientů 

se středně těžkou poruchou ledvin, či u těch, kteří užívají silné inhibitory 

cytochromu P450 (CYP) 3A4. Užívá se nalačno a s odstupem od dalších léků. 

Potrava sice nesnižuje absorpci, ale výrazně ji zpomaluje. Mezi nejčastější 

nežádoucí účinky OLA patří anemie (16 %), neutropenie, únava, nauzea a 
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zvracení (vše 6 %). V současnosti se podobně jako další PARPi intenzivně 

zkoumá v kombinované terapii (Zheng et al. 2020).  

2.1.1 Poly-ADP-ribosa polymerasa  

PARP je jaderný enzym, který se vícerým způsobem účastní opravy zlomů 

DNA při replikaci. Činí tak například pomocí BER (base-excision repair) nebo 

NHEJ (non-homologous end joining) (Klener 2010). Vědci se molekulami PARP 

zabývají od roku 1963, kdy Chambon, Weill a Mandel zdokumentovali, že 

nikotinamidadenindinukleotid (NAD
+
) je ko-substrát pro adici poly-ADP-ribosy 

(PAR) na protein, což dalo podnět k intenzivnímu zkoumání PAR a její 

polymerasy (Hong et al. 2020; Chambon et al. 1963).  

PARP je 17členná rodina DNA dependentních enzymů, které jsou důležité 

pro přenos ADP-ribosy za pomoci NAD
+
 na různé akceptorové proteiny tak, že 

dochází ke vzniku polymerů PAR, které jsou důležité v modulaci základních 

buněčných procesů. Enzymy jsou kódovány různými geny z 18 proteinů, jejich 

katalytická doména je však stejná. Nejhojněji vyskytující se formou je PARP1. 

Spolu s PARP2 jsou jedinými, jejichž katalytická aktivita je okamžitě stimulována 

zlomy řetězce DNA (Fritz et al. 2021). 

PARP se skládá ze 3 základních částí. Na N-konci je DNA vázající 

doména (DBD – DNA binding domain), uprostřed auto-modifikační doména 

(AMD), na C-konci katalytická doména (CD).  

DNA vázající doména obsahuje 3 zinkové prsty, přičemž 2 z nich se vážou 

k DNA a tím aktivují katalytickou doménu umístěnou na C konci enzymu. 

Později objevený třetí zinkový prst má dvojí funkci. Je důležitý pro DNA-

dependentní aktivaci PARP1 (Langelier et al. 2010). Centrální část zahrnuje 

složku BRCT (BRCA1 C-terminus), která se podílí především na interakcích mezi 

proteiny.  

Strukturně nejvíc typická pro celou rodinu PARP je katalytická doména na 

C-konci. Je nutná pro vznik PAR. Obsahuje WGR doménu, která je bohatá na 

tryptofan, glycin a arginin. Funkční a strukturní domény PARP1 jsou důležité pro 

rozličné buněčné aktivity. 

Zajímavostí je, že na rozdíl od spuštění enzymatické aktivity není exprese 

PARP1 ovlivňována vznikem zlomu v DNA (Bhatia et al. 1990). Vypadá to, že 

může být ovlivněna i fází buněčného cyklu. Dalším faktorem ovlivňujícím expresi 
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PARP je poly-ADP-ribosa glukohydrolasa (PARG). PARG rozkládá PAR 

jednotky, a je tak v určité rovnováze s hladinou PARP (když hladina PARG 

klesne, dochází ke zvýšené expresi PARP) (Uchiumi et al. 2013). Různé druhy 

buněčného stresu (genotoxický, metabolický, oxidační, zánětlivý) mají rovněž 

vliv na expresi PARP (Luo a Lee Kraus 2012; Kadam et al. 2020). Zvýšená 

aktivita PARP je spojována se zvýšením odolnosti nádorových buněk vůči 

genotoxickému stresu. PARPi snižují aktivitu PARP, což vede ke zvýšení 

citlivosti buňky na genotoxický stres (Klener 2010).  

 

Parylace, nebo také poly-ADP-ribosylace, je proces posttranslační 

modifikace proteinu. Základem struktury je ADP-ribosyl transferasa (ART). 

Typický je přenos mono ADP jednotky, což se děje díky jejímu navázání na 

substrát NAD
+
, konkrétně na postranní řetězce zbytků argininu, kyseliny 

asparagové a glutamové v cílových proteinech. Jedná se o záporně nabité 

aminokyseliny – ty se dobře vážou ke kladně nabitému NAD
+
. Záporně nabité 

řetězce PAR pak vznikají navázáním dalších ADP-ribos na první katalyzovanou 

ADP-ribosu (Schreiber et al. 2006). 

Parylace může probíhat buď na jiném proteinu, či i na vlastním, kde 

dochází k tzv. autoparylaci. Ta hraje roli v uvolnění enzymu z vlákna DNA. 

Autoparylace vytvoří negativně nabité místo na jednovláknovém zlomu (SSB), to 

přitáhne enzymy potřebné k opravě BER pomocí vytvoření multiproteinového 

komplexu. Po proběhnutí ADP-ribosylace se sníží afinita PARP1 k DNA a dojde 

k rozvolnění na chromatin. Uvolnění umožní přístup dalším opravným 

proteinovým komplexům k poškozenému místu. Následně PARG odstraní PAR 

polymer z PARP, to umožní recyklaci enzymu, aby bylo možné jeho znovupoužití 

(Plummer 2011).  

Pro aktivaci dojde k navázání 1 molekuly NAD
+
 na PARP a ke vzniku 

kovalentní vazby ADP-ribosa polymeru a dalších akceptorových proteinů. 

Dochází ke konformační změně akceptorových proteinů, a to vlivem interakcí 

protein-protein a protein-NK (DNA nebo RNA). PARP1 moduluje 

prostřednictvím parylace strukturu histonů, což vede k relaxaci chromatinu, který 

je následně využit pro replikaci a opravu poškozené DNA (Schreiber et al. 2006). 

Tuhle aktivitu mají pouze PARP1, PARP2 a tankyrasy. U ostatních členů 
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nadrodiny PARP se tato aktivita neprokázala. Fyziologicky je PARP nezbytná pro 

správnou buněčnou proliferaci a rozvoj různorodých buněk (Kadam et al. 2020). 

V nepoškozených buňkách hraje PARP důležitou roli při spojování 

jednotlivých Okazakiho fragmentů. Při replikaci se tvoří z 1 původního vlákna 

2 nová. Jedno vlákno se kopíruje po směru snadno, druhé však navazuje protilehlé 

báze proti směru a nedochází tak k plynulému postupnému napojování, ale 

napojují se krátké úseky – Okazakiho fragmenty. Nesprávné napojení úseků vede 

k různým chybám. Bylo zjištěno, že nespojené Okazakiho fragmenty jsou během 

procesu replikace rozpoznávány enzymy z rodiny PARP a následně spojovány 

(Hanzlikova et al. 2018).  

2.1.2 PARP inhibitory 

PARPi patří mezi nová léčiva, která byla prvně registrována 

pro monoterapii rakoviny vaječníků a následně prsu. Častou podmínkou byla 

přítomnosti BRCA mutace, popř. dalších specifických podmínek (např. rezistentní 

karcinom prsu s předchozí léčbou 3 cyklů paklitaxelu. Později se ukázalo, že 

kromě základní funkce – oprava SSB a dvouvláknových zlomů (DSB) – lze 

PARPi využít i v kombinační cytotoxické léčbě. V současnosti jsou na trhu 

dostupné 4 PARPi – OLA, rucaparib, niraparib, a talazoparib. V klinické fázi 

schvalování je nejdále nyní veliparib a pamiparib (fáze 3 klinického hodnocení). 

 Velké množství cytostatik funguje na bázi poškození DNA tvorbou SSB, 

proto se kombinace PARPi s těmito látkami přímo nabízela. Při působení 

klasických cytostatik dojde ke zlomu DNA, ten však buňka díky inhibici PARP 

není schopna již opravit, a tudíž dojde k odumření buňky (Plummer 2011). 

První PARPi vstoupily do klinických studií v roce 2003, záměr jejich 

použití byl v kombinační léčbě jako chemosensitizery. V roce 2005 vědci zjistili, 

že je možné jejich použití za určitých podmínek i v monoterapii (Plummer 2011). 

Studie byly nejprve zaměřeny na kombinaci s alkylačními látkami, kdy se na 

leukemických myších zkoumalo potenciální zvýšení cytotoxického účinku při 

použití této kombinace léčiv (Kramářová 2019). Dále pak s paklitaxelem, či 

dalšími látkami tvořícími zlomy v DNA, které poté díky PARPi nemohly být 

opraveny. Následně přišly i studie s kombinací s ANT v léčbě ovariálního 

karcinomu (Eetezadi et al. 2018; Landrum et al. 2016) či solidních tumorů (Conte 

et al. 2014).   
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Ukázalo se, že inhibitory tohoto enzymu mohou hrát významnou roli 

v kombinační terapii, jelikož zabraňují normální funkci PARP, nedochází tak 

k opravě zlomů způsobených chemoterapeutickými látkami a následuje buněčná 

smrt.  

2.1.3  Mechanismus účinku 

Výzkum v oblasti PARPi se ubíral dvěma hlavními směry. Nejprve byl 

zaměřen na jejich účinek jako chemosenzitizerů nádorových buněk a zamezení 

opravy DNA (především pomocí BER). Druhý princip je tzv. syntetická letalita, 

kdy se využije kombinace různých přerušení oprav DNA. 

Pokud se cíleně inhibuje enzym PARP, zvyšuje se senzitivita nádorových 

buněk vůči chemoterapii. Normální reakce PARP neprobíhá samovolně, ale je 

nutná přítomnost kofaktoru NAD
+
. Fyziologická funkce PARP je popsána v práci 

již dříve. NAD
+
 se během enzymatické reakce spotřebovává a vzniká nikotinamid 

(Klener 2010). Nikotinamid působí na PARP slabě inhibičně. Toho se využilo 

a struktura první generace PARP inhibitorů byla podobná právě nikotinamidu. 

Ovšem nejedná se o kompetitivní inhibici, ale nekompetitivní – PARPi se 

navazuje na jiné místo než NAD
+
, mění konformaci enzymu, a tím zpomalí 

průběh reakce. Je zablokována fyziologická funkce PARP a nemůže dojít 

k opravení SSB. Zlom tam naopak zůstává, SSB se hromadí a následně mohou 

vznikat zlomy i na 2. vlákně.  

I v této fázi lze chybu ještě opravit, a to pomocí tzv. homologní 

rekombinace. K té dochází např. pomocí BRCA genu. Pokud však je u pacienta 

tento gen kvůli mutaci nefunkční (dojde např. k napojení nesprávných konců), 

homologní rekombinace je nedostatečná a dochází k takzvané syntetické letalitě. 

Syntetická letalita znamená, že při kombinaci více mechanismů je zaručena smrt 

buňky na rozdíl od použití jednotlivých látek samostatně, jelikož by tam byl vždy 

ten druhý mechanismus, který by mohl vzniklý defekt opravit. 

Kromě zabránění opravy zlomu pomocí PARP dochází při použití PARPi 

také k tzv. PARP trappingu. PARP se normálně po ukončení opravy od DNA 

odděluje, aby uvolnil místo pro další reparační enzymy. PARPi se na PARP váže 

pevněji než NAD
+
 a znemožní tedy nejen funkci, ale i autoparylaci, která by vedla 

k oddělení PARP z DNA a možnosti navázání nové volné molekuly PARP a 

úspěšnému pokusu opravy. Vzniklý komplex PARP-DNA se pak jeví jako 
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mnohem toxičtější než samotné neopravené SSB, což bývá další možnou příčinou 

rezistence vůči PARPi (Mateo et al. 2019; Murai et al. 2012). Přehledný 

komplexní mechanismus účinku PARPi je ukázán na obr. 1. 

 

 

Obr. 1. Mechanismus účinku PARPi. Po vytvoření SSB nasedá PARP1, který tento 

zlom opravuje. Po přidání PARPi dojde ke 2 možnostem zabránění tohoto účinku. 

Zaprvé nedojde k opravě SSB pomocí BER a zadruhé dojde k tzv. PARP 

trappingu, který znemožní odpojení PARP1 z DNA, aby se případně mohla 

navázat jiná molekula PARP. SSB zůstává v obou případech zachováno a dle 

přítomnosti funkční homologní rekombinace může být vlákno ještě opraveno, nebo 

v její nepřítomnosti (např. mutace BRCA genu) dojde ke vzniku DSB a buněčné 

smrti (Mateo et al. 2019). 

 

Oproti první generaci došlo u další generace PARPi k úpravě struktury, 

která vedla ke zlepšení jejích vlastností, jako je vyšší účinnost a lepší 

farmakologické vlastnosti. Mezi léčiva této nové generace je zahrnován i OLA. 

Obzvlášť výhodné je použití PARPi u nádorů s mutací pro tumor 

supresorové geny BRCA1 a BRCA2. Tyto geny hrají významnou roli v reparaci 

především DSB. Samotná vrozená mutace pro tyto geny je vysokým rizikem pro 

vznik nejčastěji karcinomu prsu, dále pak karcinomu ovarií, prostaty a pankreatu 

(Klener 2010). Tudíž za normálních okolností je žádoucí, aby BRCA gen 

fungoval správně, aby ve zdravých buňkách mohl opravovat případné chyby. 
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V nádorových buňkách je tomu opačně. Pokud je BRCA gen funkční, opravuje 

náhodně vzniklé chyby již zmutovaných nádorových buněk, ty přežívají a množí 

se dál. Je-li BRCA gen nefunkční, buňka přichází o 1 mechanismus opravy, chyby 

tam pak zůstávají a buňka nemusí být schopna se replikovat. Použití PARPi je 

tedy v kombinaci s mutací pro BRCA1 a BRCA2 zvlášť výhodné, a dochází tak 

k výraznému potlačení oprav DNA a zamezení replikace nádorových buněk.  

