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Titul, jméno, příjmení kandidáta: Jana Jelínková 

Titul, jméno příjmení školitele: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Název diplomové práce:  

 

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. 
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Title:  

 

Effect of storage of biological material on activity of biotransformation enzymes 

 

Effect of storage of liver and subcellullar fractions on the activities of 

biotransformation enzymes was studied. Activities of oxidation enzymes – cytochromes 

P450 (CYP1A, 2B, 2C, 3A) and flavin-containg monooxygenases (FMO), carbonyl-

reducing enzymes (AKR1A1, AKR1C, 11β-HSD,CBR) and conjugation enzymes 

(UGT, GST) were observed. 

Microsomal and cytosolic subcellular fractions prepared from differently stored 

liver of sheep (Ovis aries) were used. (A) from fresh tissue frozen in the liquid nitrogen. 

(B) from liver that was stored at -80C, the temperature gradually increased to 0C and 

then gradually decreased back to -80C. The half of prepared microsomal and cytosolic 

subcellular fractions from liver stored in liquid nitrogen (A) was processed by the same 

storage procedure as liver (B). The second half was stored at -80C. 

Activities of tested biotransformation enzymes were determined toward their 

relatively specific substrates. The subcellular fractions were also incubated with 

xenobiotics (oracin, flubendazole and albendazole) and the concentrations of known 

metabolites of these drugs were quantified by HPLC. Obtained results were statistically 

evaluated. 

Thawing and re-freezing to -80C of sheep liver tissue before preparing samples 

depressed activity of microsomal CYP1A, UGT, 11β-HSD 1 (toward oracin) a CYP3A 

(toward ABZ), CBRs (toward FLU) and of cytosolic GST. On the other hand activity of 

FMO (toward TB) was increased. This procedure also causes rising of protein 

concentration in both subcellular fractions. 

Thawing and re-freezing of prepared subcellular fractions caused decrease of 

activity of AKR1C (toward acenaphthenol) and GST in cytosole, 3α-HSD (toward 4-

pyridincarboxaldehyde), CYP1A1, 1A2, 2B, 2C9, 3A, 11β-HSD 1 (toward oracin), 

CYP 1A (toward ABZSO) in microsomes. 

The oxidative enzymes seem to be the most affected by the way of storage of 

biological samples. Activity of conjugation enzymes was decreased in both cases. 

Carbonyl-reducing enzymes seem to be least sensitive to the process of storage of 

biological material. 
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1. ÚVOD 

Většina sloučenin po kontaktu se živým organismem podstupuje množství 

chemických reakcí, známých jako biotransformace. Ty jsou zprostředkovány jaterními a 

mimojaterními enzymovými systémy a obvykle poskytují více polární deriváty, 

uváděné jako metabolity. Ty mohou opouštět tělo močovými či žlučovými cestami nebo 

být exkretovány v živočišných produktech, jako je mléko a vejce. Biotransformace 

nemusí vždy znamenat detoxifikaci, protože v jistých případech jsou vyprodukované 

metabolity schopné reakce s makromolekulami tkání nebo jsou získané vlastnosti 

odlišné či více toxické než vlastnosti mateřské molekuly (Nebbia, 2001). 

Častým cílem účinku řady xenobiotik jsou játra, což je především důsledek 

jejich ústřední úlohy v intermediárním a energetickém metabolismu a 

biotransformačních procesech. Etické, ekonomické, legislativní, výzkumné a další 

důvody neumožňují testovat všechny nově syntetizované látky v podmínkách in vivo. 

Proto byly vyvinuty a dále se vyvíjejí nové metodiky a přístupy k testování in vitro. 

Jedním z modelových systémů jsou i subcelulární frakce. Z nich je třeba jmenovat 

mikrosomální frakci, izolované mitochondrie a jádra, menší využití mají cytosolární 

frakce a izolované proteiny (Kučera et al, 2006). 

Jaterní mikrosomy (vesikuly hladkého endoplasmatického retikula) jsou dnes 

nejpoužívanějsí in vitro testovací systém pro biotransformační studie léčiv, toxinů a 

dalších xenobiotik. Standardní procedura izolace mikrosomů z čerstvých jater umožňuje 

i experimenty s jaterními vzorky lidí nebo volně žijících zvířat. V těchto případech je 

nutná volba optimálního způsobu skladování (Skálová et al. 2000). 

Tato práce se zabývá studiem vlivu způsobu skladování jater a subcelulárních 

frakcí na aktivitu biotransformačních enzymů. Konkrétně byly sledovány aktivity 

oxidačních enzymů – cytochromů P450 (CYP1A, 2B, 2C, 3A) a flavinových 

monooxygenas (FMO), redukčních enzymů – aldo-keto reduktas (AKR 1A1, AKR 1C1, 

AKR 1C2, AKR 1C3, AKR 1C4) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (11β-

HSD 1, CBR) a konjugačních enzymů (UGT, GST). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Biotransformační enzymy 

Enzymy mají roli biologických katalyzátorů, v organismu jsou přítomny téměř 

ve všech buňkách všech tkání, nejen v orgánech fungujících jako centrum metabolismu, 

v játrech. Vysokou aktivitu vykazují enzymy také v plicích, ledvinách, kůži, placentě, 

srdci, gastrointestinálním traktu i jiných orgánech. Na subcelulární úrovni jsou 

biotransformační enzymy lokalizovány v endoplasmatickém retikulu, cytosolu a 

mitochondriích.  

Pro průběh chemických reakcí jsou naprosto nepostradatelné tím, že zvyšují 

reakční rychlost za mírnějších podmínek reakce (např. pH, teplota atd.), umožňují buňce 

dobře regulovat průběh reakce, v enzymatických reakcích málokdy vznikají vedlejší 

produkty. Ve srovnání s chemickými katalyzátory mají enzymy mnohem vyšší specifitu 

k substrátům a tvoří mnohem specifičtější produkty, i když u enzymů 

biotransformujících xenobiotika je tato substrátová specifita nižší, preferují lipofilní 

substráty. Mimo lipofility jsou dalšími určujícími aspekty geometrická struktura 

a elektrochemické vlastnosti. 

Výsledkem biologické katalýzy pomocí enzymů je deaktivace xenobiotika, 

změna účinku, aktivace xenobiotika nebo jeho toxikace. Aktivace xenobiotika se 

využívá např. u proléčiv, kdy neúčinná transportní forma léčiva je v organismu 

biotransformována na formu účinnou. Také léčiva, která jsou terapeuticky aktivní již 

jako parentní látky, mohou být biotransformována na substanci aktivní, čímž dochází 

k prodloužení terapeutického účinku. Tato situace nastává např. u benzimidazolového 

antiparazitika albendazolu, který se používá např. pro léčbu dikroceliózy. Parentní látka 

albendazol se transformuje na albendazolsulfoxid, k deaktivaci dochází až druhým 

krokem oxidace na albendazolsulfon (Velík et al., 2005). Příkladem toxikace 

xenobiotika je vznik pro organismus nebezpečných látek s kancerogenním působením 

při biotransformaci polycyklických aromatických uhlovodíků (např. Flowers et al., 

1997) a jiných kontaminantů životního prostředí. 
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2.2 Základní reakce biotransformace 

Xenobiotika se liší svou polaritou a mají v organismu také odlišnou cestu 

biotransformace. Pokud je xenobiotikum dostatečně polární, je z organismu 

eliminováno beze změny, případně reaguje s endogenními sloučeninami za vzniku 

konjugátu, který je následně z organismu vyloučen. Jestliže xenobiotikum vykazuje 

lipofilitu vyšší, musí být nejprve pomocí enzymů tzv. první fáze přeměněno na produkt, 

který může být eliminován přímo nebo po reakci s endogenními sloučeninami (tzv. 

druhá fáze) na konjugát, který je následně vyloučen. 

 

X - OH
1. fáze

XH X - O - konjugát transport
2. fáze 3. fáze

 

Obr. 1: Schéma průběhu biotransformace xenobiotik  

2.2.1 Reakce 1. fáze 

V první fázi biotransformace je xenobiotikum přeměněno příslušnými enzymy 

na polárnější produkt zavedením nebo odkrytím substituentů, které jsou schopny 

reagovat s endogenními substráty. 

V této fázi probíhají především reakce hydrolytické, redukční a oxidační 

(Urbánková, 2006). Aktivity redukčních enzymů (reduktasy karbonylové skupiny) 

a oxidačních enzymů (cytochromy P450 a flavinové monooxygenasy) mimo jiné 

sledovala tato práce. 

2.2.2 Reakce 2. fáze 

Ve druhé fázi biotransformace reaguje substrát nebo produkt první fáze 

s endogenními sloučeninami prostřednictvím konjugačních enzymů. Tyto reakce jsou 

reakce syntetické. Endogenními konjugačními sloučeninami jsou produkty metabolismu 

buňky, např. kyselina glukuronová, glutathion, aktivovaný sulfát, aminokyseliny, např. 

aktivovaný methionin, aj. Energie potřebná pro průběh konjugačních reakcí je dodána 

buď aktivací konjugačního činidla nebo aktivací substrátu. Produktem konjugační 

reakce je konjugát (Obr. 1), který je v pH prostředí ionizován, není resorbován a je 

snadno z organismu vyloučen (Kvasničková, 1995). 

V této fázi probíhá glukuronidace, sulfátová konjugace, N-, O-, S-methylace, 

konjugace s glutathionem, acetylace, konjugace s aminokyselinami nebo cukry. 
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Z konjugačních enzymů byly v této práci sledovány aktivity UDP-glukuronosyl 

transferasy a glutathion-S-transferasy. 

2.2.3 Reakce 3. fáze 

Do třetí fáze biotransformace xenobiotik se v současné době řadí transport 

xenobiotik vzniklých v 1. a 2. fázi přes cytoplazmatickou membránu pomocí různých 

přenašečů (např. Keppler, 2005; Nies, 2006). 

 

2.3 Faktory ovlivňující biotransformační enzymy 

Mezi hlavní faktory ovlivňující biotransformační enzymy jsou řazeny 

mezidruhové rozdíly, potrava, věk, pohlaví, genetické faktory, indukce a inhibice, 

zdravotní stav organismu (Urbánková, 2006). 

2.3.1 Mezidruhové rozdíly 

Významné rozdíly v úrovni aktivity mnoha testovaných biotransformačních 

enzymů naznačují, že extrapolace dat o farmakokinetice z jednoho živočišného druhu 

na jiný (dokonce příbuzný), může být zavádějící. Např. byly studovány rozdíly 

v aktivitě biotransformačních enzymů jednotlivých hospodářských zvířat (prase, koza, 

ovce a skot). Odlišné aktivity mezi druhy byly signifikantní a mohou být jednou z příčin 

mezidruhových rozdílů ve farmakokinetice veterinárních léčiv (Szotáková et al., 2003). 

2.3.2 Potrava 

Základní živiny v dietě mají vliv nejednoznačný. Dieta bez tuků nebo bez 

nenasycených mastných kyselin působí pokles aktivity cytochromů P450. Snížený 

přísun proteinů působí snížení aktivity oxidačních enzymů a výsledkem je pomalejší 

odbourávání xenobiotik v organismu (Kvasničková, 1995).  

