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Ovlivnění aktivity biotransformačních enzymů způsobem skladování biologického 

materiálu 

 

Práce studovala vliv způsobu skladování jater a subcelulárních frakcí na aktivitu 

biotransformačních enzymů. Sledovány byly aktivity oxidačních enzymů – cytochromů P450 

(CYP1A, 2B, 2C, 3A) a flavinových monooxygenas (FMO), redukčních enzymů (AKR 1A1, 

AKR 1C, 11β-HSD 1, CBR) a konjugačních enzymů (UGT, GST). 

Byly použity mikrosomální a cytosolické subcelulární frakce připravené z různě 

skladovaných jater ovce domácí (Ovis aries). (A) z čerstvé tkáně zmrazené v tekutém dusíku. 

(B) z jater, které byly uloženy při -80C, teplota se postupně zvyšovala na 0 C a postupně 

snižovala zpět na -80C. Polovina připravených mikrosomálních a cytosolických 

subcelulárních frakcí z jater uchovávaných v tekutém dusíku (A) byla podrobena stejnému 

skladovacímu procesu jako játra (B). Druhá polovina byla skladována při -80C.  

Aktivity, výše uvedených biotransformačních enzymů, byly stanoveny vůči jejich 

relativně specifickým substrátům. Dále byly subcelulární frakce inkubovány s xenobiotiky 

(oracinem, flubendazolem a albendazolem) a pomocí HPLC byly stanoveny koncentrace 

známých metabolitů těchto látek. Výsledky meření byly statisticky porovnány.  

Rozmrznutí a opětovné zmrznutí jaterní tkáně ovce domácí na -80°C před přípravou 

vzorků snižuje v mikrosomech aktivitu CYP1A, UGT, 11β-HSD 1 (vůči oracinu) a CYP3A 

(vůči ABZ), CBRs (vůči FLU), v cytosolu GST. Aktivitu FMO (vůči TB) naopak zvyšuje. 

Tento proces také způsobuje nárůst koncentrace proteinu v obou subcelulárních frakcích.  

Rozmrznutí a opětovné zmrznutí připravených subcelulárních frakcí mělo za následek 

snížení aktivity AKR1C (vůči acenaftenolu) a GST v cytosolu, 3α-HSD (vůči 4-

pyridinkarboxaldehydu), CYP1A1, 1A2, 2B, 2C9, 3A, 11β-HSD 1 (vůči oracinu), CYP 1A 

(vůči ABZSO) v mikrosomech. 

Způsobem skladování jsou nejvíce ovlivněny oxidační enzymy. V obou případech 

byla snížena aktivita konjugačních enzymů. Nejméně citlivé na způsob skladování 

biologického materiálu se zdají být redukční enzymy. 

 