2.1.4 Metabolismus 

Převážná většina PARPi se obecně primárně metabolizuje oxidací přes 

CYP a jednotlivé PARPi se od sebe liší účastí různých isoforem CYP. Konkrétně 

OLA je z největší části metabolizován přes CYP3A4 a 3A5, rucaparib hlavně 

isoformou 2D6 a z menší části i 1A2 a 3A4. Veliparib je dominantně 

metabolizován isoformou 2D6. Výjimku tvoří niraparib, který je metabolizován 

primárně karboxyesterasami (Mittica et al. 2018). OLA je rovněž inhibitorem 

CYP3A4 a transportních proteinů (OATP1B1, OCT1 a 2, OAT3, MATE1 a 

MATE2K) a induktorem CYP2B6, nicméně tyto interakce nejsou klinicky 

relevantní (McCormick et al. 2018). 

Druhá fáze metabolismu zahrnuje převážně glukuronidaci či sulfataci. Po 

podání byl OLA v plazmě až v 70 % nezměněný, v moči pak v 15 % a ve stolici z 

6 %. Data se získávala z podávání radioaktivně značeného OLA. 

Hlavními metabolity byly piperazin-3ol a 2 produkty vzniklé 

monooxygenací. Celkem bylo nalezeno 20 metabolitů v plazmě, 37 v moči a 20 

ve stolici. Podíl na vylučování je ze 44 % močí a 42 % stolicí (SPC-Lynparza 

mediately.co. 9.1.2021). 

2.1.5 Využití v léčbě 

PARPi lze použít v monoterapii i v kombinované léčbě. Pokud léčbu 

spojíme s konvenční cytostatickou léčbou, následuje vyšší cytotoxický účinek 

v maligních buňkách nádoru. V závislosti na mechanismu účinku jednotlivých 

chemoterapeutik a převažujícího typu účinku v kombinaci s PARPi se následně 

volí do kombinace jednotlivé PARPi vzhledem k jejich senzitivitě k danému 

mechanismu. Např. veliparib je vhodný tam, kde se využívá katalytické aktivity 

PARP, a není vhodný u PARP trappingu. Naopak největší PARP trapping 

potenciál má talazoparib, následuje niraparib. Střední potenciál mají OLA 

a rucaparib (Lord a Ashworth 2017). 
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2.1.6 Kombinovaná terapie 

Kombinační terapie na podobném principu chemosenzitizace byla ze 

začátku prováděna pomocí inhibitorů methyl-guanin methyltransferasy. Ta měla 

za úkol bránit opravě DNA při cytostatické terapii. Problémem této kombinace 

byla však toxicita pro zdravé okolní buňky, a proto bylo nutné redukovat dávky 

chemoterapeutika. Stejně jako v počátečních studiích PARPi, i v kombinaci byla 

zvýšená myelosuprese. Otázkou zůstávalo, jestli snížit dávku PARPi nebo 

klasického cytostatika. A také bylo potřeba zjistit přesný mechanismus účinku 

působení PARPi na okolní zdravou tkáň v kombinační terapii (s platinou, 

alkylačními látkami-cyklofosfamidem, antimetabolitem gemcitabinem) 

(Plummer 2011). V následujících odstavcích je uvedena kombinace PARPi 

s vybranými cytostatickými látkami. 

Inhibitory topoisomerasy II 

Mezi tyto látky patří ANT a etoposid. Topoisomerasa II je enzym sloužící 

k rozvolňování a následnému skládání nadšroubovice DNA. Inhibitor znemožní 

funkci enzymu tím, že se naváže na daný enzym a vytvoří komplex, který přeruší 

průběh replikace a transkripce DNA. ANT se dají rovněž považovat za 

interkalační látky, které svým vmezeřením do vlákna DNA naruší strukturu 

a dochází k vzniku zlomu. 

Doxorubicin (DOX) se používá v léčbě epiteliálního ovariálního 

karcinomu, a to s větším prospěchem než původní nejčastější kombinace 

paklitaxel/karboplatina (Dréan et al. 2016). Jelikož studie s PARPi ukazovaly 

dobrý výsledek zejména při citlivosti na předchozí léčbu platinovým derivátem, 

čekal se dobrý výsledek i při kombinaci s DOX. Porovnávala se účinnost 

monoterapie a následně i kombinace OLA vs DOX. DOX byl účinnější 

v monoterapii, avšak projevila se zde i větší toxicita (Kaye et al. 2012). Výsledek 

vedl k úvaze použití DOX v první fázi léčby a následné změně na terapii OLA.  

Přímou kombinací se zabývala studie Conteho (2014) popisující fázi I 

klinického hodnocení kombinované terapie OLA s pegylovaným liposomálním 

DOX (PLD). Byly zkoumány 2 možnosti – kontinuální podávání OLA 2x denně 

28 dní, nebo intermitentní podávání 7 dní v rámci jednoho cyklu. PLD byl podán 

ve standardní dávce 40mg/m
2
. Dávkování OLA bylo rozčleněno na 50-400 mg/ 2x 

denně (bid). Odpověď na tuto terapii byla 31-33 %, přičemž celková činila 7 % 
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a částečná 26 %. Mnohem vyšší účinnost byla u pacientů citlivých na terapii 

derivátů platiny než u rezistentních (71 % vs 25 %), stejně tak byla účinnost vyšší 

u pacientů s BRCA mutací. Farmakokineticky byla zaznamenána minimální 

interference mezi OLA a PLD. Absorpce jednotlivé dávky OLA byla rychlá, max 

koncentrace byla dosažena po 2,1 h. Minimální koncentrace OLA byla stanovena 

na 3,6 μg/ml. Průměrná maximální koncentrace OLA je 14,2 μM při dávce 

400 mg/bid. Tolerance léčby byla obdobná jako u jiné kombinace PLD – např. 

s karboplatinou. Vyskytlo se však méně vážných NÚ (mezi ně patřila pneumonie 

či trombocytopenie) (Conte et al. 2014). Další možností je kombinace veliparibu 

s DOX a  karboplatinou (Landrum et al. 2016). 

Zajímavé výsledky přinesla studie zabývající se poměrem koncentrací 

jednotlivých léčiv. Ukázalo se, že vyšší rozdíl poměru DOX : OLA má za 

následek synergický účinek (konkrétně poměry 1:100, 100:1, 1:50, 50:1), zatímco 

malé rozdíly (poměry 1:2, 2:1, 1:5, 5:1) přináší působení aditivní, u některých 

buněčných linií až antagonistické. Výhodné je použití poměru, kde DOX je v nižší 

koncentraci, kvůli jeho toxicitě. Senzitivita buněk k samostatným léčivům ani 

přítomnost BRCA mutace neměla vliv na určení synergie. Nejlépe reagovaly 

buněčné linie OV-90, OVCAR8 a HEYA8 (Eetezadi et al. 2018). Poměr léčiv 

v kombinační terapii se řešil např. i u kombinace cytarabin: DAUN (5:1 –

Vyxeos), který byl nedávno schválen pro léčbu specifických typů akutní 

myeloidní leukemie (AML) (Alfayez et al. 2020). Kombinace OLA s DAUN, 

která byla zkoumána v buněčných liniích HCT116, KGα1 a HepG2, měla 

synergický účinek při koncentraci OLA 5 i 10 μM. V buňkách bez enzymu 

AKR1C3 byl tento účinek při koncentraci 5 μM aditivní nebo antagonistický 

(Tavares et al. 2020). 

Deriváty platiny 

Tato chemoterapeutika mají mechanismus účinku podobný jako alkylační 

látky. Dochází ke kovalentní interakci s nukleofilními N7 místy purinových 

zbytků. Vytvoří se příčné vazby, které znemožní funkci RNA polymerasy II, ta 

nemůže projít daným místem, následuje kolaps replikačních vidlic a možnost 

tvorby zlomů (DSB i SSB) (Dréan et al. 2016). Předchozí terapie založená na 

derivátech platiny je u vybraných typů nádorů dle SPC léčivého přípravku nutná 

k možnosti zahájení léčby pomocí PARPi. Kombinace s platinou se tedy přímo 
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nabízí. Ovšem výsledky kombinace nebyly až tak prospěšné, oproti kombinaci 

např. s temozolomidem nebo kamptotecinem (Murai et al. 2014). 

Zajímavá byla studie s trojkombinací OLA/cisplatina/gemcitabin u 

pacientů s pokročilými solidními tumory. Zde ovšem přidání OLA vedlo k vážné 

myelosupresi, způsobené pravděpodobně vlivem na rychle se dělící buňky kostní 

dřeně. Bylo by třeba pracovat se sníženým dávkováním v kombinační terapii 

(Rajan et al. 2012). Kombinace OLA/karboplatina/paklitaxel následovaná 

monoterapií OLA dosáhla zlepšení přežití bez progrese (PFS) na 12,2 měsíce z 

9,6 měsíce, kdy byl použit jen karboplatina/paklitaxel. Velký vliv měla 

pravděpodobně následná monoterapie OLA. Velmi častým NÚ byla neutropenie, 

která se vyskytla ve 43 % případů (Oza et al. 2015). 

Temozolomid  

Temozolomid je chemoterapeutikum alkylačního typu. Již v roce 1996 

došlo ke studii, kde se použila látka podobná PARPi – 3-aminobenzamid. 

Kombinace těchto 2 látek zvyšovala letalitu nádorových buněk. Od té doby se 

intenzivně zkoumá kombinační terapie (Dréan et al. 2016). Synergická aktivita 

PARPi a temozolomidu se zdá závislá na síle PARPi pro PARP trapping. 

Výhodný je proto v kombinaci s OLA, nebo talazoparibem, jelikož se jedná o 

molekuly se silným PARP trappingem. Studie s rucaparibem navrhla dávku, která 

se zdála v první fázi klinických studiích tolerantní (Plummer et al. 2008). 

Kombinace OLA s temozolomidem se zkoumá v léčbě chordomu (kostní nádor ze 

zbytků embryonální tkáně chorda dorsalis). Tento typ nádoru je často rezistentní, 

a proto se hledají různé možnosti překonání této rezistence. Jednou z nich byla i 

kombinace s PARPi. OLA byl schopen zvýšit poškození DNA in vitro i in vivo 

v xenografech (modely tkáně/buněk rakoviny pacienta implantované do myší) 

(Cao et al. 2019). Veliparib, který nemá silný vliv na PARP trapping, se ale také 

dostal do studie. U něj se však využívá ještě jiné věci, a to hypermethylace 

promoteru methylguanin methyltransferasy. Pacienti s touto hypermethylací mají 

lepší výsledek v odpovědi na kombinaci veliparib/temozolomid v léčbě 

glioblastomu (Gupta et al. 2016).  

Taxany 

Taxany patří mezi inhibitory mitosy, kdy blokují polymeraci tubulinu, a 

tím inhibují rozklad mikrotubulů. Využívají se v léčbě karcinomu prsu, ovarií, 
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sarkomů a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V nedávné době se však 

začal uplatňovat jako léčivo 2. linie v léčbě pokročilého karcinomu žaludku. Je 

využívána mutace genu ATM (ataxia telangiectasia mutated), která se u tohoto 

typu karcinomu často v nějaké formě vyskytuje.  

Mechanismus účinku kombinace PARPi a paklitaxelu spočívá v syntetické 

letalitě, do které zapadá i mutace ATM. Celkové přežití při použití kombinace 

OLA/paklitaxel se zvýšilo v průměru na 13,1 měsíce oproti 8,3 měsíců při léčbě 

samotným paklitaxelem. Byla-li přítomna ATM, bylo skóre přežití vyšší (Bang et 

al. 2015). Problémem této kombinace může být rezistence, která je u obou látek 

způsobena zvýšeným množstvím efluxních pump. Je potřeba najít mechanismus, 

jakým by se tento vliv dal obejít, aby nedocházelo k rezistenci. 

Gemcitabin 

Gemcitabin je nukleosidový analog, brání syntéze DNA blokací elongace 

DNA při replikaci. Používá se buď samostatně, nebo v kombinaci s radioterapií 

v léčbě karcinomu pankreatu. Při spojení OLA s gemcitabinem dochází k 

trvalejšímu zpomalení buněčné proliferace, zvýšení poškození DNA a urychlení 

apoptózy v buněčných liniích pankreatu a trojitě negativního karcinomu prsu 

(TNBC) (Dréan et al. 2016). Ve studii Bendellové (2015) byla podávána 

kombinace 600 mg/m
2
 gemcitabinu s OLA (100 mg/bid) buď kontinuálně, nebo 

intermitentně. Při intermitentním podání byla léčba tolerována, při kontinuálním 

OLA a zvýšené dávce gemcitabinu se však vyskytly problémy v toxicitě. Dvě 

třetiny pacientů trpěly závažnými NÚ. Při snížení dávky se tyto NÚ snížily, avšak 

při delším podávání nastal problém s hematotoxicitou (Bendell et al. 2015). 

Myelotoxicita byla problémem u trojkombinace OLA/cisplatina/gemcitabin 

uvedené už dříve (Rajan et al. 2012). 

2.1.7 Další inhibitory PARP používané v praxi 

Niraparib (Zejula) byl prvním PARPi, který působil i na pacienty bez 

BRCA mutace. Byl schválen v roce 2017 pro udržovací léčbu rekurentního 

ovariálního karcinomu u pacientek reagujících aspoň částečně na terapii na bázi 

platiny. Stejně jako OLA je i niraparib podáván perorálně v dávce 100-300 

mg/den (Jiang et al. 2019). Studie ENGOT-OV16/NOVA potvrdila jeho vliv i u 

pacientů bez BRCA mutace. Nicméně ovlivnění PFS bylo nižší (prodloužení 
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o 5,4 měsíců vs prodloužení o 15,5 měsíce u pacientů s BRCA mutací). 