Byl studován i vliv hladovění, jako např. Imanoka et al. (1990), kdy byly 

zjišťovány aktivity 12 různých cytochromů P 450 v mikrosomech z potkaních jater po 

dvoudenním hladovění. Některé aktivity stouply, některé klesly, některé se změnily 

nepatrně nebo vůbec. 

V porovnání s kojenými dětmi do 6 měsíců věku mají děti krmené umělou 

výživou zvýšenou aktivitu CYP1A2 a CYP3A4. Potravou způsobená modifikace 
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aktivity CYP tak může ovlivňovat biotransformaci léčiv a tím měnit vliv expozice 

xenobiotikům od velmi časného věku (Blake et al., 2006). 

2.3.3 Věk a pohlaví 

S věkem se snižuje aktivita enzymů první fáze a klesá celkové množství 

cytochromu P450 (je to dáno postupným úbytkem hladkého endoplasmatického 

retikula, kde jsou biotransformační enzymy lokalizovány). Vztah věku a druhé fáze 

metabolismu je rozporný (Kvasničková, 1995).  

Na expresi cytochromu P450 má vliv nejen věk ale i pohlaví. CYP2A2, 2C11 a 

4A2 byly detekovány pouze v samcích potkana a indukovány s vývojem. Tyto formy 

specifické pro samčí játra však ve věku 104 týdnů mizí. CYP2C12 je naopak typicky 

samičí forma. Vyvíjí se s věkem, ale můžeme jí najít i v samčích játrech u jedinců ve 

stáří 3 a 104 týdny. Toto pozorování podalo důkaz, že každá forma cytochromu P450 

v samčích játrech se podle různých zákonitostí s věkem mění a prakticky vede ve stáří 

k feminizaci celkového složení cytochromů P450 (Imaoka, 1991). U jiných druhů se 

tyto isoformy vyskytují ve stejné míře u obou pohlaví. Pohlaví je také hlavním faktorem 

pro expresi CYP3A4 u lidí (Woulbold et al., 2003). Významné rozdíly v závislosti na 

pohlaví byly také pozorovány při porovnávání biotransformace albendazolu u beranů a 

ovcí (Velík et al., 2004). Exprese genů pohlavně specifických isoforem jsou závislé na 

přítomnosti androgenů v krvi a hormonech, které jejich hladinu regulují (Kvasničková, 

1995). 

2.3.4 Genetické faktory 

V populaci je možné nalézt různé fenotypy: skupinu jedinců s pomalým 

metabolismem a s rychlým metabolismem. Buď se léčivo odbourává velmi pomalu, 

čímž se zvyšuje riziko jeho kumulace (a tedy i výskytu toxických účinků) v organismu, 

anebo je farmakum biotransformováno příliš rychle, nemusí přitom dosáhnout 

terapeutických hladin (Kvasničková, 1995). Molekulární podstatou je mutace genu, 

který odpovídá za strukturu daného enzymu. Důsledkem genetických rozdílů může být 

individuální citlivost vůči některým xenobiotikům, vznik různých onemocnění 

vyvolaných farmaky či vyšší riziko nádorových onemocnění, např. přítomnost určitého 

typu alely CYP1B1 navíc v kombinaci s určitým genotypem N-acetyltransferasy 

(NAT2, pomalý acetylátor) zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu u žen (Sillanpaa et al., 

2006). 
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2.3.5 Indukce 

Enzymová indukce má významnou úlohu ve vývoji a diferenciaci buněk, 

v regulaci klíčových metabolických dějů, zasahuje do mechanismu účinku řady 

hormonů a je i adaptivní odpovědí organismu na některá xenobiotika, kterou se brání 

před jejich kumulací a toxicitou (Kvasničková et Šroler, 1992). V užším slova smyslu 

znamená indukce zvýšení syntézy m-RNA, po které následuje syntéza specifického 

enzymu za určitou dobu po podání induktoru. Pro většinu enzymů je induktorem její 

substrát. Tím substrát urychluje svou vlastní biotransformaci a zároveň i jiných 

xenobiotik, která jsou substrátem týchž enzymů. 

Velmi často je modulována aktivita ve skupině cytochromů P450. Rozsah 

indukce závisí na vlastnostech xenobiotika, jeho koncentraci a době působení. 

Albendazol (5 μM) zvyšoval v potkaních hepatocytech aktivitu EROD 6,5krát a MROD 

2,5krát v porovnání s kontrolou. Vyšší koncentrace působily spíše pokles aktivity. 

Flubendazol v téže koncentraci zvyšoval aktivitu EROD 3krát, MROD 2krát 

(Baliharová et al., 2003). Změněná enzymová aktivita může mít vliv na metabolismus 

endogenních látek a jiných xenobiotik. Zvýšením aktivity právě cytochromů, může 

docházet k senzibilizaci organismu vůči kontaminantům životního prostředí. Také 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou substrátem cytochromů P450, které 

katalyzují přeměnu na daleko toxičtější produkty než parentní látky, respektive jsou to 

právě produkty biotransformace, které odpovídají za toxicitu PAHů (Palackal et al., 

2001). Produkty jednoho kroku jsou substrátem pro další stupně biotransformace, 

v případě PAHů jsou dalším členem kaskády aldo-keto reduktasy. Opět se jedná o 

inducibilní enzymy (Burczynski et al., 1999). 

2.3.6 Inhibice 

Enzymová inhibice může probíhat různými mechanismy. Kompetitivní inhibice 

mezi dvěma xenobiotiky, která jsou biotransformována stejným enzymem, trvá jen 

krátkou dobu, po eliminaci inhibitoru se obnoví funkce enzymu. Také může docházet 

k tvorbě komplexů enzym-intermediární metabolit. K obnovení katalytické aktivity 

dochází po disociaci komplexu. Autokatalytická inaktivace je ireverzibilním druhem 

inhibice. K obnovení katalytické aktivity dochází až po nasyntetizování enzymu de 

novo. 

Různá xenobiotika vystupují jako inhibitory specifické nebo nespecifické. 

V některých případech rozhodují ještě další okolnosti (koncentrace xenobiotika), zda 
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dané xenobiotikum (např. albendazol) bude působit jako induktor nebo inhibitor 

(Baliharová et al., 2005). 

Inhibice enzymu jednou látkou může narušit biotransformaci druhé látky a může 

tak vést ke zvýšení farmakologické nebo toxické odpovědi organismu na druhou látku 

(Parkinson, 1996). 

2.3.7 Skladování vzorků 

Několik studií zkoušelo vliv mražení a skladování na stabilitu enzymů CYP 

v mikrosomálních, mitochondriálních frakcích či supernatantech při 9000g 

připravených z potkaní, myší nebo králičí tkáně, ačkoli se nikdo nepokusil o stanovení 

stability všech hlavních enzymů CYP, zastoupených v těchto subcelulárních frakcích 

(Pearce et al., 1996). 

Okolo 30 – 70% aktivity CYP je zřejmě ztraceno, když jsou subcelulární frakce 

připravovány ze zmrzlé a ne z čerstvé (nezmrzlé) tkáně (Reinke et Stohs, 1976; Tredger 

et Chhabra, 1976; Bartošek et al., 1980). Aktivita cytochromu P450 se ztrácí více 

z jaterních mikrosomů skladovaných při nebo nad bodem mrazu než z těch 

skladovaných při nižších teplotách (Bartošek et al., 1980; Leadbeater et Davies, 1964, 

Wade et al., 1972), fenomén částečně připisovaný přeměně cytochromu P450 na 

cytochrom P420 (Hewick et Fouts, 1970). Podobně, aktivita cytochromu P450 

z jaterních mikrosomů skladovaných při -20°C je v porovnání s těmi, které jsou 

skladovány při -70°C, ztracena rychleji. Několik vědců uvedlo, že jednotlivé enzymy 

CYP v různých měřítkách ztrácí svou aktivitu, pokud jsou jaterní mikrosomy zmraženy 

a skladovány, zatímco jiní neudávají žádný pokles aktivity. 

Vliv mražení a dlouhotrvajícího skladování lidských jater na aktivitu 

mikrosomálních enzymů si získal překvapivě málo pozornosti (Pearce et al., 1996). 

Skálová se svými spolupracovníky (2000) měřila koncentraci mikrosomálního 

proteinu, obsah celkového CYP a aktivity alkoxyresorufin O-dealkylas u mikrosomů 

preparovaných ihned z čerstvých jaterních vzorků, z jater skladováných v ledu po dobu 

2, 3, 5 hodin nebo z jater zmrazených v tekutém dusíku. Skladování po 2 nebo 3 hodiny 

před přípravou mikrosomů způsobilo signifikantní vzrůst obsahu mikrosomálního 

proteinu. Vyšší růst tohoto parametru byl nalezen v mikrosomech z jater mražených 

(N2). Může to být způsobeno snadnější homogenizací jater kvůli rozrušení tkání a buněk 

mrazem. Na druhou stranu delší perioda skladování (5 hodin) koncentraci proteinu 
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snížila, možná v důsledku převahy proteolytické aktivity. Obě možnosti skladování 

vedly k zmenšení obsahu CYP. 

Jako důsledek zmrazení jater v tekutém dusíku byl sledován také pokles aktivit 

všech studovaných dealkylas. Redukce aktivity v porovnání s kontrolou byla pro 

jednotlivé dealkylasy rozdílná (MROD 8%, EROD 21%, BROD 56%, PROD 64%). 

Tyto výsledky ukazují, že mražení nerovně ovlivňuje stabilitu jednotlivých isoforem 

CYP 450. V játrech skladovaných v ledu nebyla nalezena žádná významně klesající 

tendence aktivit MROD a PROD bez ohledu na to, zda byla doba skladování 2, 3 nebo 5 

hodin. Překvapivě tříhodinové skladování oproti čerstvým játrům zvýšilo aktivitu 

EROD, zatímco pětihodinové vedlo k výraznému snížení aktivity EROD. V případě 

aktivity BROD byl v případě tří i pětitihodinového skladování jater pozorován vzrůst 

(Skálová et al., 2000). 

Dříve Pearce se spolupracovníky (1996) publikoval porovnání koncentrací CYP 

a aktivit mikrosomů z čerstvých jater, mikrosomů ze tkáně zmražené v tekutém dusíku a 

skladovaných při -80°C na 1, 2, 4, 6 měsíců. Celková koncentrace CYP a cytochoromu 

b5 klesla o 20 - 40% jako důsledek zmražení jater, bez ohledu na to zda byla játra 

skladována 1 nebo 6 měsíců. Podobný pokles byl pozorován v aktivitách isoforem CYP, 

patřích do několika genových rodin.  

Zmražení lidských jater nekonvertuje cytochrom P450 na jeho inaktivní formu 

cytochrom P420, ale zvedne kontaminaci jaterních mikrosomů hemoglobinem a jinými 

hem-obsahujícími proteiny, které způsobí stejnoměrný pokles specifické aktivity všech 

enzymů cytochromu P450 (Pearce et al., 1996). 

Yamazaki se spolupracovníky (1997) nenašel v obsahu CYP a katalytické 

aktivitě jeho jednotlivých isoforem v mikrosomech připravených ze zmražených jater  

(-80°C) skladovaných 1 a 5 měsiců významné rozdíly. 

Také byl studován vliv rozmrazení a držení jaterních vzorků 6 hodin při 25 ºC a 

nebyla pozorována žádná změna v úrovni proteinů, ale prudké snížení obsahu CYP 

v mikrosomech z jaterních vzorků rozmrzlých a skladovaných 6 hodin při 25 ºC, 

v porovnání s mikrosomy ze zmrzlých jater bez roztátí. 

Ve studii Pearce se spolupracovníky(1996) byly mikrosomy ze zásoby lidských 

jater vystaveny 1, 2, 3, 5, 7 nebo 10 cyklům zmražení na -80°C nasledované tavením při 

pokojové teplotě. Mražené/roztáté jaterní mikrosomy po více jak 10 cyklech 

nepřeměnily cytochrom P450 na P420 a ani nezpůsobily výrazný úbytek aktivity 

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 nebo 
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CYP4A9/11. Celkově jejich výsledky naznačují že naše současné metody skladování a 

zpracování lidských jater jsou vhodné ke konzervaci aktivity mikrosomálních 

cytochromů P450. 

 

2.4 Sledované biotransformační enzymy 

2.4.1 Aldo-keto reduktasy 

Aldo-keto reduktasová nadrodina je složena z cytosolických monomerních 

oxidoreduktas (Obr. 2), které katalyzují NADPH-dependentní redukce velmi 

různorodých karbonylových sloučenin, jako jsou steroidní hormony, cukry, aldehydy a 

ketony. Ačkoli si aldo-keto reduktasy obratlovců získaly, díky své poteciální biologické 

významnosti, značnou pozornost, není tato rodina omezena pouze na obratlé. Aldo-keto 

reduktasové enzymy byly nelezeny v druzích takové diversity jako bakterie, houby, 

rostliny a nematodi (Seery et al., 1998). 

Rodina aldo-keto reduktas zahrnuje aldehyd reduktasu, aldosa reduktasu, 

dihydrodioldehydrogenasy, prostaglandin F synthasu a mnoho dalších (Bohren et al., 

1989). 

Základní formát pro nové názvy aldo-keto reduktas je následujícící: kořenem je 

„AKR“ za aldo-keto reduktasa; arabská číslice představuje rodinu; písmeno značí 

podrodinu, pokud jich existuje více; arabská číslice reprezentuje jedinečkou 

proteinovou sekvenci. 

Určení rodiny nastane při 40% úrovni identity aminokyselin. Členové rodiny 

AKR by měli mít < 40% shody v aminokyselinách s ostaními rodinami. V současnosti 

splňuje tato kritéria čtrnáct rodin. 

Uvnitř dané rodiny vymezuje > 60% shody v sekvenci aminokyselin podrodinu. 

Devět ze čtrnácti rodin zahrnuje více podrodin. 

Mezi členy podrodiny se mohou vyskytovat alelické varianty. Proteiny s >97% 

shody v aminokyselinové sekvenci jsou alely stejného genu, jestliže: nemají odlišnou 

enzymovou aktivitu; nejsou kódovány jinými DNA, obvykle jsou zřejmé typickým 3'-

netranslačním regionem; a nejsou odvozeny z genů jiné struktury.
1
 

                                                 
1
 http://www.med.upenn.edu/akr/nomenclature.shtml 
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 Obr. 2: (αβ)8-soudková struktura AKRs.
2
 

2.4.2 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) obsahují asi 250 

aminokyselinových zbytků a většinou jsou v dimerní nebo tetramerní formě (Jornvall et 

al. 1995). Sekvenční podobnost v nadrodině SDR je nízká, mezi 15%–30% (Oppermann 

et al., 2003). Nyní se do nadrodiny SDR řadí okolo 3000 primárních struktur (včetně 

druhových variant). U člověka bylo identifikováno 63 genů SDR (Kallberg et al., 

2002a,b). 

2.4.2.1 Karbonylreduktasa 

Redukce karbonylu je zprostředkována in vivo nejen dehydrogenasami, ale také 

množstvím enzymů působících jako reduktasy. V návaznosti na Felsteda a Bachura 

(1980), uvádí Testa (1995), že karbonylreduktasami jsou souhrnně nazývány 

aldehydreduktasy a ketoreduktasy, jež tvoří skupinu enzymů známou jako 

karbonylreduktasa (CBR) [sekundární alkohol: NADP
+
oxidoreduktasa, E.C.1.1.1.184]. 

Patří do nadrodiny SDR. CBRs katalyzují NADPH-dependentní redukce řady 

biologicky a farmakologicky aktivních substrátů, endogenních látek i xenobiotik. 

(Doorn et al., 2004). Redukce karbonylové skupiny je v mnoha případech nevratnou 

reakcí a většinou se jedná o detoxikaci nebo inaktivaci reaktivnějších karbonylových 

skupin.  

                                                 
2
 http://www.med.upenn.edu/akr/akr_graphic.shtml 
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CBRs metabolizují některé stejné substráty s ostatními enzymy redukujícími 

karbonylovou skupinu (např. aldehydreduktasy, alkoholdehydrogenasy). Dají se od nich 

odlišit svou citlivostí k flavonoidním inhibitorům, jako je rutin, quercetin nebo 

quercitrin (Felsted et Bachur, 1980, Forrest et Gonzalez, 2000). 

Karbonylreduktasy byly nalezeny v každé analyzované tkáni, nacházejí se u 

bakterií, kvasinek, hmyzu, rostlin, živočichů. V různých živočišných tkáních byly 

detekovány a získány pod různými označeními. U člověka se vyskytují ubikvitně ve 

všech tkáních, nejvyšší aktivitu však vykazují v játrech, tenkém střevě, mozku a 

ledvinách, zatímco u potkana je jejich aktivita nejvyšší v gonádách, přídatných 

orgánech a adrenálních žlázách (Schaller et Wermuth, 1999, Forrest et Gonzales, 2000). 

Subcelulární lokalizace karbonylreduktas je primárně cytosolická. (Testa, 1995)  

2.4.2.2 11β-Hydroxysteroiddehydrogenasa 

Fyziologickou úlohou 11β-HSD je přeměna aktivních 11β-

hydroxyglukokortikoidů na inaktivní 11-ketony (interkonverze kortisolu a kortisonu). U 

savců byly nalezeny dva isoenzymy, ubikvitní 11β-HSD 1 a 11β-HSD 2 vyskytující se v 

cílových tkáních účinku glukokortikoidů jako jsou ledviny, slinné a potní žlázy a střevní 

mukóza, každý s unikátními vlastnostmi a důležitými biologickými úlohami. 11β-HSD 

2 účinně inaktivuje kortisol a chrání tak receptory cílové tkáně, 11β-HSD 1 naopak 

regeneruje kortisol a násobí jeho účinek v játrech, tukové tkáni a mozku (např. Seckl, 

2004).  

Kromě své úlohy v endogenním metabolismu má 11β-HSD 1 schopnost 

redukovat xenobiotika obsahující karbonylovou skupinu (Maser et Bannenberg, 1994a). 

11β-HSD 1 zaujímá mezi reduktasami xenobiotik výjimečné postavení hlavně díky své 

intracelulární lokalizaci. Na rozdíl od ostatních reduktas není lokalizována v cytosolu, 

ale v membránách endoplasmatického retikula. Hraje tedy pravděpodobně důležitou roli 

při ochraně intracelulárních membrán před karbonylovými sloučeninami. U 11-

oxoredukce tento enzym (typ 1) využívá NADPH jako koenzym, u oxidačních reakcí 

(11β-HSD 2) je to naopak koenzym NAD (Bannenberg et al., 2003, Walker et Stewart, 

2003). Role 11-HSD 1 v metabolismu xenobiotik byla objevena při hledání 

mikrosomálního enzymu odpovědného za redukci metyraponu, který je důležitým 

inhibitorem 11-hydroxylujících systémů kortikoidů a zároveň substrátem reduktas 

(Maser et Bannenberg, 1994b). Stejně jako ostatní HSD se tedy 11-HSD 1 účastní 

1.fáze biotransformace xenobiotik tím, že převádí karbonylové sloučeniny na 
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hydrofilnější metabolity. Jelikož většina karbonylových sloučenin je lipofilního 

charakteru a je tudíž distribuována ve větší míře do membrán než do cytosolu, je 

možné, že právě 11-HSD 1 hraje v metabolismu těchto sloučenin významnou roli. 

Dalším výhodným aspektem intracelulární lokalizace 11-HSD 1 je fakt, že 

jeden z nejdůležitějších konjugačních enzymů, UDP-glukuronosyltransferasa, je 

lokalizován také v membránách endoplasmatického retikula (Parkinson 2001). Je tak 

umožněna součinnost biotransformačních enzymů fáze I a fáze II a velmi urychleno 

vylučování příslušných látek. 

2.4.3 Cytochrom P450 

Tento enzymový systém je hlavním katalyzátorem oxidačních 

biotransformačních reakcí. Patří k nejvíce probádaným biotransformačním enzymům. 

Cytochrom P450 (CYP) byl poprvé popsán Klingenbergerem v roce 1948. Doporučené 

jméno je nespecifická monooxygenasa s EC 1.14.14.1.
3
 

Pojmem cytochrom P450 je označena velká skupina (nadrodina) enzymů 

obsahujících ve své molekule hem. Jméno je odvozeno od charakteristické vlastnosti 

enzymů (izoforem) této nadrodiny, kterou je UV absorpční maximum při 450 nm pokud 

je železo v hemu redukováno a jsou v komplexu s oxidem uhelnatým.  

Oxidační reakce katalyzované monooxygenázovým systémem vyžadují 

hemoprotein cytochrom P450, NADPH-cytochrom P450-reduktázu, NADPH a 

molekulární kyslík. Schematicky je cyklus oxidace zobrazen na Obr. 3 

 

Obr. 3: Katalytický cyklus cytochromu P450 (Kvasničková, 1995) 

                                                 
3
 http://www.brenda-enzymes.info/php/result_flat.php4?ecno=1.14.14.1 
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Fylogeneticky se jedná o velmi starý systém, který je konkrétními enzymy 

zastoupen u všech žijících organizmů. Velké množství objevených genů (v současnosti 

více než 750) si vynutilo zavedení jednotné nomenklatury založené na shodě sekvencí 

aminokyselin v proteinovém řetězci jednotlivých izoforem. Cytochrom P450 se dělí na 

rodiny (40% shoda sekvencí), podrodiny (55% shoda) a na konkrétní enzymy. Označení 

konkrétního enzymu z rodiny P450 se tedy skládá s předpony CYP, následované 

arabskou číslicí označující rodinu, velkým písmenem pro podrodinu a dalším arabským 

číslem pro označení konkrétního enzymu např. CYP3A4. 