I bezpečnostní profil je relativně vhodný pro delší terapii (Mirza et al. 2020). 

Rucaparib byl schválen v roce 2016 pro rekurentní karcinom ovarií, 

podmínkou je opět přítomnost BRCA mutace. Dávkování má 600mg/bid. Mezi 

časté NÚ patří stejně jako u niraparibu anemie (Jiang et al. 2019).   

Talazoparib je selektivní PARPi, který působí při současné mutaci BRCA 

genu. Má nejvyšší aktivitu ze všech PARPi a tudíž jeho výhodou je, že se dají 

použít mnohem nižší koncentrace. Váže se silně na PARP na DNA, účinkuje 

pomocí PARP-trappingu, nedojde k jeho odloučení z DNA, zabraňuje replikaci, 

vzniká DSB a při současné mutaci BRCA genu následuje buněčná smrt. V roce 

2018 byl schválen pro léčbu metastatického karcinomu prsu (HER2 pozitivní) 

s mutací BRCA genu. 

Veliparib patří k PARPi s převažující katalytickou aktivitou a slabým 

PARP-trappingem. Vhodný je především do kombinace. Probíhá například studie 

zkoumající kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem či karboplatinou a PLD. 

Limitující může být hematotoxicita (Landrum et al. 2016). 

2.2 Antracyklinová antibiotika 

ANT jsou řazeny do skupiny tzv. protinádorových antibiotik. Z názvu 

vyplývá, že mají i antibakteriální účinek, avšak jako klasická antibiotika se použít 

nedají. Naopak jejich cytotoxický účinek je využíván v léčbě široké škály 

karcinomů. Nejčastěji jsou využívány u leukemií, karcinomu prsu a vaječníků. 

Patří mezi jedny z nejstarších protinádorových léčiv. Lze je použít samostatně či 

do kombinace. Jejich základem je tetracyklický antrachinonový skelet 

s navázaným aminocukrem daunosaminem. Díky pravidelně uspořádaným 

dvojným vazbám v antrachinonovém skeletu se jedná o sytě (červeně) zbarvené 

látky. Mezi nežádoucí účinky, které nejčastěji způsobují, patří myelotoxicita a 

gastrointestinální toxicita ve formě mukozitid. Vzácným, ale velmi závažným NÚ, 

je jejich kardiotoxicita. Nižší kardiotoxicitou se projevují novější látky idarubicin 

a epirubicin, ale v ekvivalentních dávkách je kardiotoxicita podobná u všech 

ANT. Látky se aplikují parenterálně, výjimku tvoří idarubicin, který lze podávat i 

perorálně. Nejčastěji používanými zástupci jsou DOX a DAUN. Dále sem patří 

např. epirubicin a idarubicin. Strukturně podobný, ale již syntetický derivát je 

mitoxantron (Adam et al. 2011). 
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2.2.1 Mechanismus účinku a metabolismus 

ANT jsou zařazovány mezi interkalační látky, ale jejich mechanismus 

účinku je kombinovaný. ANT účinkují skrz poškození DNA, to se děje více 

způsoby. Jedním mechanismem fungují jako inhibitory topoisomerasy II. 

Topoisomerasa je důležitý enzym při replikaci DNA. Jeho funkcí je rozštěpovat a 

spojovat správně jednotlivá vlákna tak, aby nedocházelo k chybnému spojení. Při 

inhibici jeho fyziologického působení dochází k tvorbě zlomů a k zabránění další 

replikace buňky. Dalším mechanismem je tzv. interkalace. ANT využívají svoji 

planární strukturu k vmezeření mezi závity šroubovice DNA, kterou roztlačením 

naruší, vytvoří se nekovalentní vazba, v důsledku dochází k chybnému zdvojení 

DNA pomocí DNApolymerasy. Dále mají ANT také vliv na tvorbu volných 

radikálů, které poškozují nádorovou, ale bohužel i zdravou tkáň.  

Pokud bychom srovnávali jejich cytotoxicitu s alkylačními látkami, 

dochází u ANT k menšímu poškození buněk, které jsou ve fázi G0 (tzv. klidové 

buňky) (Adam et al. 2011). Co se týče farmakokinetiky, na bílkoviny se vážou ve 

vysokém procentu a jejich vazba je dlouhodobá. ANT se metabolizují na více 

různých metabolitů, nejčastěji pomocí dvouelektronové redukce na sekundární 

alkoholy, které jsou následně vylučovány hepatobiliárně, výjimkou je idarubicin, 

u kterého převažuje renální vylučování (Adam et al. 2011). Reduktasy, které se 

podílí na metabolismu DAUN, jsou nejčastěji: karbonylreduktasa 1 (CBR1), 

AKR1C3, 7A2, 1B10, 1A1 a 1B1. Na obr. 2 lze pozorovat redukci keto skupiny 

na C13 DAUN a její přeměnu na sekundární alkoholickou skupinu za vzniku 

DAUNOL. Ten je méně cytotoxicky aktivní, a zároveň je u něj větší riziko 

rozvoje kardiotoxicity (Hintzpeter et al. 2016). 

 

 

Obr. 2. Redukce DAUN na DAUNOL, ketonická skupina na C13 se mění na 

sekundární alkoholovou. K uskutečnění této reakce je nutný kofaktor NADPH+H
+
 

(Ax et al. 2000).  
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Další možností metabolizace ANT je jednoelektronová redukce na 

semichinonový radikál, který se následně v přítomnosti kyslíku reoxiduje na 

chinon, to vede k uvolnění superoxidového radikálu a peroxidu vodíku, a tím ke 

zvýšenému uvolnění reaktivních kyslíkových molekul, které působí na peroxidaci 

lipidů v buněčné membráně, dále agregaci proteinů a buněčnou smrt. Tato reakce 

sice rozšiřuje toxicitu k nádorovým buňkám, ale bohužel i ke zdravé tkáni, 

konkrétně může vést ke kardiotoxicitě.  

Za anaerobních podmínek můžeme nalézt ještě deglykosylační 

mechanismus, kdy vznikají neaktivní deoxyaglykony (Edwardson et al. 2015). 

2.2.2 Daunorubicin  

Látka, která byla využívána při experimentech, byl právě DAUN. 

Využívali jsme jeho přeměnu na redukovaný metabolit DAUNOL, ke které 

dochází působením několika cytosolických reduktas. Nejaktivnější reduktasou 

účastnící se přeměny DAUN na DAUNOL je CBR1, dalšími v pořadí jsou 

AKR1C3, 7A2, 1B10, 1A1 a 1B1 (Hintzpeter et al. 2016). DAUN je izolován 

z bakterií rodu Streptomyces ceruleorubidus a Streptomyces peuceutius. Od 

nejčastěji používaného DOX se liší záměnou methoxylové skupiny za methylovou 

na antrachinonovém jádře. Používá se typicky v kombinační léčbě akutní 

myeloidní leukemie. Tři po sobě jdoucí dny se podává dávka 45-60 mg/m
2
. Nové 

technologie umožnily vznik liposomální formy. Jedná se o unilamelární liposomy 

o velikosti 100 μm, složené z distearoylfosfatidilcholinu, cholesterolu a DAUN 

v poměru 10:5:1. Úspěšné využití je např. u Kaposiho syndromu (Klener 2002). 

2.2.3 Kardiotoxicita 

Závažným NÚ DAUN je kardiotoxicita. Ta se může projevit hned, ale i po 

několika letech po ukončení léčby. Její míra je závislá na dávce. Toxická hranice 

u LP s DOX je 400-450 mg/m
2
. Přesný mechanismus této toxicity není znám, ale 

jedná se o poškození srdeční tkáně volnými kyslíkovými radikály. DAUN jednak 

vytváří komplex s ionty železa (ten reaguje s kyslíkem a po rozpadu vzniklého 

komplexu dojde k uvolnění peroxidu vodíku) a zároveň dochází k redukci 

chinonového kruhu na semichinonový radikál, který po kontaktu s kyslíkem 

vytváří superoxid. Jelikož se v srdeční tkáni vyskytuje málo antioxidas 

(superoxiddismuthasa, glutathionreduktasa), nejsou tyto radikály ničeny, a 

dochází tak k výraznému poškození myocytů. Degenerované myocyty jsou 
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nahrazovány vazivem a dochází k fibrotizaci srdeční tkáně. Poškozená membrána 

myocytů vede k influxu Ca
2+

 iontů do buňky, což má za následek zvýšení 

kontraktility. Vliv na toxicitu může mít rovněž inhibice tvorby koenzymu Q10, 

poškození metabolismu karnitinu a deplece selenu (Klener 2002). 

 Akutně se kardiotoxicita může projevit jako supraventrikulární 

tachykardie, subakutně po prvních pár týdnech jako myelokardititida a opožděně 

– a to i několik let po ukončení léčby – jako dilatační kardiomyopatie či městnavé 

srdeční selhání. Pozdní toxicita se projevuje u často u lidí, kteří byli léčeni DAUN 

v raném dětství, a následně se u nich po několika letech projeví srdeční selhání. 

Pacienty léčené ANT je tedy nutno sledovat a pravidelně kontrolovat i po 

skončení léčby. Byly zkoumány různé molekuly na zabránění toxicity, mezi nimi 

např. vychytávače volných radikálů – acetylcystein nebo α-tokoferol – ty však 

nepřinesly užitek. Stejně tak se neprokázal vliv při doplnění koenzymu Q10, 

karnitinu či selenu. Nejúspěšněji se dosud jeví dexrazoxan – jedná se o chelátor 

iontů kovů. Váže železo, které tak nemůže katalyzovat reakce pro vznik volných 

radikálů (Klener 2011). Vhodnou možností snížení kardiotoxicity je využití 

liposomálních lékových forem. Rovněž může být vhodné preventivní podání 

kardioprotektivních látek jako jsou statiny, β-blokátory, inhibitory angiotensin 

konvertujícího enzymu (ACEi) a inhibitory cyklooxygenasy (Edwardson et al. 

2015). 

Dalším nežádoucím účinkem je myelotoxicita, ta je však přechodná a po 

ukončení léčby mizí. 

2.2.4 Rezistence 

V současnosti u ANT stejně jako u jiných chemoterapeutik narůstá 

problém se zvyšující se rezistencí. Rezistence může být vrozená či získaná. 

Získaná rezistence se rozvíjí postupně. Léčivo ze začátku úspěšně ničí nádorové 

buňky, ovšem nedojde ke zničení všech těchto buněk. Přeživší nádorové buňky 

mohou způsobit vznik sekundárních nádorů, které jsou již plně rezistentní 

k terapii (Holčáková et al. 2014). 

Rezistence může být způsobena mnoha různými důvody. Obecně mezi 

nejčastější příčiny vzniku rezistence patří zvýšená přítomnost efluxních 

transportérů, detoxikačních enzymů, metabolismus účinné látky, snížená 

vstřebatelnost léčiva, defekt v apoptických dějích, zvýšená intenzita oprav DNA, 
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nedostatečný přísun léčiva do nádoru skrz nepropustnost okolních tkání nebo 

slabé vaskularizace nádorů (Hofman et al. 2014). 

 

Obr. 3. Základní mechanismy rezistence nádorové terapie. a. zvýšené vypuzování 

cytostatika, b. omezený průnik buněčnou membránou, c. zvýšená intracelulární 

vazba cytostatika, d. zvýšená intracelulární vazba na lysozomy, e. alterace 

cílových enzymů, f. zvýšená intenzita opravy DNA, g. zvýšená metabolická 

deaktivace, h. snížená aktivace cytostatik (Klener 2010). 

  

V posledních letech se rovněž zkoumá vliv obezity, respektive role tukové 

tkáně na rezistenci k léčbě. Adipocyty v blízkosti leukemických buněk chrání tyto 

nádorové buňky před cytotoxickým účinkem léčiv. Snižují např. účinek 

vinkristinu, DAUN, nebo dexamethasonu. Opět je příčinou možná kombinace 

více faktorů. V adipocytech je zvýšená exprese reduktas AKR a SDR. Léčivo jako 

DAUN má problém dostat se k cíli, jelikož dojde k jeho metabolismu na 

DAUNOL již v okolních adipocytech, a tak se jeho koncentrace v nádorové buňce 

snižuje. Adipocyty navíc fungují jako zdroj glutaminu, který je nezbytný pro 

přežití leukemické buňky, zároveň chrání buňky akutní lymfoblastické leukemie 

(ALL) modulační reakcí na oxidační stres (Zinngrebe et al. 2020). Tuková tkáň 

má výrazný vliv na změnu farmakokinetiky léčiva. Může dojít k neadekvátnímu 

dávkování, preferenční akumulaci v adipocytní tkáni, zvýšení distribučního 

objemu a především ke snížení dostupnosti léčiva do nádorových buněk. 

Adipocytní tkáň v blízkosti nádorové omezuje prostor, kudy může léčivo projít, 

zachycuje jej sama, a díky zvýšené přítomnosti reduktas jej metabolizuje na méně 

účinný DAUNOL (Sheng et al. 2017). 

Významným faktorem ovlivňujícím rezistenci je přítomnost různých typů 

transportérů. Nejznámějším z nich je permeability glykoprotein (PgP). Jedná se o 
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transmembránový protein z rodiny ABC transportérů, který díky aktivnímu efluxu 

způsobuje rezistenci ANT, vinka alkaloidů a epipodofylotoxinů. Dle studie Den 

Boera (1998) je aktivita PgP vyšší u relapsů než u počátečního ataku ALL či 

AML. Dalším transportérem je MRP (multidrug resistence associated protein). 

Kromě plazmatické membrány se nachází i v endoplazmatickém retikulu, Golgiho 

aparátu a vesikulech buňky, a ovlivňuje tak i intracelulární distribuci léčiva. Mezi 

další efluxní proteiny patří LRP (vault protein způsobující rezistenci v plicích), či 

membránový protein P59, který má zvýšenou expresi u karcinomu prsu a AML 

(Den Boer et al. 1998). 

Vliv metabolismu byl již lehce popsán u vlivu adipocytní tkáně. Hlavní 

cesta přeměny vede přes reduktasy, kdy ketonická skupina na C13 se přemění na 

hydroxy skupinu. In vitro metabolity byly shledány se sníženou cytotoxicitou, 

výjimka byla u idarubicinolu, který si zachoval stejnou toxicitu jako idarubicin 

(vliv měla jeho zvýšená lipofilita). Zvýšená exprese AKR enzymů v nádorové 

tkáni (jako je např. AKR1C3) přispívá k rezistenci na DAUN. To lze ovlivnit 

podáním inhibitoru daného enzymu. V současnosti se právě tento mechanismus 

ovlivnění rezistence intenzivně zkoumá. V případě AKR1C3 je specifickým 

inhibitorem např. 2-hydroxyflavanon (Skarydova et al. 2014). 

V druhé fázi metabolismu může mít vliv glutathion-S-transferasa. 

S vlivem na rezistenci je spojována skrz eliminaci volných radikálů 

produkovaných ANT, nebo skrz vazbu na ANT, čímž dojde ke snížení 

biodostupnosti. Naopak vliv konjugace není kvůli chemické struktuře 

pravděpodobný. In vitro byla zjištěna korelace mezi zvýšením koncentrace GST a 

rezistencí ANT, ovšem nepotvrzena in vivo (Den Boer et al. 1998). 

Ovlivnění indukce buněčné smrti je další z mechanismů možné rezistence. 

Mutace jednotlivých proteinů regulujících apoptózu mají vliv na rezistenci, a to 

konkrétně buď snížením exprese proteinů, které buněčnou smrt navozují (p53, 

bax), nebo zvýšením těch, které ji inhibují (bcl-2, mdm-2) – buňka pak dál 

přežívá. CD95 je protein regulující navození apoptózy v hematopoetických 

buňkách. Ta je spuštěna vazbou ligandu CD95 na jeho receptor na povrchu buňky. 

U ANT rezistentních T-ALL buněk byla zjištěna snížená funkčnost tohoto 

proteinu. Nedochází tedy k apoptóze a ALL buňky mohou růst dál (Den Boer et 

al. 1998).  
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Vliv na rezistenci může mít i samotná chemická struktura léčiva. 

Především ta hydrofilnější mohou mít problém dostat se přes plazmatickou 

membránu. Z ANT je na tom v tomto ohledu nejlépe lipofilnější idarubicin.  

Proběhla snaha o překonání rezistence pomocí inhibitorů kalciových 

kanálů jako je verapamil – ten je zároveň inhibitorem PgP, ale snaha byla zatím 

bez úspěchu (Klener 2011). V současnosti je výzkum zaměřen na inhibitory 

metabolismu ANT, mezi ně patří i zde zkoumaná látka OLA. 

2.2.5 Další antracykliny 

Doxorubicin 

DOX je nejčastěji používaným ANT. Je schválen pro mnoho různých 

indikací, je sytě červený a podává se intravenózně v 21denních cyklech s dávkou 

60-75 mg/m
2
 nebo tzv. instilací – výplach při podezření/přítomnosti karcinomu 

močového měchýře. 

V současnosti existuje i ve formě PLD. Výhodou je zpomalené uvolňování 

léčiva, nedochází ke kumulaci, a tak je snížená kardiotoxicita a myelotoxicita. 

Technologicky se jedná o použití polyethylenglykolu pro stabilizaci liposomů 

s DOX. Pozitivní výsledky byly u léčby karcinomu ovaria, prsu, prostaty a 

Kaposiho syndromu, problémem je vysoká cena (Klener 2002). 

Idarubicin 

Jeho výhodou oproti ostatním je to, že díky nepřítomnosti methoxy 

skupiny má prodloužený poločas a vyšší lipofilitu, a tak proniká lépe do buněk.  

Aplikace je možná jak intravenózně, tak per os. Používá se v léčbě akutní 

lymfocytární i myeloidní leukemie. Jeho metabolit nemá oproti jiným sníženou 

aktivitu (Edwardson et al. 2015). 

Epirubicin je již méně používaným ANT. Je schválen v indikaci 

karcinomu prsu, vaječníků, žaludku, plic (SCLC-malobuněčný karcinom plic). 

Jeho předností měla být snížená kardiotoxicita, ovšem je nutné použití vyšších 

dávek než u DOX. (Adam et al. 2011) 

Valrubicin je proléčivo, aktivní je jeho redukovaný metabolit. Lze jej 

použít u karcinomu močového měchýře. Aplikace je intravesikární. 

Amrubicin je v Japonsku používán k léčbě karcinomu plic. Jeho metabolit 

projevuje jako NÚ více hematotoxicitu než kardiotoxicitu (Piska et al. 2017; 

Klener 2002). 
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2.3 Karbonyl redukující enzymy  

CRE hrají roli v různých metabolických drahách, podílí se na produkci 

významných hormonů, signalizačních molekul a také na biotransformaci 

cizorodých látek (Zemanová 2018). Vyznačují se schopností redukovat 

karbonylovou skupinu aldehydů, ketonů a chinonů. U endogenních látek je 

redukce dle podmínek reverzibilní. K této redukci dochází u cukerných aldehydů, 

keto-steroidů, keto-prostaglandinů či retinoidů. Kromě endogenních látek se však 

podílí i na detoxifikaci různých xenobiotik. Jedná se o NADPH dependentní 

enzymy, které se dělí do 3 velkých nadrodin – AKR, SDR a 

dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR).  

2.3.1 Aldo-ketoreduktasy 

Tato nadrodina NADPH dependentních oxidoreduktas se uplatňuje v první 

fázi biotransformace. Obsahuje víc jak 190 členů a enzymy jsou rozděleny do 

16 rodin.  U člověka bylo dosud popsáno 15 isoforem enzymů z rodin 1, 6 a 7 

(Barski et al. 2008). 

Enzymy se nachází v cytosolu buňky a strukturně se jedná převážně o 

monomerní proteiny o velikosti 34-37 kDa. Rodiny AKR2, 6 a 7 nejsou 

monomery, ale multimerní komplexy (Wsól 2017). Strukturně mají AKR (β/α)8 

soudkový motiv s velkými smyčkami, které určují substrátovou specificitu. 

U rodin 1A a 1B se ve struktuře vyskytuje dlouhá smyčka, která se uzavírá kolem 

nukleotidu, vytváří tak pevnou vazbu s NADPH. Zástupci těchto rodin působí 

převážně jako reduktasy, zatímco další rodiny mají kromě reduktasové i aktivitu 

dehydrogenasovou. U všech je zachovaná typická katalytická tetráda – Tyr, Asp, 

Lys a His (Barski et al. 2008). Názvosloví jednotlivých enzymů je podobné jako 

u CYP. První číslice představuje rodinu, kde je shoda aspoň v 40 % 

aminokyselinové sekvence, písmeno pak podrodinu (60% shoda) a poslední 

číslice symbolizuje unikátní enzym.  

Jejich funkcí je inaktivace, detoxifikace aldehydické či ketonické skupiny 

na primární, resp. sekundární alkoholy. Jako kofaktor se využívá NADPH, ten se 

při reakci váže jako první a vyvazuje naopak poslední (Penning 2015). V reakci 

dochází k přesunu hydridového iontu z NADPH na karbonylovou skupinu 

substrátu a dále přidání protonu z rozpouštědla za účelem redukce karbonylu na 

alkohol (Barski et al. 2008). 
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Typická je pro ně nízká substrátová selektivita, což znamená, že 

metabolizují širokou škálu jak endogenních (např. steroidní látky, glukosu, 

produkty glykosylace a lipidové peroxidace a environmentální polutanty), tak 

exogenních (např. DAUN, dolasetron, naloxon, naltrexon) látek. Mezi inhibitory 

AKR patří např. některá nesteroidní antiflogistika (NSAID), fenobarbital, valproát 

sodný, kvercetin či chlorpromazin (Piska et al. 2017; Khanna et al. 1995). 

AKR1A1 

Tento enzym byl jedním z prvních objevených AKR. Jedná se o 

aldehydreduktasu, která je v těle bohatě rozšířena, nejvíce se nachází 

v proximálních tubulech ledvin, dále pak v slinných žlázách a játrech. Jako 

substrát preferuje negativně nabité molekuly, jako jsou např. karboxylové 

kyseliny. Kromě toho se účastní i metabolismu aromatických, steroidních nebo 

tříuhlíkatých aldehydů (Barski et al. 2008). Z exogenních látek se podílí na 

metabolismu ANT – včetně DAUN (Wsól 2017).  

AKR1A1 hraje roli v biosyntetické dráze triacylglycerolů, jelikož 

metabolizuje glyceraldehyd na glycerol. Další biosyntetickou dráhou, kterou 

ovlivňuje, je syntéza cholesterolu, kde mění mevalonát  na mevalonovou kyselinu. 

 Rovněž se podílí na oxidaci polycyklických aromatických uhlovodíků, 

mezi které patří například benzo[a]pyren, který je známý jako významná součást 

tabákového kouře. Tyto prekarcinogeny jsou aktivovány skrz CYP a 

epoxidoxidasu na trans-dihydrodioly, které se za účasti AKR1A1 mění přes 

katechol a semichinonový radikál na potenciálně karcinogenní o-chinony 

(Palackal et al. 2001). 

V ledvinách se AKR1A1 ve spojení s myo-inositol oxygenasou účastní 

přeměny myo-inositolu na D-glukuronát (Barski et al. 2008). 

Zároveň se jedná se o klíčový enzym v biosyntéze askorbové kyseliny. Její 

nedostatek způsobuje snížení hustoty kostní hmoty s následkem snadného vzniku 

zlomeniny a rozvojem osteoporózy. V této biosyntetické cestě se AKR1A1 

účastní přeměny D-glukuronátu na L-gulonát, z něj za pomoci dalších kroků 

vzniká kyselina askorbová. Tato přeměna byla popsána u myší a potkanů.  

V lidském organismu však neprobíhá, brání tomu mutace a nefunkčnost Gulo 

genu, který hraje roli v konečné fázi vzniku kyseliny askorbové. Zdrojem kyseliny 

askorbové pro člověka zůstává potrava (Lai et al. 2017). 
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AKR1B1 

Tento enzym je asi nejvíce probádaným enzymem z nadrodiny AKR, a to 

díky jeho roli u diabetu mellitu. Jedná se o aldosareduktasu, která se účastní 

polyolové metabolické dráhy, konkrétně zajišťuje přeměnu glukosy na sorbitol, a 

to za využití NADPH jako kofaktoru. Při normoglykemii se polyolová cesta 

přeměny glukosy na sorbitol využívá pouze ze 3 %, avšak při hyperglykémii 

stoupá využití této dráhy až na 30 % (Seliger et al. 2018). Zvýšená aktivita 

přeměny při hyperglykemii vede k akumulaci sorbitolu, poškození tkání a 

možnému vzniku komplikací diabetu. Sorbitol totiž neprochází buněčnou 

membránou, je osmoticky aktivní a vede k osmotickému stresu a nerovnováze 

redoxního stavu pyridinových nukleotidů, důsledkem čeho je snížení 

antioxidačních schopností buňky. U diabetu dochází k tvorbě tzv. AGE – 

konečných produktů pokročilé glykace, které vedou k mikrovaskulárnímu 

poškození tkání a možnému vzniku mikroangiopatie, nefropatie, retinopatie, 

periferní neuropatie a katarakty (Zemanová 2018). 

 AKR1B1 má však oproti glukose větší afinitu k hydrofobním 

aldehydům lipidové peroxidace. Mezi tyto nefrotoxické a hepatotoxické látky 

patří například 4-hydroxynonenal, enzym AKR1B1 hraje důležitou roli 

v detoxikaci těchto látek (Seliger et al. 2018). 

Zároveň hraje roli při vaskulární proliferaci buněk v hladkém svalu při 

ateroskleróze. Kvůli cysteinu nacházejícímu se v aktivní části enzymu je 

sensitivní k oxidaci, která brání vazbě inhibitoru. Oproti AKR1A1 má tento 

enzym vyšší katalytickou účinnost, ale nižší hodnotu čísla přeměny (kcat), které 

udává počet molekul substrátu přeměněných jednou molekulou enzymu za 

jednotku času (Barski et al. 2008). V lidském organismu je široce rozšířen (játra, 

střeva, prostata, vaječníky, plíce), ve zvýšené míře je i v tukové tkáni (Sheng et al. 

2017).  

Z exogenních zde můžeme využít látky typu environmentálních polutantů 

(např. akrolein). Inhibitory tohoto enzymu se zkoumají v léčbě komplikací DM 

jako je např. neuropatie, účinek je ale jen mírný. Potenciálními inhibitory jsou 

sorbinil, eparlestat, tolrestat, či ranirestat (Penning 2015).  
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AKR1B10 

Tato další aldosareduktasa má s enzymem 1B1 71% shodu 

v aminokyselinové sekvenci. Její výskyt je však převážně soustředěn v tenkém 

střevě, dále pak v játrech, tlustém střevě, brzlíku a nadledvinkách, nevyskytuje se 

v tukové tkáni. Kromě toho je ve větší míře exprimován u karcinomu plic, jater či 

kolorekta (Penning 2015). 