V lidském genomu se doposud podařilo identifikovat 57 genů pro různé 

izoformy CYP, které lze zařadit do 18 rodin a 43 podrodin. Až na výjimky jsou všechny 

exprimovány převážně v játrech, dále pak v tenkém střevě, plicích, mozku, ledvinách a 

v kůži. Exprimované produkty těchto genů - enzymy, představují nejdůležitější systém 

I.fáze biotransformace endogenních (např. steroidy, žlučové kyseliny, mastné kyseliny, 

prostaglandiny, leukotrieny, biogenní aminy) ale především exogenních látek. Tomu 

odpovídá i značně převažující exprese izoforem zapojených do metabolizmu 

xenobiotik. Tyto patří do 1-3 rodiny CYPs a konkrétně se jedná hlavně o CYP1A2, 

CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. 

Kvantitativní zastoupení izoforem v játrech a jejich podíl/důležitost v metabolizmu 

léčiv nabízí obrázek (Obr. 4). Z něj je patrno, že s ohledem na důležitost v metabolizmu 

léčiv je pozornost věnována především studiu CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 a 

CYP1A2.
4
 

 

 

 

Obr. 4: Průměrný podíl jednotlivých isoforem na celkovém P450 a na metabolizmu léčiv.
4 

 

                                                 
4
 http://www.lfhk.cuni.cz/farmakol/interakce/P450.htm 
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2.4.4 Flavinové monooxygenasy 

Savčí flavin obsahující monooxygenasa (FMO, EC 1.14.13.8) byla popsána 

v roce 1971 Dr. Danielem Zieglerem s kolegy na University of Texas v Austinu. Na 

tomto jaterním mikrosomálním enzymovém systému byla demonstrována utilizace 

kyslíku a NADPH za přeměny N,N´-dimethylanilinu na jeho N-oxid. Lokalizace, 

požadavky na kofaktor a aktivita FMO vůči xenobiotikům byla velice podobná tenkrát 

nedávno popsané monooxygenase – cytochromu P450. 

V roce 1984 byl získán první přímý důkaz existence rozmanitých forem FMO 

purifikací enzymu z králičích plicních mikrosomů nezávisle na sobě ve dvou 

laboratořích. Rodina FMO je představována pěti enzymy označovanými FMO1 až 

FMO5. 

FMO a CYP s ohledem na tkáň, buněčnou a organelovou expresi sdílejí několik 

podobností, utilizaci kyslíku a NADPH jako kofaktorů a aktivitu vůči mnoha stejným 

látkám. Substrátem mohou být sloučeniny rozmanitých fyzikálně-chemických vlastností 

i biologických účinků, avšak všechny musí obsahovat nukleofilní centrum, které je 

často tvořeno heteroatomem. K reakcím katalyzovaným FMO patří oxidace aminů, 

sulfidů, sulfoxidů, thiolů sulfenových kyselin, disulfidů, thioamidů a thiokarbamidů. 

(Kvasničková, 1995). 

FMO patří do třídy monooxygenas schopných tvořit stabilní meziprodukt C4α 

peroxyflavin. Meziprodukt je stabilní ve 4 ºC po minuty až hodiny. V prvním kroku 

katalytického cyklu prochází FAD dvouelektronovou redukci pomocí NADPH. 

Redukovaný flavin reaguje rychleji s molekulárním kyslíkem, aby vytvořil peroxyflavin 

a v tomto stavu čeká na vhodný nukleofil se kterým by mohl reagovat. Tento nukleofilní 

atak substrátu na FADOOH má za následek, že jeden atom z molekulárního kyslíku je 

přenesen na substrát a jeden atom zformován na vodu (viz. Obr. 5). Limitními kroky 

katalytického cyklu jsou rozklad FADOH pseudobáze nebo uvolnění NADP
+
.  

FMO musí mít vyvinutý mechanismus k ochraně nukleofilních míst (např. 

methionin, cystein) před oxidačním útokem pomocí peroxyflavinu (Krueger et 

Williams, 2005). 
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Obr. 5: Katalytický cyklus FMO (převzato z Ziegler, 1991) 

2.4.5 UDP-glukuronosyltransferasa 

Glukuronidaze je hlavní cesta II. fáze metabolismu a čítá přibližně 35% 

konjugace léčiv. Tato reakce je chemické navázání substance přes glykosidickou vazbu 

na glukuronovou kyselinu. Produkt, glukuronid-konjugát, má zvýšenou rozpustnost ve 

vodě, která napomáhá eliminaci z těla.  

U savců je glukuronová kyselina hlavním konjugačním činidlem používaným 

k předcházení nahromadění odpadních produktů metabolismu a jiných v tucích 

rozpustných látek (endogenní i exogenní) v organismu. 

Široký výskyt glukuronidace je možný díky kofaktoru, UDP-glukuronové 

kyselině, která je součástí intermediárního metabolismu a má blízký vztah k syntéze 

glykogenu. 

Míra glukuronidace v těle je zdůrazněna mnoha rolemi v exkreci exogenních i 

endogenních látek. Glukuronidace představuje přenos glukuronosylu z uridinfosfo-

glukuronátu na vhodný nukleofilní akceptor (např. hydroxyl, karboxyl, aminoskupinu), 

přitom dochází k inversi na anomerickém uhlíku cukerného zbytku. Vzikají O-, N-, S- a 

C- glukuronidy. 

Substrátem jsou nejen xenobiotika, např. fenoly, trichlorethanol, morfin, 

nesteroidní antiflogistika, chloramfenikol, ale i řada eobiotik, např. bilirubin, steroidní 

hormony (androgeny, etrogeny, progestiny, kortikoidy), žlučové kyseliny a hormony 

štítné žlázy. 
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UDP-glukuronosyltransferasy jsou rozděleny do dvou rodin, UGT1 a UGT2. 

UGT1 rodina vzniká z jednoho genu na základě odlišného sestřihu mRNA. UGT2 

rodina se liší tím, že m-RNA této rodiny jsou transkribovány z jednotlivých 

samostatných genů (King et al. 2000). 

Konjugace s glukuronovou kyselinou je katalyzována uridindifosfát-

glukuronosyltransferasou (UGT). UGT je lokalizována převážně v membráně hladkého 

endoplazmatického retikula, nejvyšší aktivitu má v játrech, v ledvinách, 

gastrointestinálním traktu a kůži. Enzym katalyzuje přenos glukuronátové skupiny 

uridin difosfoglukuronátu (UDPGA – kosubstrát) k funkční skupině specifických 

substrátů (zmiňovaných výše).  

UDP-glukuronosyl transferasa dodává svému substrátu polaritu, což umožňuje 

tomuto substrátu, aby byl vyloučen močí či žlučí. 

Glukuronidace zahrnuje sérii kroků. Z glukosa-1-fosfátu (G1P) je syntetizován 

kofaktor UDPGA. G1P vzniká glykogenolýzou. K G1P je přidáno UTP a vytvoří se 

UDP-glukosa, která je pak dehydrogenována na UDPGA.
5
 

2.4.6 Glutathion-S-transferasa 

Konjugace s glutathionem je považována za vrozený obranný mechanismus, 

vyvinutý k ochraně těla před potenciálně škodlivými elektrofilními sloučeninami. Tyto 

sloučeniny mohou být buď přímo působící nebo produkty fáze I metabolických reakcí, 

tvořících reaktivní elektrofilní skupiny. 

Glutathion je ve vodě rozpustná, antioxidační, tripeptidická sloučenina, 

skládající se z molekuly glycinu, kyseliny glutamové a cysteinu, syntetizovaná de novo 

v savčích buňkách. Je to neobvyklý peptid, ve kterém je peptidická vazba mezi zbytkem 

glutamátu a cysteinu vytvořena z -karboxylové skupiny glutamátu. 

Glutathion působí jako nespecifický redukční agens, tím že zachovává bílkoviny 

v jejich redukované thiolové podobě, čímž předchází oxidaci a zesítění cysteinových 

zbytků s jinými vytvořením disulfidický můstků. 

Transferasy jsou definovány jako enzymy, které katalyzují přesun funkční 

skupiny z jedné molekuly (donor) na jinou (akceptor). Glutathion-S-transferasy jsou 

komplexní skupinou enzymů, které zprostředkovávají konjugaci sloučenin 

                                                 
5
 http://www.drugmetabolism.co.uk/UGT.aspx 
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s glutathionem.
6
 Nacházejí se v cytosolu buněk, ve vysoké koncentraci jsou obsaženy 

zejména v cytosolu hepatocytů (Murray et al., 2001). Existuje řada izoforem GST, 

jejich nomenklatura je obdobou názvosloví cytochromu P450. GST se vyznačují 

schopností vázat velký počet lipofilních molekul, jejich detoxikační účinek tedy spočívá 

nejen v přeměně xenobiotik na méně toxické konjugáty, ale i v jejich vazbě na svou 

molekulu.  

Konjugáty s glutathionem jsou dále transformovány, několika postupnými kroky 

jsou přeměněny až na příslušné merkapturové kyseliny. Nejprve je odštěpen glutamát, 

v dalším kroku glycin a zbývající cystein-S-konjugát je acetyltransferázou acetylován 

na merkapturovou kyselinu (Kvasničková, 1995). 

 

2.5 Substráty použité pro detekci aktivity 

2.5.1 4-Pyridinkarboxaldehyd 

4-Pyridinkarboxaldehyd je kapalná látka s molekulovou hmotností 107,11 

g/mol, dobře se mísí s vodou. K jejímu označení se používají i synonyma, například 

isonikotinaldehyd, p-pyridinaldehyd, 4-pyridinaldehyd, pyridin-4-karbaldehyd, 

4-formylpyridin. 

V cytosolické frakci lidských jater je 4-pyridinkarboxaldehyd redukován na 

4-pyridinkarbinol aldehydreduktasou (E.C.1.1.1.2, syn. AKR1A1), v mikrosomální pak 

3α-HSD (Urbánková, 2006). 

N

HO

N

HOH

 

Obr. 6: Biotransformace 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické frakci lidských jater 

2.5.2 1-Acenaftenol  

Pro označení této látky s molekulovou hmotností 170,207 g/mol se používají 

i synonymní názvy, například 7-acenaftenol, acenaften-1-ol, 1-hydroxyacenaften, 

1,2-dihydro-1-acenaftylenol. Špatně se rozpouští ve vodě, dobře rozpustný je v DMSO. 

                                                 
6
 http://www.drugmetabolism.co.uk/gst.aspx 
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Acenaftenol se působením lidských cytosolických reduktas AKR1C1, 1C2, 1C3 

a 1C4 oxiduje na acenaftenon, současně se NADP
+
 redukuje na NADPH (Urbánková, 

2006). 

OH O

AKR1C

NADP+ NADPH + H+

 

Obr. 7: Biotransformace acenaftenolu na acenaftenon v cytosolu 

2.5.3 DL-glyceraldehyd 

DL-glyceraldehyd je pevná látka s molekulovou hmotností 90 g/mol. Obtížně se 

rozpouští ve vodě, dobře rozpustná je v DMSO. 