AKR1B10 má substrátovou specificitu vůči isoprenylaldehydům, včetně 

farnesalu a geranylgeranialu, které jsou redukovány na odpovídající sekundární 

alkoholové metabolity. Ty jsou dále fosforylovány na farnesyl a geranylgeranyl 

pyrofosfáty, dva hlavní meziprodukty syntézy cholesterolu zapojené do prenylace 

proteinů  (Seliger et al. 2018). 

Důležitou roli hraje enzym AKR1B10 v regulaci retinoidní signalizace – 

přeměně trans-retinaldehydu na retinol. Má tak vliv na homeostázu kyseliny 

retinové, která je mimo jiné schopna modulovat buněčnou proliferaci a 

diferenciaci. Zvýšená exprese enzymu v nádorové tkáni vede ke snížení množství 

kyseliny retinové, tudíž ke snížené schopnosti buněk se diferencovat, což může 

vést k rychlejšímu rozvoji nádoru. 

Pro metabolizaci některých látek (nitrobenzaldehyd, methylglyoxal) 

funguje lépe v bazičtějším pH. V cigaretovém kouři se podílí na metabolismu 

látek s aldehydickou skupinou, jako jsou akrolein nebo krotonaldehyd. Rovněž se 

podílí na regulaci biosyntézy mastných kyselin prostřednictvím asociace s acetyl-

CoA-karboxylasou-α, kdy dochází k omezení rychlosti de novo syntetické cesty 

(Penning 2015; Barski et al. 2008). Enzym je vysoce účinný, a mezi jeho substráty 

patří i DAUN, naopak DOX je tímto enzymem metabolizován mnohem méně 

(Hintzpeter et al. 2016). Mezi inhibitory patří např. kurkumin, oleanová kyselina 

či NSAID-sulindak (Penning 2015). 

AKR1C3 

Podrodina 1C je největší skupinou z rodiny AKR1, u člověka se vyskytuje 

ve 4 variantách: 1C1 – 1C4, přičemž jednotlivé enzymy sdílí 86 % stejné 

aminokyselinové sekvence. Oproti AKR1A1 a 1B1 mají enzymy podrodiny 1C 

nižší redukční aktivitu k alifatickým aldehydům, aldosam či dikarbonylům 

(O’Connor et al. 1999). 



34 
 

Enzymy podrodiny 1C jsou řazeny mezi hydroxysteroiddehydrogenasy 

(HSD). Jedná se o enzymy zaměřené na metabolismus látek steroidní povahy, 

konkrétně androgeny, estrogeny a progestiny, u kterých jsou schopny redukovat 

karbonylovou skupinu v polohách 3, 17 a 20 steroidní molekuly. Vazebná kapsa 

jednotlivých isoforem umožňuje variantní vazbu různých steroidů  (Barski et al. 

2008).  HSD ovlivňují přístup progesteronu, androgenu a estrogenu na příslušný 

steroidní receptor. 

AKR1C1 se podílí na metabolismu karbonylu umístěného na C20, kdy 

redukuje progesteron na 20α-hydroxyprogesteron, který má nižší aktivitu. 

1C2 projevuje aktivitu při přeměně 5α-dihydrotestosteronu na 3α-androstandiol, 

1C4 působí jako 3α-HSD a zároveň se díky její lokalizaci v játrech podílí na 

syntéze žlučových kyselin (Penning et al. 2006).   

Aktivita AKR1C3 se mění dle tkáňové distribuce a koncentrace substrátu. 

Enzym je exprimován nejvíce v prsní tkáni a prostatě – což odpovídá obsahu 

steroidních látek v těchto tkáních. Dále se nachází v děloze, krvi, plicích, mozku a 

ledvinách. Upregulace enzymu v tumorech koreluje s invazivností daného tumoru 

(Hofman et al. 2014). V nekancerózní tkáni je dále ve větší míře exprimován i 

v tukové tkáni (Sheng et al. 2017). Enzym se podílí na de novo syntéze steroidů 

v nadledvinách, ale i v nádorové tkáni (Liu et al. 2020). 

Jako 3α-HSD metabolizuje 5α-dihydrotestosteron na 3α-androstandiol, 

čímž dochází ke vzniku slabšího androgenu a snížení androgenního účinku. 

Naopak jako 17β-HSD mění v prostatě androsten-3,17-dion na mnohem více 

aktivní testosteron či dihydrotestosteron. V ovariích a prsní tkáni rovněž zvyšuje 

aktivitu hormonu, zde se však jedná o estrogenní látku, kdy ze slabého estronu 

vzniká silně aktivní estradiol, který ovlivňuje estrogenní receptory. Jako 20α-HSD 

inaktivuje progesteron na 20α-hydroxyprogesteron (Penning et al. 2006). 

V prostatě dochází k protikladnému působení enzymů 1C2 a 1C3. Zatímco 

1C2 mění silný androgen na slabý, u 1C3 je tomu naopak. Jako jediný je schopný 

aktivovat ze slabého androstendionu silně působící testosteron, který aktivuje růst 

tumoru. Inhibicí enzymu 1C2 u karcinomu prostaty dochází k proliferaci nádoru, 

zatímco inhibice 1C3 vede k možnému výhodnému využití v terapii tohoto 

karcinomu (Liu et al. 2020). 

V prsní tkáni pramení zvýšená hladina estradiolu jednak z vlivu AKR1C3 

na přímou metabolizaci estronu na estradiol, ale rovněž ze zvýšené přeměny 
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androstendionu na testosteron, který se za pomoci aromatasy mění na estradiol, 

který v konečném důsledku podporuje růst nádorů prsu a endometria. 

AKR1C3 můžeme najít rovněž pod označením prostaglandin (PG) 

F syntasa. Účastní se přeměny PGH2 na PGF2α a PGD2 na 9α,11β-PGF2.  

PGF2α a PGF2 jsou látky s prozánětlivým a proliferačním účinkem. Jejich 

vznik zároveň snižuje metabolickou cestu vzniku PGJ2, který má naopak účinky 

protizánětlivé a antiproliferační. Při zachování aktivity enzymu 1C3 může tedy 

zvýšením PGF2 spolu s vyšší aktivitou estradiolu dojít k rozvinutí karcinomu 

endometria a prsu (Byrns et al. 2011; Novotna et al. 2008).  

Reakcí s exogenními látkami jako jsou ANT, dochází k inaktivaci 

cytostatika a rezistenci k léčbě. U dusíkatých yperitů však může dojít k indukci 

jejich aktivity, a to skrz nitroreduktasovou aktivitu, kdy dojde k přeměně 

nitroskupiny na hydroxyamino skupinu (Liu et al. 2020). 

Inhibitory tohoto enzymu se jeví jako vhodné k léčbě hormon-

dependentních karcinomů, jako je karcinom prsu, endometria a prostaty. Pro 

vývoj inhibitorů tohoto enzymu je třeba pochopit strukturu enzymu. Struktura 

inhibitorů má pak u různých molekul stejnou základní kostru – alespoň 

1 aromatické jádro a 1 karbonylová skupina (Byrns et al. 2011).  

Mezi potenciální skupiny inhibitorů tohoto enzymu řadíme NSAID 

(indometacin, naproxen), steroidy - medroxyprogesteron acetát (MPA), laktony 

estrogenu, deriváty skořicové kyseliny (baccharin), emodin (antrachinon získaný 

z Rheum rhebarborum), dinaciklib či flavonoidy, kdy 2-hydroxyflavanon se jeví 

jako specifický inhibitor isoformy AKR1C3 (Hintzpeter et al. 2016; Novotná et 

al. 2018; Verma et al. 2019). 

Molekula enzymu obsahuje 5 potenciálních vazebných míst, do kterých se 

mohou navázat různé inhibitory. Vazba jednotlivých látek může záviset i na pH. 

Jedním z míst je i prostor, kde se váže kofaktor NADPH. Do tohoto místa se může 

pomocí karboxylové skupiny navázat i NSAID a tím blokovat normální funkci 

enzymu. Jako inhibitor tohoto typu se využívá např. indometacin (Byrns et al. 

2011). OLA je na enzym vázáný stejně jako NSAID skrz zbytky Trp-227, Phe-

306 a Phe-311. Místo pro redukci blokuje navázáním karbonylu acylhydrazinové 

skupiny a dusíku s následným vytvořením vodíkových vazeb s aktivním místem 

(Tavares et al. 2020).   



36 
 

2.3.2 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

SDR jsou nejrozsáhlejší skupinou enzymů čítající více než 600 000 

enzymů. Vyskytují se ve všech možných živých organismech. U lidí byly 

objevené enzymy rozřazeny do 48 rodin. Větší část dosud popsaných SDR 

můžeme zařadit do 2 hlavních typů – klasický (classical - C) a prodloužený 

(extended - E). Liší se velikostí a sekvencemi ve vazebném místě koenzymu a N-

konce.  Dalšími typy jsou intermediate (I),  divergent (D), complex (X), atypical 

(A) a unknown (U) (Wsól 2017). 

Jednotlivé enzymy byly nejdříve pojmenovány nesystémově, kdy byl 

název často odvozen od typu reakce, kterou daný enzym provádí (příklad – CBR1 

– karbonylreduktasa). Systematické názvosloví se skládá z označení nadrodiny 

SDR, číselného označení rodiny (nejnižší čísla mají rodiny s enzymy nalezených 

u lidí, následují rodiny jiných savců, a poté dalších organismů), následuje písmeno 

označující typ (nejčastěji C nebo E), a nakonec číselně konkrétní isoforma 

enzymu (příklad SDR21C1) (Persson et al. 2009).  Častěji se však používá již 

zažité nesystematické názvosloví. 

Vyskytují se ve všech buněčných kompartmentech a mají strukturně stejné 

vazebné místo pro kofaktor a stejnou katalytickou tetrádu (Asn-Ser-Tyr-Lys), 

jinak se od sebe dost liší, podobné jsou si pouze z 20-30 %. Jedná se o NADPH 

dependentní oxidoreduktasy, které jsou tvořeny cca 250–350 aminokyselinami, 

mají velikost 25–40 kDa (Štambergová et al. 2016). Fyziologickými substráty 

jsou především steroidní molekuly a retinoidy. 

Prostorová struktura obsahuje Rossmannův motiv, složený z 6–7 paralelních 

β-listů a třemi α-helixy z každé strany. Tato struktura je důležitá pro vazbu kofaktoru 

NADPH. SDR proteiny navíc obsahují také variabilní C-terminální část, sloužící 

zejména pro vazbu substrátu (Zemanová 2018). 

CBR1 

Tento monomerní enzym patří dle systematické nomenklatury do rodiny 

SDR21, jeho konkrétní označení je SDR21C1 a je hojně rozšířen do většiny tkání. 

Jedná se o cytosolickou NADPH dependentní reduktasu o velikosti 30 kDa, 

složenou z 277 aminokyselin. V lidském těle se kromě CBR1 vyskytuje i CBR3, 

který má však při porovnání účinku na stejných substrátech mnohem slabší 

aktivitu. CBR1 se ve vysoké míře nachází v játrech, ledvinách či urogenitálním 
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traktu. Zvýšená hladina je i v nádorové tkáni u rakoviny plic nebo tlustého střeva. 

Její snížená hladina u rakoviny endometria, vaječníků či děložního hrdla souvisí 

se zvýšením epiteliálního-mesenchymálního přechodu, který vede ke vzniku 

metastáz a dochází tak ke zhoršení progrese (Yamanouchi et al. 2018). CBR1 

katalyzuje redukci steroidů, chinonů a různých xenobiotik.  Podílí se na 

metabolismu PGE2 či PGD2, kdy vznikají inaktivní 15-hydroxyprodukty 

(Zemanová 2018). Ke zvýšení rezistence k léčbě ANT přispívá deaktivací na 

méně aktivní metabolity.  

Strukturně jsou důležité 2 smyčky, ve kterých se vážou substráty a 

kofaktor. První z nich obsahuje aminokyselinové zbytky valin a tyrosin, zde se 

váže substrát i kofaktor, druhá smyčka váže substrát ke zbytkům izoleucinu a 

fenylalaninu.  

Výhodnější strukturou molekul vázajících se na tento enzym je ta, která 

zajistí krátkou vzdálenost mezi karbonylem a uhlíkem C4 NADPH, při této 

orientaci molekul dochází k efektivnímu přenosu hydridového iontu, kdy se 

tyrosinový zbytek chová jako donor protonu. Vliv struktury koreluje i s hodnotou 

Michaelisovy konstanty (Km) substrátu – čím je nižší, tím je vazba k CBR1 

silnější (Kandeel et al. 2019). CBR1  má vysokou afinitu k DAUN i DOX. Mezi 

substráty patří kromě ANT i chinony, haloperidol či warfarin. Slabším substrátem 

je 2,3-butandion (Wsól 2017). 

Mezi potenciální inhibitory enzymu CBR1 patří flavony. Na enzym se 

vážou stejně jako substrát přes C4 karbonyl. Kromě toho se však vážou i dvěma 

hydroxylovými skupinami umístěnými na C5 a C7, přičemž hydroxylová skupina 

na C7 je stěžejní pro inhibiční aktivitu flavonu. Aktivní látkou zastupující tuto 

skupinu je luteolin (Piska et al. 2017). Mezi další inhibitory tohoto enzymu 

řadíme epigalokatechingallát, resveratrol, kurkumin, emodin, rutosid či 

biochanin A (Hofman et al. 2014; Kandeel et al. 2019). 
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3 Cíl práce 

Cílem práce bylo zjistit inhibiční potenciál inhibitoru PARP, olaparibu, na 

vybrané enzymy z nadrodiny AKR a SDR účastnící se metabolismu DAUN, tedy 

AKR1A1, 1B1, 1B10, 1C3 a CBR1. 

 

Jednotlivé dílčí cíle zahrnovaly:   

1. screening inhibiční aktivity OLA k enzymům vykazujícím aktivitu 

k DAUN, tedy AKR1A1, 1B1, 1B10 a 1C3 z nadrodiny aldo-ketoreduktas 

a CBR1 z nadrodiny SDR; 

2. stanovení IC50 pro nejsilnější inhibitor/y; 

3. určení inhibiční konstanty Ki  a typu inhibice pro nejsilnější inhibitor/y. 
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4 Materiál a metodika  

Při experimentech byl použit následující materiál: 

4.1 Chemikálie 

Acetonitril (VWR Chemicals, USA) 

Aqua destilata (Katedra biochemických věd, HK) 

Daunorubicin hydrochlorid (Mw= 563,98, Toronto research chemicals INC, 

Kanada) 

Dimethylsulfoxid (DMSO) (Honeywell, USA) 

Ethylacetát (Fluca, USA) 

Glukosa-6-fosfát (Roche Diagnostics, Německo) 

Glukosa-6-fosfát dehydrogenasa (Roche Diagnostics, Německo) 

Methanol (VWR Chemicals, USA) 

MgCl2 (0,1 M, Katedra biochemických věd, HK) 

NADP+ (Sigma-Aldrich, USA) 

Na-fosfátový pufr (0,1 M; pH 7,4, Katedra biochemických věd, HK) 

NH3 (25-29 %, VWR Chemicals, USA) 

OLA (10 mM, MedChem Express, USA) 

4.2 Enzymy 

Všechny enzymy byly připravené v 20% roztoku glycerolu na Katedře 

biochemických věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Zásobní 

koncentrace (konkrétní koncentrace viz tab. 1) byly skladovány při -80 °C. Mezi 

jednotlivými opakujícími se experimenty byly enzymy uchovávány při -20 °C. 

 

Tab. 1. Zásobní enzymy použité v experimentech 

Enzym Zásobní 

koncentrace (mg/ml) 

Datum přípravy 

AKR1A1  1,7  11. 6. 2015 

AKR1B1 1,5  9. 10. 2019 

AKR1B10 1,56  19. 10. 2019 

AKR1C3 1,5  30. 4. 2020 

CBR1 1,47  27. 11. 2019 
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4.3 Přístroje a další pomůcky 

Analytické váhy (Sartorius, Německo) 

Automatické pipety (0,5μl – 1 000 μl, Biohit, Finsko) 

Centrifuga Mini Spin plus (Eppendorf, Německo) 

Koncentrátor plus (Eppendorf, Německo) 

Eppendorf zkumavky (0,5 / 2 / 5 ml, Eppendorf, Německo) 

Eppendorf zkumavky (1,5 ml, VWR international, USA 

Filtr Whatman (0,2 μm PTFE Membrane, GE Healthcare UK) 

Injekční jehla (TERUMO, Japonsko) 

Injekční stříkačka (TERUMO, Japonsko) 

Inkubátor Thermomixer compact/comfort/C (Eppendorf, Německo) 

Inserty (Agilent, USA) 

Kolona ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18 (2,1 × 50 mm, 1,8 um) (Agilent, 

USA) 

Navažovací lžičky 

Pipetovací špičky (Sartorius, Finsko) 

Přístroj na výrobu ledu (Brema, Itálie) 

Rukavice (Vulcan medical, Nizozemí) 

Septa (Agilent, USA) 

Stopky (Eppendorf, Německo) 

UHPLC Agilent 1260 Infinity II (Agilent, USA) 

Ultrtazvuk (Ultrasonic Cleaner) 

Vialky 1 ml  

Víčka na vialky 

VORTEX GENIUS 3 (IKA, Německo) 

4.4 Základní screening inhibičního působení OLA 

Na začátku práce byly vybrány enzymy, u kterých byla předpokládána 

možná inhibiční aktivita. Jednalo se o enzymy AKR1A1, 1B1, 1B10, 1C3 a 

CBR1. 

Jako substrát byl zvolen DAUN, u kterého je dle literatury potvrzena účast 

vybraných enzymů na jeho metabolismu na DAUNOL (Hintzpeter et al. 2016). 

Této reakce se také využívalo pro zjištění vlivu OLA na daný enzym – pomocí 
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vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) jsme měřili množství 

vzniklého DAUNOL. Z výsledků měření UHPLC jsme následně vypočítali 

specifickou aktivitu enzymu (nmol/mg/min). Ta byla porovnávána procentuálně 

vůči vzorku, ve kterém byl místo inhibitoru pouze DMSO a který nevykazoval 

žádnou inhibiční aktivitu. 

4.5 Inkubace  

Metodou, použitou pro experimentální část práce, byla inkubace inhibitoru 

s vybraným enzymem za použití DAUN jako substrátu. Inkubace probíhala 

30 minut při 37 °C. 

4.5.1 Příprava reagencií 

K inkubaci bylo potřeba připravit vhodnou koncentraci enzymu, 

inhibitoru, substrátu a regenerační systém. Konkrétní postupy přípravy jsou 

popsány v následujících podkapitolách. 

4.5.1.1 Regenerační systém 

Regenerační systém se připravoval vždy v čase potřeby pro dané množství 

reakcí. Množství jednotlivých reagentů najdeme v přiložené tabulce 2. Pevné 

látky se rozpustily v pufru, přidaly se zbylé látky a vše se řádně vortexovalo. 

Regenerační systém slouží k obnově NADPH, který je kofaktorem redukce 

karbonylu C13 DAUN na hydroxyl, čímž vznikne DAUNOL. NADPH+H
+ 

předává při této reakci 1 proton pro vznik hydroxylové skupiny z karboxylu, 

2. proton kompenzuje ztrátu dvojné vazby na uhlíku C13 a z NADPH+H
+
 se tak 

stává NADP
+
. Regenerační systém umožňuje obnovení spotřebovaného NADPH. 

Glukosa-6-fosfát (G-6-P)dehydrogenasa umožňuje reakci G-6-P s NADP
+
, 

kdy dojde k předání 2 atomů protonu a změně NADP
+
 NADPH+H

+
 (viz obr. 4).  

 

Obr. 4. Reakce umožňující obnovení NADPH+H
+
 potřebného k další reakci. 

Hydroxy skupina G-6-P se pomocí G-6-P dehydrogenasy mění na karbonylovou 

za vzniku 6-fosfoglukonolaktonu. NADP
+
 přijímá 2H

+
 a vzniká NADPH+H

+
 

(Bianconi 2016). 
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Tab. 2. Množství použitého regeneračního systému na 1 reakci 

 Množství látky (mg) Množství látky (μl) 

NADP
+
 0,2  

glukosa-6-fosfát 0,6  

0,1 M Na-fosfátový pufr, pH 7,4  10 

0,1 M MgCl2  10 

glukosa-6-fosfát dehydrogenasa  0,5 

 

4.5.1.2 Enzymy 

Zásobní koncentrace enzymů byly připraveny na katedře biochemických 

věd a uchovávaly se v mrazáku. Pracovali jsme s enzymy z nadrodiny AKR – 

konkrétně s isoformami 1A1, 1B1, 1B10 a 1C3, a z nadrodiny SDR s enzymem 

CBR1. Enzymy se na požadované koncentrace uvedené v tabulce 3 ředily pomocí 

sodno-fosfátového pufru o pH 7,4. Ředění probíhalo ze zásobních koncentrací 

enzymu pomocí výpočtu ze směšovací rovnice. 

 

Tab. 3. Přehled zásobních a požadovaných koncentrací enzymů pro reakci. 

Enzym Zásobní 

koncentrace enzymu 

(mg/ml) 

Požadované 

množství enzymu na 

reakci (μg/reakci) 

AKR1A1 1,7  1 

AKR1B1 1,5  5 

AKR1B10 1,56  5 

AKR1C3 1,5  1,5 

CBR1 1,47  1 

 

4.5.1.3 Substrát 

Jako substrát pro reakce byl použit DAUN. Pro inkubace základního 

screeningu a určení poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) byl použit 

DAUN o koncentraci 5 mM předpřipravený na katedře biochemických věd a 

uchovávaný v lednici. Ten se pouze vždy před použitím dal vyčistit do ultrazvuku. 
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Při zjišťování typu inhibice bylo nutné si připravit vlastní koncentrační 

řadu DAUN. Použili jsme pevný DAUN, jehož množství jsme si nejprve spočítali 

dle kombinace vzorců pro látkové množství a následně navážili na analytických 

vahách. K tomuto výpočtu byla potřeba požadovaná pracovní koncentrace 

(20 mM), molární hmotnost DAUN (563,98 g/mol) a objem (500 μl), do kterého 

se DAUN rozpustí. Množství pevného DAUN bylo stanoveno na 5,64 mg na 

rozpuštění do 500 μl vody. DAUN byl vortexován a vložen na 5 min na vyčištění 

a případné rozpuštění zbylých částeček pomocí ultrazvuku. Z takto připraveného 

vzorku jsme si vytvořili koncentrační řadu. Ta měla být v této konečné 

koncentraci ve vzorku: 2 000, 1 000, 800, 600, 400, 200 μM. 

Pracovní koncentrace připravená z pevného DAUN byla 20 mM. Tato 

koncentrace byla vypočítána s ohledem na nejvyšší požadovanou konečnou 

koncentraci tak, aby napipetování 10 μl DAUN pracovní koncentrace odpovídalo 

ve výsledném 100 μl vzorku požadované koncentraci 2 000 μM. To bylo zjištěno 

prostou směšovací rovnicí.  V1 × c1 = V2 × c2 (V1 – pipetované množství DAUN 

(10 μl), c1 – pracovní koncentrace DAUN, V2 – celkový objem vzorku (100 μl), 

c2 – konečná koncentrace DAUN ve vzorku). Příklad výpočtu pro konečnou 

koncentraci 2 000 μM: 10 × c1 = 100 × 2 000; c1= 20 000 μM. Pracovní 

koncentrace byly tedy 20 000, 10 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 000 μM. 

Získání konečné koncentrační řady probíhalo dále vždy pomocí použití 

předchozí koncentrace a doplněním destilované vody. Množství těchto látek bylo 

vypočítáno dle směšovací rovnice. Příklad ředění 1 000 μM koncentrace: 20 000 × 

V1 = 10 000 × 580; V1= 290 μl DAUN. K tomuto množství bylo přidáno 290 μl 

vody.  

4.5.1.4 Inhibitor 

Při reakcích byl použit OLA o zásobní koncentraci 10 mM. Ta byla u 

reakcí v základním screeningu potřebná naředit pomocí DMSO na pracovní 

koncentrace 500 a 2 500 μM, aby ve výsledné reakci byla požadovaná 10 a 50 μM 

koncentrace. Výpočet množství zásobního roztoku OLA a DMSO byl proveden 

dle směšovací rovnice. Pro přípravu 500 μM roztoku bylo použito 2 μl zásobního 

OLA a 38 μl DMSO. K přípravě 2 500 μM roztoku bylo použito 4 μl zásobního 

OLA a 12 μl DMSO. 
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Při zjišťování IC50 byly požadovány další koncentrace, bylo tedy potřeba 

připravit pracovní koncentrace ze zásobní 10mM koncentrace OLA. Opět se 

využije směšovací rovnice: V1 (objem OLA z předchozí koncentrace) × c1 

(koncentrace OLA pro ředění) = V2 (požadovaný objem) × c2 (konečná 

koncentrace) Příklad: 10 000 × c1= 5 000 × 32; c1= 16 μl OLA; k tomu bylo 

přidáno 16μl DMSO. Pro zjištění IC50 byly využity pracovní koncentrace 5 000; 

1 250; 250; 50; 25; 12,5 a 0 μM. Ty vedly ke konečným koncentracím OLA 100; 

25; 5; 1; 0,5; 0,25 a 0 μM.  

4.5.2 Postup inkubace 

Reakční směs pro inkubaci vždy obsahovala: vybraný enzym, regenerační 

systém, pufr, inhibitor - OLA a substrát - DAUN.  Byly použity eppendorf 

zkumavky (epp) o objemu 1,5 ml. Množství jednotlivých reagencií najdeme v 

přiložené tabulce 4. Pro vyšší spolehlivost výsledků byly vzorky prováděny 

v kvadruplikátech. Po řádném vortexování a kontrole přítomnosti bublin a jejich 

případném odstranění byly vzorky vloženy do inkubátoru, kde jsme je nechali 10 

minut pre-inkubovat při teplotě 37 °C. Následně byla zahájena inkubace přidáním 

substrátu. DAUN byl přidáván v pravidelných intervalech po 20 sekundách do 

jednotlivých epp. Inkubace trvala 30 min. 

 

Tab. 4. Množství jednotlivých reagentů pro danou reakci. 

 Pufr 

(μl) 

Enzym 

(μl) 

Regenerační 

systém (μl) 

Inhibitor 

(OLA) 

(μl) 

Substrát 

(DAUN) 

(μl) 

Bez inhibice 60 10 20 0 10 

Kontrola 

DMSO 

58 10 20 2*  10 

OLA (10 μM) 58 10 20 2** 10 

OLA (50 μM) 58 10 20 2*** 10 

Měření bylo prováděno v kvadruplikátech, reakce bez inhibice v triplikátu. 

* Kontrolní vzorek zastoupený DMSO. ** Použita zásobní koncentrace OLA 500 μM.  

*** Použita zásobní koncentrace OLA 2 500 μM. 
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Ukončení enzymové reakce 

V průběhu celé práce byly využity 2 metody zastavení reakce. Při 

základním screeningu byl použit amoniak. V pozdější fázi výzkumu byl použit 

methanol. 