DL-glyceraldehyd je endogenní substrát redukovaný v cytosolu většiny savčích 

orgánů na glycerol (Obr. 8). Tuto biotransformaci katalyzuje aldehydreduktasa 

(E.C.1.1.1.2, syn. AKR 1A1, aldehyd/ketonreduktasa, ALR1). DL-glyceraldehyd je 

zároveň substrátem i řady další enzymů, kterými jsou např:  

diacetylreduktasa (E.C.1.1.1.5), glyceroldehydrogenasa (E.C.1.1.1.6), 

xylulosoreduktasa (E.C.1.1.1.10), glukuronátreduktasa (E.C.1.1.1.19), 

glukuronolaktonreduktasa (E.C.1.1.1.20), indanoldehydrogenasa (E.C.1.1.1.112), 

20α-HSD (E.C.1.1.1.149, HSD1, AKR1C1), prostaglandin-F-syntasa (E.C.1.1.1.188, 

AKR1C3), glykolaldehyddehydrogenasa (E.C.1.2.1.21), trans-1,2-dihydrobnezen-

1,2-dioldehydrogenasa (E.C.1.3.1.20), xanthine dehydrogenase (E.C.1.17.1.4.) 

Glyceraldehyd je inhibitorem N-(5-amino-5-karboxypentanyl)-L-cystein-D-

valinsyntasy, aldehyddehydrogenasy(NAD
+
) a dalších enzymů (Urbánková, 2006).  
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Obr. 8: Redukce DL-glyceraldehydu na glycerol 
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2.5.4 Ketoprofen 

Ketoprofen je pevná látka s molekulovou hmotností 254 g/mol, ve vodě 

nerozpustná, rozpustná v DMSO. Terapeuticky se využívá jako nesteroidní 

antiflogistikum při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních. 

V lidských játrech je redukován na dihydroketoprofen cytosolickými 

dihydrodioldehydrogenasami (DD1, DD2 a DD4, syn. AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4) 

(Ohara et al., 1995). 
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Obr. 9: Redukce ketoprofenu na dihydroketoprofen 

2.5.5 Naloxon  

Naloxon je ve vodě rozpustná pevná látka o Mr = 364 g/mol. Terapeuticky je 

využíván jako antidotum narkotik morfinového typu a jako diagnostikum morfinové 

závislosti. 

Naloxon je v lidských játrech redukován na 6α-naloxol a 6β-naloxol 

dihydrodioldehydrogenasami DD1, DD2 a DD4 (Ohara et al. 1995). 
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Obr. 10: Redukce naloxonu na 6α-naloxol a 6β-naloxol (Felsted, Bachur, 1980) 

2.5.6 Daunorubicin 

Daunorubicin je pevná látka oranžovočervené barvy, její molekulová hmotnost 

je 564 g/mol. Terapeuticky se používá jako cytostatikum při léčbě akutní leukémie 

a u blastického zvratu myeloidní leukémie. 

Felsted a Bachur (1980) uvádějí, že daunorubicin je redukován na 

daunorubicinol (Obr.11) dvěma reduktasami, z nichž jedna vykazuje redukční aktivitu 
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při pH 8,5 a druhá při pH 6,0. Podle Ohary se spolupracovníky (1995) je daunorubicin 

redukován AKR1C2 a karbonylreduktasou, které vykazují nejvyšší aktivitu při pH 6,0 a 

aldehydreduktasou, jejíž maximální redukční aktivita je při pH 8,0. 
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Obr. 11: Redukce daunorubicinu na daunorubicinol (Felsted et Bachur 1980) 

2.5.7 Metyrapon 

Tato pevná látka s molekulovou hmotností 226 g/mol je rozpustná ve vodě. 

Z farmakologického hlediska je využíván jako diagnostikum funkce přeního laloku 

hypofýzy a jako doplňková léčba u stavů nadprodukce gluko- a mineralokortikoidů. 

Metyrapon (2-methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanon) je redukován na alkoholický 

metabolit metyrapol (Obr. 12) jak cytosolickými, tak mikrosomálními enzymy 

náležícími do nadrodiny aldo-ketoreduktas (cytosolické dihydrodioldehydrogenasy a 

karbonylreduktasa) a krátkořetězcových dehydrogenas/reduktas (mikrosomální 

11β-HSD) (Maser et Oppermann 1997) 
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Obr. 12: Redukce metyraponu na metyrapol 

2.5.8 Substráty pro stanovení některých izoforem CYP  

K rozlišení isoenzymů CYP je hojně využívána tvorba resorufinu. Je to červená 

fluorescentní látka, která vzniká z 7-ethoxyresorufinu při 7-ethoxyresorufin O-

deethylaci, ze 7-methoxyresorufinu při 7-methoxyresorufin O-demethylaci (EROD a 

MROD, CYP 1A1/2), ze 7-pentoxyresorufinu při 7-pentoxyresorufin O-depentylaci a ze 

7-bezoxyresorufinu při 7-benzoxyresorufin O-debenzylaci (PROD a BROD, CYP 2B6, 

3A). (Donato et al., 2004) 
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Obr. 13: Dealkylace alkoxyresorufinu pomocí různých isoforem CYP.
7
 

 

Pro některé isofromy CYP, konkrétně CYP2C9, je substrátem 7-methoxy-4-

trifluoromethylkumarin (MFC), který je v průběhu aktivity 7-methoxy-4-

(trifluoromethyl)-kumarin O–demethylasy (FCOD) přeměňován na fluoreskující  7-

hydroxy-4-trifluoromethylkumarin (HFC).
8
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Obr. 14: Přeměna MFC na HFC pomocí FCOD 

2.5.9 Thiobenzamid 

Hepatotoxin thiobenzamid je S-oxidován mikrosomálními flavinovými 

monooxygenasami (FMO) v játrech, plicích a ledvinách různých species. Jeho oxidace 

je doprovázena mohutným posunem spektra, což může být využito jako základ 

jednoduchého a vhodného fotometrického stanovení aktivity FMO systému (Cashman 

et Hanzlik, 1981). 
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Obr. 15: Biotransformace thiobenzamidu (Parkinson, 1996) 

                                                 
7
 http://www.few.vu.nl/~lussnbrg/plaatjes/2005_poster.pdf 

 
8
 http://www.cypex.co.uk/2c9plate.htm 
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2.5.10 1-chloro-2,4-dinitrobenzen 

V biochemických zkouškách 1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB) slouží jako 

substrát pro GST a poskytuje žlutý produkt detekovatelný při 340 nm (Habig et al., 

1974). 

G SH G SDNB+ + HClCDNB
glutathion S-transferasa

 

 

Obr. 16: Biotransformace 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu za katalýzy GST. 

G-SH: redukovaná forma glutathionu 

CDNB: 1-chloro-2,4-dinitrobenzen 

G-SDNB: Glutathion-2,4-dinitrobenzen 
9
 

2.5.11 p-nitrofenol 

P-nitrofenol se běžně používá k měření aktivity UDP-glukuronosyltransferasy, 

protože analýza s tímto substrátem probíhá snadno a lze ji také snadno vyhodnotit. Tato 

sloučenina byla použita v mnoha studiích jako substrát pro purifikaci enzymu (Antoine 

et al., 1993). 
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Obr. 17: Konjugace p-nitrofenolu pomocí UGT.
10

 

2.5.12 Oracin 

Oracin 6-[2-(2-hydroxyethyl)-aminoethyl]-5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno [1,2-

c]isochinolin (Michalský, 1992) je slibné cytostatikum pro perorální podání. Hlavními 

metabolity oracinu jsou 11-dihydrooracin (DHO) a 3-hydroxyoracin. Na mikrosomální 

úrovni je oracin redukován především 11--hydroxysteroid dehydrogenasou (HSD) 

typu 1 (Wsól et al. 2004). Redukce oracinu v mikrosomech se kromě 11β-HSD 1 

účastní cytochrom P4501A. V cytosolu za metabolismus oracinu odpovídá 

karbonylreduktasa a aldo-keto reduktasy: AKR1C1, 1C2, 1C4. Zatímco AKR1C2 a 1C4 

                                                 
9
http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Sigma/Enzyme_Assay/ 

gstchlorodinitroben.Par.0001.File.dat/gstchlorodinitroben.pdf 

10http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/chemie/muehlenfeld-katrin/HTML/chapter2.html 
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jsou 100% stereospecifické (tvorba (+)-DHO), AKR1C1 tvoří 3% (-)-DHO (Szotáková 

et al. 2000, Wsól et al. 2007). 
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Obr. 18: Redukce oracinu na 11-dihydrooracin, který je chirální   

2.5.13 Albendazol 

Albendazol (methyl-N-[5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2yl]karbamát) je 

širokospektré anthelmintikum, patřící mezi benzimidazoly. Je účinný v léčbe různých 

parazitických onemocnění. Je velmi používán ve veterinární i lidské terapii (Marques et 

al., 1999). 

Po perorálním podání je ABZ absorbován z gastrointestinálního traktu a 

jaterními mikrosomálními monooxygenasami oxidován (Moroni et al., 1995) na aktivní 

albendazol sulfoxid (ABZSO) (Marriner et Bogan, 1980). Albendazol sulfon vzniká 

další oxidací a je neaktivním metabolitem. 

ABZSO má centrum chirality a je pravděpodobné, že tvorba (-)-ABZSO závisí 

na CYP 450, zatímco syntéza (+)-ABZSO závisí na FMO, a to u všech studovaných 

species (Delatour et al., 1991 a,b; Moroni et al., 1995). 
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Obr. 19: Navrhnutá metabolická přeměna ABZ (Cristofol et al., 2000)   

2.5.14 Flubendazol 

Flubendazol (FLU) je methylester kyseliny [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-

benzimidalzol-2-yl]karbamové. Poprvé byl syntetizován roku 1971. 

FLU je používán pro léčbu nejrůznějších lidských i zvířecích helmintos 

(enterobiosa, ascariosa, infekce měchovci). Byla popsána i aktivita proti některým 

larválním stádiím a vajíčkům. (Parfitt et Martindale, 1999).  

Po perorálním podání je FLU špatně absorbován z GIT. V játrech a také v GIT 

podstupuje biotransformaci – hydrolýzu na dekarbamoylovaný (hydrolyzovaný) FLU a 

redukci karbonylu na redukovaný FLU (Ramanathan et al., 1994; Issar et al., 1999; 

Baliharová et al., 2004). Hydrolyzovaný produkt byl také identifikován při in vitro 

metabolických studiích s potkaními mikrosomy (Issar et al., 1999). Vznik redukovaného 

FLU katalyzují enzymy redukující karbonylovou skupinu xenobiotik (Gottschall et al., 

1990; Nobilis et al., 2007). 
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FLU je prochirální léčivo, z toho důvodu je při neselektivní redukci karbonylu 

tvořena racemická směs. 
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Obr. 20: Chemická struktura FLU a jeho redukovaného (red-FLU) a hydrolyzovaného (h-FLU) 

metabolitu (Moreno et al., 2004)  
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo zjistit zda způsob skladování biologického materiálu 

(jater, subcelulárních frakcí) ovlivňuje aktivitu biotransformačních enzymů. Práce byla 

provedena na mikrosomálních a cytosolických subcelulárních frakcích připravených 

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 v možnosti B. Druhá polovina byla skladována při -80C. 

Práce byla zaměřena na stanovení aktivity biotransformačních enzymů vůči 

jejich relativně specifickým substrátům  

 oxidační enzymy (CYP, FMO) 

 redukční enzymy (CBR, AKRs, 11β-HSD 1) 

 konjugační enzymy (UGT, GST) 

Dále byly subcelulární frakce inkubovány s xenobiotiky (oracinem, 

flubendazolem a albendazolem) a pomocí HPLC byly staveny koncentrace známých 

metabolitů těchto látek. 