Při zastavení reakce pomocí NH3 (25-29 %) byly vzorky po pipetování 

40 μl NH3 vloženy na 10 min na led a následovala extrakce v ethylacetátu. Toho 

jsme přidali 1 ml, nechali 15 min vytřepat a centrifugovat na 2 min při 

13 400 rpm. Do nově označených epp byla odebrána horní organická vrstva a 

nechala se odpařit do sucha za vakua při 30 °C. Zbytek v původních epp prošel 

stejným postupem ještě jednou (extrakce 1 ml ethylacetátu až odpaření – nová 

organická vrstva se přidala do epp s již částečně odpařenou organickou vrstvou).  

V této fázi bylo možné proces přerušit, epp vložit do mrazáku a 

pokračovat např. další den. Vysušené vzorky byly následně řádně rozpuštěny 

v 400 μl mobilní fáze (90 % HCOOH : acetonitril 76:24; pH 2,7), přepipetovány 

do vialek a měřeny pomocí UHPLC.  

Při zastavení reakce pomocí 300 μl methanolu byly epp nechány 10 min na 

ledu, poté 30 min v mrazáku, 10 min centrifugovány při 13 400 rpm a 

přefiltrovány přes injekční stříkačku a bakteriální filtr do vialek k měření UHPLC. 

Mezi změnami koncentrací OLA nebo DAUN bylo třeba stříkačku, jehlu i filtr 

řádně vymýt destilovanou vodou a vyklepat zbytkové množství vody, aby nebyla 

pozměněna koncentrace následujícího vzorku. To jsme se snažili eliminovat 

i odstraněním prvních 2 kapek vzorku nové koncentrace pryč před filtrací přímo 

do vialky. Mezi vzorky stejné koncentrace bylo provedeno pouze vyklepání 

zbytků předchozího vzorku.  

4.6 UHPLC 

Pro získání výsledků byla využita UHPLC. Její parametry jsou: 

Agilent 1 260 Infinity II složený z: 1 260 Vial sampler, 1 260 Flexible 

Pump, 1 260 FLD, 1 260 VWD, G1315B DAD. Kolona ZORBAX RRHD Eclipse 

Plus C18 (2,1 × 50 mm, 1,8 μm).  

Při měření UHPLC byla použita metoda ANT-DAUNOL-RA. 

Z celkového množství 400 μl vzorku bylo pro samotné měření odebráno 5 μl. 

Z každého vzorku byl proveden 1 nástřik. Vzorky byly uspořádány v pořadí blank 

– mobilní fáze, směsný standard DAUN-DAUNOL (pro rozlišení obou píků 
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a zjištění jejich retenčních časů), kontrola kvality (potvrzení, že kalibrační křivka 

je správná) a vlastní připravené vzorky. Na konci byl přidán program pro promytí 

kolony (pomocí 26% acetonitrilu) a pro zpomalení jejího průtoku na 0,1 mm/min. 

Vialky se vzorky byly vloženy do přístroje a po nastavení parametrů bylo 

provedeno měření. Detekce proběhla pomocí fluorescenčního detektoru. 

4.7 Vyhodnocení výsledků  

Po provedení měření bylo nutné zkontrolovat výsledné píky. Vzorky byly 

přiřazeny k vybrané metodě a proběhla kontrola, zda je u každého vzorku 

vyhodnocen správný pík – DAUNOL. Ten se eluoval před DAUN. Pokud přístroj 

vybral díky posunu retenčních časů pík jiný, bylo nutno výsledek upravit ručně a 

integrovat správný pík. Z UHPLC jsme získali výsledky v podobě množství 

vzniklého DAUNOL (ng na nástřik). Výsledky byly uloženy do souboru 

Microsoft Excel, kde byla spočítána specifická aktivita enzymu dle vzorce v obr. 

5. Následovalo vyhodnocení výsledků a tvorba grafů probíhala pomocí programu 

GraphPad Prism 9.1.0. 

 

a = 
𝑚 × 𝐾 × 1000

𝑡 × 𝑐 × 𝑀𝑟
 

Obr. 5. Vzorec pro výpočet specifické aktivity enzymu  

m-hmotnost DAUNOL, K – koeficient zředění (ze 400 μl bylo použito 5 μl 

nástřiku na kolonu. Získáme tedy jen 1/80 celkové hmotnosti DAUNOL. Koeficient 

je tedy 80), t – čas inkubace (30 min), c – koncentrace enzymu v 1 vzorku 

(př. 1C3-1,5 μg), Mr – molární hmotnost Daun (529,54 g/mol), hodnota 1 000 – 

převod jednotek (1 mg=1 000 μg)  

 

4.8 Statistická analýza 

Statistická analýza byla provedena v programu GraphPad Prism 9.1.0 

pomocí one-way ANOVA. Rozdíly byly považovány za významné při p-hodnotě 

<0,05. V kontrolním vzorku byl místo inhibitoru použit DMSO. Data představují 

průměr ± SD ze tří měření. 
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5 Výsledky a diskuse  

V současnosti probíhají různé studie přispívající k pochopení mechanismů 

rezistence k protinádorové léčbě. Jsou založeny na různých přístupech popsaných 

dříve v této práci. Mezi základní zmiňované mechanismy patří i ovlivnění 

metabolismu chemoterapeutik, kdy právě deaktivace ANT byla studována 

v předložené diplomové práci. Základním podkladem byly výsledky studií 

popisující metabolismus DAUN. Hlavní metabolickou přeměnou DAUN je 

dvouelektronová redukce na DAUNOL, tedy metabolit se sníženým 

terapeutickým účinkem a naopak se zvýšenou kardiotoxicitou. To je samozřejmě 

nežádoucí, a proto se studovalo, jak tomuto procesu zabránit. 

Byl prováděn výzkum zjišťující, které konkrétní isoformy CRE mají vliv 

na přeměnu DAUN na DAUNOL. Inkubační reakcí jednotlivých rekombinantních 

enzymů za použití DAUN jako substrátu se za pomoci UHPLC sledovalo 

množství vzniklého DAUNOL. Mezi nejaktivnějšími CRE ovlivňující popsaný 

proces patří enzymy CBR1 a AKR1C3.  

Ve studii Hintzpetera (2016) byl jako suverénně nejaktivnější enzym 

podílející se na této přeměně určen CBR1 s katalytickou efektivitou 

enzymu kcat/Km = 22767 s
-1

 M
-1

. Dle sestupující aktivity se na této reakci dále 

podílely enzymy AKR1C3, 7A2, 1B10, 1A1 a 1B1. 

AKR1C3, který byl nejvíce ovlivněn OLA v této práci, měl ve zmiňované 

studii hodnotu kcat/Km =8937 s
-1

 M
-1

.  

Studie byla k porovnání provedena i u DOX. Tam vykazoval největší 

aktivitu enzym AKR1C3, následoval  CBR1, AKR7A2 a 1B1. Oproti DAUN zde 

byla minimální aktivita isoformy 1B10 (Hintzpeter et al. 2016). 

 

Potvrzením účasti vybraných CRE na deaktivaci DAUN na DAUNOL lze 

uvažovat o využití zacílení rozličných inhibitorů, které by tuto přeměnu, pokud 

možno selektivně, ovlivnily. Nejaktivnějším enzymem pro přeměnu DAUN byl 

enzym CBR1.  

Díky popsané struktuře enzymu lze navrhnout potenciální molekuly, které 

by mohly redukci DAUN na DAUNOL blokovat, a ovlivňovat tak případnou 

rezistenci k léčbě. Struktura látky by měla v případě kompetitivní inhibice 

obsahovat část molekuly s afinitou ke stejnému vazebnému místu enzymu, kde se 
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váže i DAUN. U nekompetitivních inhibitorů by se látka měla být schopna 

navázat na určité místo enzymu (jiné než DAUN), a zpomalit tak přeměnu 

DAUN. Problémem při hledání těchto látek je to, že ne všechny látky, které 

inhibují daný enzym in vitro, prokáží tuto inhibici i při reakci v buněčných liniích. 

Jako potenciální inhibitory nejaktivnější CBR1 byly potvrzeny například luteolin, 

kurkumin, epigalokatechin galát či resveratrol (Sheng et al. 2017; Piska et al. 

2017).  

Velmi časté je rovněž využití inhibice enzymu AKR1C3, především díky 

skutečnosti, že je v mnoha nádorech nadměrně exprimován. Inhibiční účinek byl 

zkoumán například pomocí látek isochonolinové struktury, stylopinu nebo 

kanadinu (Skarydová et al. 2014). Inhibiční aktivita byla dále potvrzena například 

u indometacinu, MPA či dinaciclibu (Penning 2015; Piska et al. 2017; Novotná et 

al. 2018). Specifickým inhibitorem AKR1C3 je 2-hydroxyflavanon (Byrns et al. 

2011).  

Vybrané látky mohou kombinovat inhibiční vliv na více enzymů zároveň. 

Mezi ně patří například emodin. Ten inhibuje CBR1, AKR1B10 a 1C3 (Piska et 

al. 2017). N-naftylaminobenzoát působí kromě inhibice 1C3 i jako antagonista 

androgenních receptorů (Verma et al. 2019). 

5.1 Základní screening inhibičního působení OLA 

V práci byly použity 4 enzymy z nadrodiny AKR (1A1, 1B1, 1B10, 1C3) a 

1 z nadrodiny SDR (CBR1). OLA byl určen jako potenciální inhibitor těchto 

enzymů, a proto byl proveden screening, zda a popřípadě jaký vliv má na vybrané 

enzymy. Výrazný vliv inhibice OLA byl prokázán u enzymu AKR1C3 (viz 

obr. 6). Při koncentraci OLA 10 μM byla aktivita enzymu snížena na 25,4 % a při 

koncentraci 50 μM na 8,8 %.  
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Obr. 6. Vliv OLA na aktivitu enzymu AK1C3. DMSO – kontrolní vzorek 

bez inhibitoru, vůči kterému byla porovnávána aktivita enzymu. OLA 10 a 50 

představují koncentrace inhibitoru aktivity enzymu (10 a 50 μM). 

Je zde vidět významná inhibiční aktivita OLA na AKR1C3. OLA 10 μM 

sníží aktivitu enzymu na 25,4 % a OLA 50 μM na 8,8 %.  

 

Velmi mírnou aktivitu měl OLA u enzymu 1A1, a to pouze při vyšší 

koncentraci inhibitoru, jak můžeme vidět na obr. 7. Inhibice však není dostatečná, 

aby mohla být uvažována pro klinické využití.  

 

 

Obr. 7 Vliv OLA na aktivitu enzymu AKR1A1. DMSO – kontrolní vzorek 

bez inhibitoru, vůči kterému byla porovnávána aktivita enzymu. OLA 10 a 50 

představují koncentrace inhibitoru aktivity enzymu (10 a 50 μM). Došlo k 

mírnému snížení aktivity enzymu AKR1A1. OLA 50 μM sníží aktivitu enzymu na 

96,4 %. 
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Jak je vidět na obr. 8, ani u enzymů AKR1B1, 1B10 a CBR1 nebyla 

zaznamenána žádná významná inhibiční aktivita OLA, a proto v další části práce 

bylo pracováno již jen s enzymem AKR1C3. 

 

 

Obr. 8. Vliv OLA na aktivitu enzymu AKR1B1, 1B10 a CBR1. DMSO – 

kontrolní vzorek bez inhibitoru, vůči kterému byla porovnávána aktivita enzymu. 

OLA 10 a 50 představují koncentrace inhibitoru aktivity enzymu (10 a 50 μM). 

 

Inhibiční aktivita OLA byla porovnávána se slepým vzorkem zastoupeným 

DMSO. Ten představuje standardní hodnotu s nulovou aktivitou inhibitoru a 

používá se jako porovnávací hodnota pro vzorky s inhibitory. OLA 10 a 50 

představují koncentrace inhibitoru aktivity enzymu (10 a 50 μM). U každého 

enzymu byla provedena 3 nezávislá měření, kdy ve všech byly vzorky měřeny 

v kvadruplikátech. Výsledné hodnoty již zprůměrovaných 3 měření jsou uvedeny 

v tabulce 5. Grafické znázornění pak na obr. 9. 

 

 

 

 



51 
 

Tab. 5. Hodnoty procentuální specifické aktivity enzymu a procentuální inhibiční 

aktivity OLA k danému enzymu. 

Koncentrace 

OLA u daného 

enzymu (μM) 

Specifická 

aktivita 

enzymu (%) 

Inhibiční 

aktivita 

OLA (%) 

CBR1   

0*  100,0 0 

10  96,4±1,6 3,6 

50 102,9±2,7 0 

 AKR1A1     

0*  100,0 0 

10  101,7±9,0 0 

50  90,1±6,0 9,9 

 AKR1B1     

0*  100,0 0 

10  104,4±4,7 0 

50  97,1±8,3 2,9 

 AKR1B10     

0*  100,0 0 

10  101,1±4,5 0 

50  95,0±6,8 5,0 

 AKR1C3     

0*  100,0 0 

10  25,4±1,9 74,6 

50  8,8±0,9 91,2 

* Kontrolní vzorek zastoupený DMSO. 

 Hodnoty byly stanoveny průměrem z 3 měření ± SD. 
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Obr. 9. Souhrnné grafické zobrazení inhibičního vlivu OLA na specifickou aktivitu 

enzymů. DMSO představuje nulovou inhibiční aktivitu, OLA 10 a 50 μM 

procentuální inhibiční aktivitu OLA na vybraný enzym při dané koncentraci 

inhibitoru. Výraznou aktivitu vykazoval pouze enzym AKR1C3.  

 

AKR1C3 byl tedy jako jediný ze zkoušených enzymů výrazně ovlivněn 

přítomností OLA. Tento enzym se účastní metabolismu steroidních hormonů, 

především při přeměně slabých androgenů a estrogenů na jejich silně aktivní 

deriváty (androstendion na testosteron a estron na estradiol), které hrají roli při 

vzniku a růstu hormon-dependentních nádorů. Jeho zvýšená exprese v těchto 

tkáních může být využita pro selektivnější působení inhibitorů tohoto enzymu 

právě v této tkáni.   

5.2 IC50 

Abychom mohli porovnat aktivitu s literaturou, bylo potřeba stanovit 

základní parametr – hodnotu IC50. To se provedlo stejnou metodou jako předchozí 

reakce, ovšem s různými koncentracemi OLA. 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
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Koncentrace IC50 je koncentrace inhibitoru, která způsobí pokles aktivity 

enzymu na polovinu. Obecně je výhodná nízká hodnota IC50. Ta značí, že již při 

nízké koncentraci inhibitoru se dosáhne signifikantní změny. 

Při jejím zjišťování byly vyzkoušeny 2 koncentrační řady OLA. První, pro 

zjištění vhodných koncentrací OLA pro optimální prokreslení křivky, obsahovala 

konečné koncentrace OLA 50; 10; 5; 1; 0,5 μM. Druhá řada, optimalizovaná, 

obsahovala koncentrace OLA 100; 25; 5; 1; 0,5; 0,25 a 0 μM. IC50 vyšla v prvním 

případě 4,23 μM (obr. 10). Optimalizovaná druhá řada byla následně proměřována 

ve 2 pokusech a hodnoty byly navzájem blízké. První pokus měl hodnotu 

3,77 μM, druhý 3,41 μM (obr. 11 a 12). 

 

Obr. 10. Křivka závislosti specifické aktivity reduktasy AKR1C3 na logaritmické 

koncentraci OLA v první koncentrační řadě. Hodnota IC50 = 4,23 μM. Interval 

spolehlivosti CI vyjadřuje rozmezí hodnot, ve kterém se IC50 může nacházet. 

 

Obr. 11. Křivka závislosti specifické aktivity reduktasy AKR1C3 na logaritmické 

koncentraci OLA v prvním pokusu druhé koncentrační řady. IC50 = 3,77 μM.  
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Obr. 12. Křivka závislosti specifické aktivity reduktasy AKR1C3 na logaritmické 

koncentraci OLA v druhém pokusu druhé koncentrační řady. IC50 =3,41 μM. 

 

V diplomové práci byly experimenty prováděny za použití 

rekombinantních enzymů pouze na úrovni in vitro. Klinicky relevantnější jsou 

však výsledky až následných experimentů na úrovni nádorových buněčných linií. 

Při zjišťování hodnoty IC50 na úrovni buněčných linií odpovídá tato hodnota 

koncentraci inhibitoru, která usmrtí polovinu buněk dané linie. Studie 

T. Tavaresové (2020) se zabývala inhibičním působením OLA na AKR1C3 na 

obou úrovních. V této studii byla in vitro hodnota IC50 2,48 μM, hodnota 

v buněčné linii HCT116 byla 5,91 μM. V různých buněčných liniích a tkáních se 

hodnota IC50 pohybuje v rozmezí 0,94 – 5,06 μM (Genomics of Drug Sensitivity 

in Cancer. internetový zdroj z 24. 4. 2021). 

Při zkoumání kombinační terapie OLA s DOX v terapii ovariálního 

karcinomu a hledání jejich vzájemného molárního poměru koncentrací bylo 

zjištěno, že pro synergický účinek je vhodný velký poměr (1:100, 1:50, 100:1, 

50:1), ale i to, že hodnota IC50 OLA je mnohem vyšší oproti IC50 DOX, a nastává 

otázka, jakou koncentraci je potřeba mít v kombinační léčbě pro projevení účinku 

(Eetezadi et al. 2018).  

5.3 Typ inhibice 

Jako poslední část této práce bylo stanovení typu inhibice OLA na 

AKR1C3. Opět byla využita stejná metoda inkubace a měření pomocí UHPLC. 

Při zjišťování typu inhibice jsme pracovali s koncentracemi OLA 0, 1, 5 a 10 μM. 

DAUN byl použit v koncentracích 200, 400, 600, 800, 1 000 a 2 000 μM. 
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Určení typu inhibice bylo provedeno dle Lineweavera-Burka (viz obr. 14). 

Jedná se o dvojitě reciproké grafické zobrazení. Typ inhibice se určí dle protnutí 

přímek reprezentujících různé koncentrace inhibitoru s neinhibovanou reakcí, 

zastoupenou nulovou aktivitou OLA, který byl nahrazen DMSO. Jestliže k tomuto 

protnutí dojde na ose x, jedná se o nekompetitivní inhibici, jestliže na ose y, je to 

inhibice kompetitivní. Dalším rozlišovacím znakem je snižování Vmax a konstantní 

Km u nekompetitivní inhibice, oproti zvyšování Km a konstantní Vmax u 

kompetitivní inhibice. 

Přímky se protnuly na ose x, a tak výsledkem byl nekompetitivní typ 

inhibice OLA. Tento typ byl zároveň potvrzen snižující se hodnotou maximální 

rychlosti Vmax a přibližně stejnou hodnotou Km při různých koncentracích 

inhibitoru. Hodnota Km má menší odchylku u koncentrace OLA 10 μM, ale 

víceméně se točí kolem podobné hodnoty. Její průměrná hodnota je 

357,14±14,27 μM. Konkrétní hodnoty Vmax i Km jsou uvedeny v tabulce 6.  

Z těchto hodnot byla vypočtena hodnota Ki. Jedná se o disociační konstantu 

komplexu enzym – inhibitor, definuje jejich vzájemný vztah. Čím je tato hodnota 

nižší, tím je vyšší afinita inhibitoru k danému enzymu. Zde byla tato hodnota  

3,99±0,17 μM.  

 

Tab. 6. Hodnoty maximální rychlosti reakce (Vmax), Michaelisovy konstanty (Km) a 

inhibiční konstanty (Ki) při různých koncentracích OLA. 

OLA (μM) Vmax 

(nmol/min/mg) 

Km (μM) Ki (μM) 

0*    132,6    372,8 3,99 ±0,17 

  1 107,1 360,5 

  5 57,15 361,4 

 10 37,47 333,9 

* Kontrolní vzorek zastoupený DMSO. 
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Obr. 13. Změna specifické aktivity AKR1C3 (osa y) v závislosti na různé 

koncentraci substrátu (osa x) a inhibitoru.  

 

 

Obr. 14. Stanovení inhibiční konstanty (Ki) a typu inhibice z Lineweaver-Burkova 

grafu. Pro stanovení byly použity koncentrace inhibitoru 1; 5 a 10 μM. 

V kontrolní neinhibované reakci byl místo OLA použit DMSO. V grafu dle 

Lineweavera-Burka se protnuly přímky na ose x. Jedná se o nekompetitivní typ 

inhibice. Hodnota Ki je 3,99 ± 0,17 μM.  Interval spolehlivosti CI 95%= 3,66 – 

4,33 μM. 

 

U nekompetitivní inhibice nedochází ke vzájemnému soupeření o aktivní 

místo, substrát se může na vazebné místo navázat, ale inhibitor nasedá na enzym 

jinde a upravuje jeho strukturu tak, že zpomalí přeměnu substrátu na produkt. 

Inhibitor se váže stejnou měrou na volný enzym i na komplex enzym-substrát. 
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Zvyšováním koncentrace substrátu tedy nelze, na rozdíl od kompetitivní inhibice, 

tuto inhibici vyrušit. Nekompetitivní inhibice se tedy jeví jako vhodnější typ.  

Stejný typ inhibice a podobná hodnota Ki byla i u studie Tavaresové 

(2020), tam byla Ki = 3,35 μM. 

Nekompetitivním inhibitorem AKR1C3 je například i emodin. Jeho Ki  je 

5,46 μM a IC50 4,32 μM. Pro terapii jsou výhodné nízké hodnoty Ki  i IC50, vedou 

k zavedení nízké efektivní terapeutické dávky, a tak ke snížení zatížení organismu 

nechtěnými vedlejšími účinky a interakcemi. Tyto hodnoty jsou u emodinu 

nepatrně vyšší, a tak v porovnání s ním je OLA výhodnější (Hintzpeter et al. 

2016). Mezi inhibitory AKR1C3 můžeme zařadit i některé NSAID. Konkrétně 

indometacin má slabý antiproliferační účinek na AML, zatím však není v této 

terapii používán. Jeho IC50 je nižší než u OLA (0,1 μM), naopak Ki = 8,2 μM je 

vyšší (Verma et al. 2019; Byrns et al. 2011). 
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6 Závěr 

V této diplomové práci jsme se zaměřili na dlouhodobý problém selhávání 

chemoterapeutické léčby díky rezistenci na léčivé látky. Konkrétně jsme zkoumali 

mechanismus ovlivnění účinku léčby DAUN skrze využití blokace jeho přeměny 

na méně účinný, ale více toxický DAUNOL. K přeměně dochází díky redukujícím 

enzymům, a naší snahou bylo zjistit, do jaké míry jsou tyto enzymy inhibovány 

OLA.  

V první části práce byl proveden screening vlivu OLA na vybrané 

reduktasy za použití substrátu DAUN, u kterého byly již dříve potvrzeny účinky 

těchto enzymů na jeho metabolismus. Zkoumány byly reduktasy AKR1A1, 1B1, 

1B10, 1C3 a CBR1. Z těchto enzymů byla v experimentu výrazně aktivní pouze 

isoforma AKR1C3. V koncentraci 10 μM inhiboval AKR1C3 z 74,6 % a v 

koncentraci 50 μM z 91,2 %. Velmi slabou inhibiční aktivitu vykazoval OLA i 

pro enzym AKR1A1. Nebyla však tak významná, aby se s ní dále pracovalo. 

V další části práce se zjišťovala hodnota IC50, neboli hodnota, při které 

dojde ke snížení aktivity enzymu na 50 %. Výsledek této hodnoty byl 3,77 μM.  

V poslední části byl zkoumán typ inhibice a hodnota Ki. OLA inhibuje 

enzym AKR1C3 nekompetitivně, to bylo zjištěno jednak z grafického provedení, 

jednak z hodnot Km a Vmax. Hodnota Ki  je 3,99±0,17 μM. 

Výsledky práce se shodovaly s dalšími studiemi zkoumajícími OLA. 

Potvrzovaly vliv OLA jako inhibitoru vybraných reduktas a možnosti jeho využití 

v kombinační chemoterapii.  

Vliv OLA na DAUN byl již dříve potvrzen skrze snížení oprav zlomů 

DNA. Při použití DAUN vznikají tyto zlomy více mechanismy. OLA zabraňuje 

opravě těchto zlomů a v kombinaci s mutací BRCA genu dojde k syntetické 

letalitě a potenciaci chemoterapeutického účinku. 

Diplomová práce se zabývala dalším možným mechanismem ovlivnění 

chemoterapeutické léčby DAUN, a to skrze inhibici CRE, což zapříčiní 

nemožnost přeměny DAUN na méně účinný DAUNOL. Inhibice této přeměny 

vede poté k delšímu působení DAUN v nádorových buňkách a zároveň ke snížení 

kardiotoxicity. Vzhledem k tomu, že v diplomové práci byl zkoumán tento 

mechanismus účinku pouze in vitro, do budoucna bude nutno studii rozšířit o 

experimenty s vhodnými nádorovými liniemi a potvrdit vliv OLA i na této úrovni. 
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7 Seznam zkratek 

ADP – adenosindifosfát 

AKR – aldo-ketoreduktasy 

ALL – akutní lymfoblastická leukemie 

AML – akutní myeloidní leukemie 

ANT – antracyklinová antibiotika 

ATM – ataxia telangiectasia mutated 

ATP – adenosintrifosfát 

BER – base-excision repair 

bid – bis in die – 2x denně 

BRCA – tumor supresorové geny (BReast CAncer) 

CBR1 – karbonylreduktasa 1 

CRE – karbonyl redukující enzymy 

CYP – cytochrom P450 

DAUN – daunorubicin 

DAUNOL – daunorubicinol 

DMSO – dimethylsulfoxid 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DSB – dvouvláknové zlomy (double-strand breaks) 

epp – eppendorf zkumavky 

G-6-P – glukosa-6-fosfát 

HER-2 – humánní epidermální receptor 2 

HSD – hydroxysteroiddehydrogenasa 

IC50 – poloviční hodnota maximální aktivity/viability 

kcat/Km – katalytická efektivita enzymu  

Ki – inhibiční konstanta 

Km – Michaelisova konstanta 

MDR – dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem 

MPA – medroxyprogesteron acetát 

NAD – nikotinaminadenindinukleotid 

NADPH – nikotinaminadenindinukleotidfosfát 

NHEJ – nehomologní spojování konců (non-homologous end joining) 

NSAID – nesteroidní antiflogistika 
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NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic (non-small-cell lung carcinoma) 

NÚ – nežádoucí účinky 

OLA – olaparib 

PAR – poly-ADP-ribosa 

PARG – poly-ADP-ribosa glukohydrolasa 

PARP – poly-ADP-ribosa polymerasa 

PARPi – inhibitor poly-ADP-ribosa polymerasy 

PFS – přežití bez progrese 

PG – prostaglandin 

PgP – permeability glykoprotein 

PLD – pegylovaný liposomální doxorubicin 

SDR – dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

SSB – jednovláknové zlomy (single-strand breaks) 

T-ALL – akutní lymfoblastická leukemie T-buněk 

UHPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (ultra-high performance 

liquid chromatography) 

VEGFR – receptor vaskulárního endoteliálního faktoru (vascular endothelial 

growth factor receptor) 

Vmax – maximální rychlost reakce 
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