Výsledky byly statisticky porovnány.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

4.1.1 Experimentální zvířata 

Subcelulární frakce byly připraveny z jater 3 samců ovce domácí (Ovis aries, 

Bovidae). Po usmrcení zvířat byla do 5 minut vyjmuta játra, levý lalok byl rozdělen 

na malé kousky a zmrazen v tekutém dusíku během transportu do laboratoře. 

4.1.2 Chemikálie 

Set pro stanovení bílkovin s BCA - Sigma, ČR; NADPH - Sigma, ČR; NADP
+ 

- 

Sigma, ČR; DL-glyceraldehyd – BDH Chemicals Ltd, Poole, Anglie; 1-acenaftenol – 

Aldrich, ČR; naloxon - Sigma, ČR; metyrapon - Aldrich, ČR; daunorubicin – 

Cerubidine
®
 inj (20mg/4ml); 4-pyridinkarboxaldehyd – Aldrich, ČR; tris-

hydroxymethylaminomethan – Lachema, ČR; oracin - VÚFB Praha; flubendazol – 

Janssen, Belgie; albendazol – Sigma, ČR; acetonitril Chromasolv for HPLC Gradient 

Grade – Aldrich, ČR; amoniak 25 % - Lachema, ČR; ethoxyresorufin – Fluka, ČR; 

methoxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR; pentoxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR; 

benzyloxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR; resorufin – Sigma-Aldrich, ČR; 7-methoxy-

4-trifluoromethylkumarin – Fluka, ČR; 7-hydroxy-4-trifluoromethylkumarin - Fluka, 

ČR; p-nitrofenol - Fluka, ČR; UDP-glukuronová kyselina - Sigma, ČR; detergent  

Slovasol; 1-chloro-2,4-dinitrobenzen - Fluka, ČR; glutathion - Fluka, ČR; thiobenzamid 

– Fluka, Německo; glukosa-6-fosfát - Sigma, ČR; glukosa-6-fosfát dehydrogenasa – 

Boehringer Mannheim GmbH, Německo; n-oktylamin – Sigma Aldrich, ČR 

Další chemikálie čistoty p.a. - Penta, ČR; Lachema, ČR: NaH2PO4 · 2H2O, 

Na2HPO4 · 12H2O, KH2PO4, K2HPO4, 0,1M HCl, H3PO4, glycerol, kyselina 

trichloroctová, MgCl2 

4.1.3 Pomůcky a přístroje 

Pomůcky: Laboratorní sklo (kádinky, Erlenmayerovy a odměrné baňky, 

odměrný válec, skleněná miska, pipety, odsávací baňky, lahvičky), kyvety pro 

spektrofotometrické stanovení, centrifugační kyvety, stojánek na kyvety, stojánek na 

mikrozkumavky, mikrozkumavky, automatické pipety, multikanálová pipeta, pipetovací 

špičky, mikrotitrační destička, stopky, nádoba na led, ledový blok, hadičky, špachtle, 
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magnetické míchadlo, vialky, váženky, laboratorní lžička, navažovací kopistka, 

buničina, nůžky, parafilm, rukavice, lihový fix a další. 

 

Přístroje: spektrofluorimetr Perkin Elemer LS 50B,spektrofotometr Helios β, 

Eppendorf centriguge 5415D, Thermomixer Eppendorf Komfort, centrifuga Hareus, 

Biofuge stratos, ultracentrifuga Beckman Coulter, Ultra-Low Freezer SO-LOW, Hareus 

HERA freeze, Ultra-pure water systém MILLIPORE, výrobník ledu SCOTSMAN 

AF80, vodní lázeň s termostatem Thermo Haake P5, váhy analytické SCALTEC, 

předvážky KERN, pH metr Thermo Orion model 410, Čtečka BioRAD model 550, 

homogenizátor POTTER S, ultrazvuková lázeň BANDELIN UW2070, chladící 

místnost Frigera 

 

4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Příprava subcelulárních frakcí 

První vzorky, tj. vzorky označené M (mikrosomy) a C (cytosol), byly připraveny 

z jater, která byla zmrazena v tekutém dusíku a pak uložena ve freezeru při -80C, 

skladovací teplota se postupně zvýšila na 0C a pak opět snížila na -80C. Z těchto 

zmrazených jater jsem navážila 20 g, každá třetina hmotnosti byla z jater jednoho ze tří 

beranů. Rozvážila jsem je po 5g a rozstříhala na menší kousky. Každá tato čtvrtina byla 

homogenizována s 15 ml sodno-fosfátového pufru (0,1 M, pH 7,4) a přelita do 

centrifugační kyvety. Po homogenizaci byl homogenizátor opláchnut dalšími 15 ml 

pufru a ten byl přilit k zhomogenizované tkáni. Homogenní směs byla centrifugována 

v centrifuze Heraeus při 5000 g po dobu 20 minut a teplotě 4°C. Supernatant byl slit do 

čistých kyvet a opět centrifugován, tentokrát při 20000 g po dobu 60 minut při teplotě 

4°C. Supernatant ze druhé centrifugace byl dále centrifugován na ultracentrifuze 

Beckman při 105000 g, 4°C po dobu 60 minut. K této centrifugaci byly třeba speciální 

kyvety a bylo nutné přesně vyvážit jejich obsah. Supernatant z třetí centrifugace 

(cytosol) byl rozpipetován po 0,3 a 1,0 ml do mikrozkumavek. Peleta byla 

resuspendována v 5 ml sodno-fosfátového pufru, potom byl obsah kyvety tímto pufrem 

doplněn asi na 30 ml a suspenze opět centrifugována na ultracentrifuze Beckman při 

105000 g, 4°C po dobu 60 minut. Po slití supernatantu byla peleta (mikrosomy) 

resuspendována v sodno-fosfátovém pufru s 20 % (v/v) glycerolu a v ultrazvukové lázni 
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zhomogenizována. Za stálého míchání na míchačce jsem homogenní směs 

rozpipetovala po 0,3 ml a 1,0 ml do mikrozkumavek. Takto připravené mikrosomy a 

cytosol byly zamraženy v hlubokomrazícím boxu při -80C. 

Stejný postup jsem opakovala i při přípravě vzorků označených MR a CR, MN a 

CN, kde bylo k přípravě použito 40 g jater (každá třetina z jiného berana) skladovaných 

v tekutém dusíku a pak ve freezeru při -80C. Vzorky MR a CR pak byly podrobeny 

zvýšení teploty z -80C na 0°C a opět zmrazeny na -80C. Vzorky MN a CN byly 

skladovány při teplotě -80C a pro další práci sloužily jako kontrolní (subcelulární 

frakce uložené při -80C, připravené z jater skladovaných v tekutém dusíku, standardní 

způsob skladování). 

4.2.2 Stanovení koncentrace bílkovin metodou redukce BCA 

Principem této metody je reakce proteinů s Cu
2+

 v alkalickém prostředí. Měď 

přechází na Cu
+
 kationy, které v prostředí pH kolem 10 redukují BCA (bicinchoninovou 

kyselinu) za vzniku stabilního modrofialového komplexu (Obr.21). Intenzita zabarvení 

je přímo úměrná množství bílkoviny a měří se spektrofotometricky. K výpočtu 

koncentrace bílkoviny ve vzorku se využije rovnice kalibrační přímky (Smith et al., 

1985).  
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Obr. 21:Schematické znázornění redukce BCA měďnými ionty (Nožinová, 2003) 

Pro reakci byly použity roztoky: 

Roztok A: NaHCO3, Na2 CO3, BCA v 0,1 M NaOH 

Roztok B: 4% CuSO4 · 5H2O 

Roztok C: Vznikne smícháním roztoků A a B v čas potřeby v poměru 50:1 

 

Z naměřených hodnot absorbancí různých koncetrací standardu, což byl 0,1% 

roztok BSA (hovězí sérový albumin),  připravených dle Tab.1, jsem sestavila kalibrační 

přímku. Pomocí rovnice této přímky jsem dále určovala koncentraci bílkoviny ve 
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vzorcích. Kalibrační přímka byla tvořena šesti body, pro každý bod bylo měřeno osm 

paralelních vzorků. 

 

Tab. 1: Způsob přípravy šesti koncentrací standardu BSA 

  Koncentrace bílkoviny Roztok 0,1% BSA Redestilovaná voda 

  [μg/ml] [μl] [μl] 

1 0 0 100 

2 200 20 80 

3 400 40 60 

4 600 60 40 

5 800 80 20 

6 1000 100 0 

 

Cytosol a mikrosomy jsem naředila 20krát redestilovanou vodou, udělala jsem 

takto dvě ředění a z každého ředění jsem odebrala 4 vzorky (= 2krát 4 paralelní měření 

pro jeden cytosol či mikrosomy). Do mikrotitrační destičky jsem napipetovala 10 μl 

vzorku bílkoviny (roztok BSA pro kalibrační přímku dále naředěné mikrosomy nebo 

cytosol pro vlastní měření) a 200 μl pracovního roztoku C (pomocí multikanálové 

pipety). Napipetovala jsem též slepé vzorky, ve kterých místo bílkoviny bylo 10 μl 

redestilované vody.  

Mikrotitrační destičku jsem dobře protřepala a nechala jsem ji inkubovat 30 

minut při 37°C. Po inkubaci jsem na čtečce Biorad měřila absorbanci při 562 nm proti 

redestilované vodě a poté jsem od hodnot absorbance vzorků odečetla průměr hodnot 

absorbance slepých vzorků (Urbánková, 2006). 

4.2.3 Stanovení aktivit reduktas karbonylové skupiny 

4.2.3.1 Spektrofotometrické stanovení aktivit reduktas  

Stanovení aktivity redukčních enzymů je založeno na měření poklesu 

absorbance, který je způsobený přeměnou kofaktoru NADPH na NADP
+
 ve vzorku za 

laboratorní teploty (25 °C) při 340 nm. Pomocí změn absorbance a molárního 

absorpčního koeficientu NADPH/NADP
+ 

ε = 6270 M
-1

cm
-1

 lze kvantitativně vyjádřit 

aktivitu reduktas (Felsted et Bachur, 1980; Kawamura et al., 1999; Palackal et al., 2001; 

Ohara et al., 1995).  
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Roztok NADPH (M = 833,4 g/mol) v redestilované vodě byl společně se vzorky 

cytosolu a mikrosomů uchováván v průběhu měření v ledové lázni. Z důvodu nižší 

stability roztok se připravoval 2krát denně. 

Pufr byl temperován na 37 °C, aby po přidání chlazených složek reakční směsi 

(enzym a koenzym) byla výsledná teplota reakční směsi co nejbližší teplotě 25 °C. 

Substráty použité v této práci byly podle jejich fyzikálně-chemických vlastností 

rozpuštěny v dimethylsulfoxidu (DL-glyceraldehyd) nebo v redestilované vodě 

(naloxon, metyrapon, daunorubicin, 4-pyridinkarboxaldehyd). 

Vůči DL-glyceraldehydu, naloxonu a daunorubicinu byla sledována aktivita 

v cytosolické frakci, vůči metyraponu a 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální 

frakci.  

Pro měření biotransformace naloxonu (M=399,88 g/mol), metyraponu 

(M=226,28 g/mol), a daunorubicinu (pH 6,0; M=564 g/mol) byla v kyvetě následující 

reakční směs: 

 930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

 10 µl substrátu (1,0 mM, daunorubicin 0,01 mM) 

 10 µl NADPH (0,1 mM) 

 50 µl enzymu 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Draselno-fosfátový pufr (0,1 

M; pH 6,0) byl připravený sléváním jednotlivých složek (0,1 M K2PO4 a 0,1 M 

KH2PO4) v poměru přibližně 1:1 při laboratorní teplotě za stálého míchání a kontroly 

pH na pH-metru do požadované hodnoty pH pufru. Dále byly použity vodné 0,1 M 

zásobní roztoky metyraponu a naloxonu, vodný 10 mM zásobní roztok daunorubicinu a 

10 mM zásobní vodný roztok NADPH. 

Po přidání každé složky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána 

převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce. 

Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vždy před měřením 

spektrofotometr vynulován. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty 

absorbance byly odečítány v čase 0, 1, 2, 3, 4 ( a 5 – metyrapon) minut. V cytosolických 

i mikrosomálních frakcích bylo stanovení provedeno ve třech paralelních měřeních pro 

každý ze tří vzorků (C, CR, CN nebo M, MR, MN) a pro každý substrát. 
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Pro měření biotransformace DL-glyceraldehydu (M=90,08 g/mol) byla v kyvetě 

následující reakční směs: 

 930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

 10 µl substrátu (10,0 mM) 

 10 µl NADPH (0,3 mM) 

 50 µl enzymu (cytosol) 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Zásobním roztokem substrátu 

byl 1 M roztok DL-glyceraldehydu v dimethylsulfoxidu, dále byl použit 30 mM zásobní 

vodný roztok NADPH. 

Po přidání každé složky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána 

převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce. 

Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vždy před měřením 

spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty 

absorbance byly odečítány v čase 0, 1, 2, 3, 4 a 5 minut. V cytosolických frakcích jater 

bylo provedeno stanovení s DL-glyceraldehydem ve třech paralelních měřeních pro 

každý ze tří vzorků. 

Pro měření biotransformace 4-pyridinkarboxaldehydu (M=151 g/mol, ρ=1,222 

g/cm
3
) byla v kyvetě následující reakční směs: 

 970 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

 10 µl substrátu (1,0 mM) 

 10 µl NADPH (0,1 mM) 

 10 µl enzymu 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Zásobním roztokem substrátu 

byl 0,1 M vodný roztok 4-pyridinkarboxaldehydu a 10 mM vodný roztok NADPH. 

Po přidání každé složky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána 

převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce. 

Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vždy před měřením 

spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty 

absorbance byly odečítány v čase 0, 1, 2, 3, 4 a 5 minut. V mikrosomálních frakcích 

bylo stanovení provedeno ve třech paralelních měřeních pro každý ze tří vzorků. 
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Enzymová aktivita [nmol/ml/min] byla spočítána pomocí Lambert-Beerova 

zákona: 

d

A
c

.


  

Δc ...............přírůstek koncentrace NADP
+
 [mol/l] 

ΔA ..........změna absorbance 

ε .................molární absorpční koeficient[l/mol/cm] 

d .................délka optické dráhy [cm] 

 

Hodnota Δc byla přepočítána na 1 ml enzymu a 1 minutu. Vztažením enzymové 

aktivity na mg proteinu se získala specifická aktivita [nmol/mg/min]. 

4.2.3.2 Spektrofluorimetrické stanovení aktivit reduktas 

Podstatou tohoto stanovení aktivity reduktas, jejichž relativně specifickým 

substrátem je acenaftenol, je meření vzestupu fluorescence NADPH, které vznikalo 

z kofaktoru NADP
+
 při probíhající oxidaci acenaftenolu. 

Pro měření byly použity následující zásobní roztoky:  

 Pufr: 0,1 M TRIS – HCl pufr, pH 8,9 

 Substrát: 15 mM acenaftenol v DMSO (M=170,2 g/mol) 

 Koenzym: 100mM NADP+ (M=787,4 g/mol) v redestilované vodě 

 Standardní přídavek: 1mM NADPH (M = 833,4 g/mol) v redestilované 

vodě 

Reakční směs v kyvetě: 

 970 μl TRIS – HCl pufru 

 10 μl acenaftenolu (1,5 mM) 

 10 μl enzymu (cytosol) 

 10 μl NADP+ 

Měření probíhalo při parametrech: λ excitace 340 nm 

λ emise 460 nm 

(dále viz stanovení cytochromů P 450) 

Do kyvety bylo napipetováno uvedené množství pufru, substrátu a enzymu a 

bylo spuštěno měření. Cytosol byl před přidáním do kyvety naředěn v poměru 1:4. Při 

lineárním průběhu křivky (asi 20. sekunda) byl dopipetován koenzym a tím se spustila 
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reakce. V závěru měření (asi 100. sekunda ze 120) byl přidán standardní přídavek 

NADPH (koncentrace v kyvetě 10 μM). 

Pomocí počítačového programu byly vypočítány směrnice přímek k a ty byly 

použity k výpočku aktivity podle vzorce:  

60


 Dn
AB

k
a  

a .................aktivita [nmol/ml/min] 

k …….........směrnice přímky nárůstu intenzity fluorescence 

A .................intenzita fluorescence na začátku přídavku NADPH 

B .................intenzita fluorescence na konci přídavku NADPH 

n ..................látkové množství standardního přídavku v kyvetě (10 nmol) 

D .................zředění 

60 ................přepočet na minuty 

 

Hodnota aktivity byla dále vztažena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala 

specifická aktivita enzymu [nmol/min/mg]. 

4.2.4 Stanovení aktivity jednotlivých isoforem cytochromu P450 

4.2.4.1 Stanovení aktivity CYP1A, CYP2B, CYP3A 

Metoda stanovení aktivity isoforem cytochromu P450 je založena na přidání 

substrátu, relativně specifického jen pro určitou isoformu cytochromu, k mikrosomální 

frakci buněk. Každá isoforma biotransformuje svůj specifický substrát na fluoreskující 

produkt resorufin. Přírůstek fluorescence byl měřen na spektrofluorimetru (Perkin 

Elmer LS 50 B). Jako substráty pro toto stanovení byly použity ethoxyresorufin 

(relativně specifický pro CYP1A1, částečně CYP1A2), methoxyresorufin (relativně 

specifický pro CYP1A2, částečně CYP1A1), pentoxyresorufin (CYP2B) a 

benzyloxyresorufin (CYP3A). Velikost přírůstku fluorescence je závislá na aktivitě 

enzymu (Price et al., 2000; Crespi et Stresser, 2000). 

 

Pro měření aktivity jednotlivých isoforem CYP byla v kyvetě následující reakční 

směs (v závorkách jsou uvedeny koncentrace zásobních roztoků): 

 910 μl TRIS-HCl pufru (0,1 M; pH 7,4) 

 50 μl kofaktoru MgCl2 (0,1 M) 
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 25 μl mikrosomů  

 5 μl substrátu (viz. níže) 

 10 μl NADPH (50 mM v TRIS-pufru) 

Ke konci měření jsem připipetovala 10 μl standardního přídavku resorufinu (0,5 

μM) 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě (bez standardního přídavku) byl 1 ml. Při 

stanovení byl použit TRIS-HCl pufr (0,1 M; pH 7,4) připravený sléváním jednotlivých 

složek (0,1 M roztok TRISu a 0,1 M HCl), při laboratorní teplotě za stálého míchání a 

kontroly pH na pH-metru, do požadované hodnoty pH pufru. Zásobními roztoky 

substrátů byly 0,5 mM roztok ethoxyresorufinu, methoxyresorufinu, pentoxyresorufinu 

a benzyloxyresorufinu v dimethylsulfoxidu. 

Vlastní měření na přístroji probíhalo po nastavení těchto parametrů: 

Vlnová délka excitační: 530 nm 

Vlnová délka emisní:  585 nm 

Excitační štěrbina:  10 nm 

Emisní štěrbina:  20 nm 

Teplota:   37 °C 

Délka inkubace:  120 s (240 s při meření s pentoxyresoufinem) 

Emisní filtr:   open 

Míchání:   low 

 

Základní linie (base line) byla před každým měřením nastavena na nulu. 

Roztok NADPH a mikrosomy jsem z důvodu nižší stability umístila v průběhu 

práce v ledové lázni a specifický substrát ve stojánku mimo ledovou lázeň. Pufr byl 

temperován na teplotu 37 °C. Do kyvety jsem pipetovala pufr, kofaktor, specifický 

substrát a mikrosomální frakce. Pak jsem spustila záznam na fluorimetru. Po ustálení 

směsi mícháním (20 s) jsem do kyvety přidala NADPH, který spustil enzymovou 

reakci. Po 80 s (200 s při měření s pentoxyresorufinem) jsem do kyvety připipetovala 

10 μl standardního přídavku resorufinu (látkové množství v kyvetě bylo 5 pmol).  

Před měřením dalšího vzorku jsem obsah kyvety odsála a propláchla několikrát 

redestilovanou vodou. Pro každý substrát a vzorek jsem provedla tři paralelní měření. 

Po změření vzorků jsem pomocí počítačového programu odečetla směrnice 

přímek zobrazující nárůst fluorescence a intenzitu začátku a konce přídavku resorufinu. 
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Aktivita byla vypočítána podle vzorce: 

60


 Dn
AB

k
a  

a .................aktivita [pmol/ml/min] 

k …….........směrnice přímky nárůstu intenzity fluorescence 

A .................intenzita fluorescence na začátku přídavku resorufinu 

B .................intenzita fluorescence na konci přídavku resorufinu 

n ..................látkové množství standardního přídavku v kyvetě (5 pmol) 

D .................zředění 

60 ................přepočet na minuty 

 

Hodnota aktivity byla dále vztažena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala 

specifická aktivita enzymu [pmol/min/mg]. 

4.2.4.2 Stanovení aktivity isoformy CYP2C9 

Metoda stanovení aktivity isoformy cytochromu P450 2C9 je založena na 

přidání substrátu MFC, relativně specifického jen pro tuto isoformu cytochromu, 

k mikrosomální frakci buněk. CYP2C9 biotransformuje svůj specifický substrát na 

fluoreskující produkt HFC. Přírůstek fluorescence je měřen na spektrofluorimetru 

(Perkin Elmer). Velikost přírůstku fluoroscence je závislá na aktivitě enzymu. 

Vyhodnocení se provádí metodou standardního přídavku (Price et al., 2000; Crespi et 

Stresser, 2000). 

Pro měření aktivity CYP2C9 byla v kyvetě následující reakční směs 

(v závorkách jsou koncentrace zásobních roztoků): 

 910 μl sodno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 7,4) 

 50 μl kofaktoru MgCl2 (0,1 M) 

 20 μl mikrosomů  

 10 μl substrátu MFC v DMSO (2 mM ) 

 10 μl NADPH ve fosfátovém pufru (25 mM) 

Ke konci měření jsem připipetovala 10 μl standardního přídavku HFC v DMSO 

(10 μM). 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě (Hellma) byl 1 ml.  
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Vlastní měření na přístroji probíhalo po nastavení těchto parametrů: 

Vlnová délka excitační: 410 nm 

Vlnová délka emisní:  510 nm 

Excitační štěrbina:  4 nm 

Emisní štěrbina:  4 nm 

Teplota:   37 °C 

Délka inkubace:  180 s 

 

Roztok NADPH a mikrosomy jsem z důvodu nižší stability umístila v průběhu 

práce v ledové lázni. Specifický substrát byl ve stojánku mimo ledovou lázeň. Pufr jsem 

nechala temperovat na teplotu 37 °C. Do kyvety jsem napipetovala pufr, kofaktor, 

specifický substrát a mikrosomální frakci. Spustila jsem záznam na fluorimetru, po 

ustálení směsi mícháním (50 s) jsem přidala NADPH, který spustil enzymovou reakci. 

Po 150 s jsem do kyvety připipetovala 10 μl standardního přídavku HFC (tzn. 100 pmol 

v kyvetě) (1. standardní přídavek) a po dalších 20 s opět 10 μl standardního přídavku 

HFC (2. standardní přídavek).  

Před měřením dalšího vzorku jsem odsála obsah kyvety a kyvetu propláchla 

redestilovanou vodou. Pro každý substrát a vzorek jsem provedla tři paralelní měření. 

Po změření vzorků jsme odečetla směrnice přímek vyjadřijících nárůst 

fluorescenc a intenzitu začátku a konce obou přídavků HFC. Aktivita byla vypočítána 

podle vzorce: 

60


 Dn
AB

k
a  

a .................aktivita [pmol/ml/min] 

k …….........směrnice přímky nárůstu intenzity fluorescence 

A .................intenzita fluorescence na začátku přídavku HFC 

B .................intenzita fluorescence na konci přídavku HFC 

n ..................látkové množství standardního přídavku v kyvetě (100 pmol) 

D .................zředění 

60 ................přepočet na minuty 

 

Hodnota aktivity byla dále vztažena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala 

specifická aktivita enzymu [pmol/min/mg]. 
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4.2.5 Stanovení aktivity FMO 

Metoda je založena na principu spektrofotometrického stanovení absorbance 

S-oxidu thiobenzamidu (TBSO) vzniklého za minutu z thiobenzamidu za enzymové 

katalýzy flavinmonooxygenasy. Aktivita FMO se pak získá přepočtem absorbance na 

koncentraci a vztažením na obsah bílkoviny (Cashman et Hanzlik, 1981). 

Při měření byly použity následující roztoky: 

 0,1 M draselno-fosfátový pufr (pH 8,0):  

K2HPO4 (17,42 mg/ml) : KH2PO4 (13.61 mg/ml) ≈ 3 : 1  

(pH lze případne upravit pomocí 1 M KOH) 

 substrát: zásobní roztok thiobenzamidu (TB) 89 mM – tj. 12,21 mg/ml 

rozpuštěný v acetonitrilu 

 RS (NADPH – regenerační systém): 

Pro 16 vzorků bylo složení RS následující: 

Glukosa-6-fosfát 12 mg 

NADP
+
 4 mg 

Pufr 200 μl 

MgCl2 0,1 M 200 μl 

Glukosa-6-fosfát- 

dehydrogenasa 

 

10 μl 

Celkový objem 410 μl 

 Mikrosomy : 

Bylo nutné vypočítat ředění mikrosomů pufrem, tak aby obsah 

bílkovin v RS byl přibližne 0,75 mg/mg 

 Acetonitril 

 n-oktylamin – inhibitor CYP 450:  

zásobní roztok 0,42 mM tj. 0,054285 mg/ml v acetonitrilu 

Měření jsem prováděla na UV-VIS spektrofotometru HELIOS β při 370 nm za 

temperace na 35 °C. Do kyvety jsem napipetovala 50 μl vzorku M a v případě vzorků 

MN a MR 100 μl a vždy jsem frakce doplnila pufrem do 1 ml. Dále jsem pipetovala 25 

μl RS a 12,5 μl pufru nebo inhibitoru a nechala jsem roztok chvíli temperovat. Pak jsem 

pipetovala 12,5 μl substrátu TB nebo acetonitrilu v případě slepého vzorku. Vše jsem 

přotřepala na třepačce a změřila absorbanci. 
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Absorbanci jsem odečítala vždy po minutě od 3. do 7. minuty. Měřila jsem od 

každého vzorku tři paralelní stanovení, jeden slepý a jeden vzorek s inhibitorem CYP 

450 n-oktylaminem. 

Po změření jsem spočítala rozdíly absorbancí u každého vzorku v jednotlivých 

minutách a z nich jsem určila průměr vzrůstu absorbance za 1 minutu. Od těchto 

průměrů jsem odečetla příslušné hodnoty slepého vzorku. Z výsledné absorbance jsem 

pak pomocí vzorce vypočítala specifickou aktivitu. 
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a.................specifická aktivita [nmol/min/mg] 

ΔA ..............změna absorbance za časový interval 

zř.................zředění u vzorku M bylo 20, u MN a MR bylo 10 

ε .................molární absorpční koeficient( 8,300 mM
-1

.cm
-1

) 

d .................délka optické dráhy (1cm) 

c………...koncentrace proteinu ve vzorku [mg/ml] 

t..................časový interval (1min) 

1,05.............přepočet na objem RM 

1000............přepočet z μmol/min/mg na nmol/min/mg 

4.2.6 Stanovení aktivity UGT 

Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovené přeměny p-nitrofenolu 

na p-nitrofenolglukuronid za přítomnosti konjugačního činidla a enzymové katalýzy 

UGT (Mizuma et al., 1982). 

Pro stanovení jsem použila následující roztoky: 

 Substrát: 0,556 mM p-NF, připravený rozpuštěním 1,16 mg v 15,0 ml 

redestilované vody pomocí ultrazvuku. 

 Konjugační činidlo: 1,05 mg UDP-glukuronové kyseliny jsem rozpustila v 1,5 

ml redestilované vody. 

 TRIS-pufr pH 7,4 jsem připravila rozpuštěním 0,5 g v 10 ml redestilované vody 

a pomocí 1 M HCl jsem upravila pH pufru za kontroly na pH metru. 

Redestilovanou vodou jsem pak roztok doplnila na 15,0 ml. 

 Vzorek enzymu: mikrosomy o předem známé koncentraci proteinu 
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 Detergent: neionogenní detergent pro aktivaci UGT. Podle koncentrace proteinu 

ve vzorcích jsem vypočítala potřebné množství detergentu tak, aby 

poměr detergent : protein (w/w) byl 1 : 2. 

 Stop roztok: 3% kyselina trichloroctová (TCA) 

 Neutralizační roztok: 1 M NaOH na neutralizaci TCA. 

 

Ze známých hodnot koncentrace proteinu jsem vypočítala množství detergentu, 

který je potřeba k mikrosomům přidat. 100 μl rozmražených mikrosomů jsem nechala 

20 minut při 4 C inkubovat s roztokem detergentu. 

Pro každý vzorek MN, M i MR jsem připravila šest paralelek s enzymy a dvě 

paralelky slepého vzorku, který místo UDP-GA obsahoval pouze redestilovanou vodu. 

Do eppendorfek jsem postupně pipetovala 30 μl TRIS-pufru, 30 μl substrátu p-NF, 30 

μl UDP-GA a 10 μl mikrosomů s detergentem, které zahájily reakci. Eppendorfky jsem 

uzavřela, promíchala a vložila na 20 minut do termomixeru s 37 C. Po uplynutí 

uvedené doby jsem probíhající reakci v RM ukončila vložením zkumavek do ledu a 

přidáním 50 μl stop roztoku TCA. Poté jsem tento deproteinizovaný roztok nechala 3 

minuty centrifugovat při 5000 ot./min.  

Do jamek mikrotitrační destičky, jejichž počet byl roven počtu vzorků, jsem 

napipetovala 50 μl 1 M NaOH a k němu jsem přidala 50 μl získaného supernatantu 

z každého vzorku. 

Po zabarvení jsem absorbanci roztoku v jamkách změřila na čtečce BioRad za 

použití filtru č. 5 (415 nm). Hodnotu absorbance vzorků (zbytek p-NF) jsem odečetla od 

hodnoty asorbance slepáků (výchozí množství p-NF). Koncentraci a pak specifickou 

aktivitu jsem z absorbance získala pomocí vzorce:  
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a.................specifická aktivita [nmol/min/mg] 

Asl...............absorbance slepého vzorku 

Avz……………...absorbance vzorku 

zř................zředění u vzorku bylo 33,9 

ε .................molární absorpční koeficient( 18,3 mM
-1

.cm
-1

) 

d ................délka optické dráhy (0,5 cm) 

c………....koncentrace proteinu ve vzorku [mg/ml] 
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t..................délka inkubace (20 min) 

10................přepočet na 1ml MIK 

100..............přepočet jednotek 

4.2.7 Stanocení aktivity GST 

Metoda je založena na principu spektrofotometrického stanovení tvorby 

S-2,4-dinitrofenylglutathionu za minutu při použití CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzen), 

glutathionu a enzymové katalýzy glutathion-S-transferasy (Habig et Jacoby, 1981). 

K reakci jsem použila následující roztoky: 

 Substrát: 0,1 M CDNB, který jsem připravila rozpuštěním navážky 30,4 mg 

v 1,5 ml 95% ethanolu v eppendorfce s uzávěrem. 

 Konjugační činidlo: 0,1 M glutathion, který jsem připravila rozpuštěním 46,1 mg 

této látky v 1,5 ml redestilované vody. 

 0,1 M fosfátový pufr pH 6,5: 0,1M Na2HPO4.12 H2O, vzniklý rozpuštěním 1,79 

g v 50,0 ml redestilované vody, jsem smíchala v poměru přibližně 1:3 

za kontroly pH na pH-metru s 0,1 M NaH2PO4.2 H2O, který jsem 

připravila rozpuštěním 0,78 g v 50,0 ml redestilované vody. 

 Vzorek enzymu: před použitím jsem rozmrazila vzorky cytosolu 

Do UV-VIS transparentní kyvety jsem napipetovala 970 μl fosfátového pufru, 

10 μl GSH, 10 μl desetkrát naředěných vzorků cytosolu. Po protřepání na třepačce jsem 

přidala ještě10 μl CDNB jako aktivátoru reakce a spustila jsem měření absorbance při 

340nm. Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml.  

Absorbanci jsem odečítala vždy po minutě po čtyři následující minuty od 

začátku reakce. Od každého vzorku CN, C a CR jsem změřila pět paralelek a dva slepé 

vzorky, kde nebyl cytosol. Hodnoty získané z měření absorbance slepých vzorků jsem 

odečetla od příslušných hodnot vzorků s cytosolem. Výslednou specifickou aktivitu 

jsem vypočítala za použití následujícího vzorce. 
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a.................specifická aktivita [nmol/min/mg] 

Asl...............absorbance slepého vzorku 

Avz……………...absorbance vzorku 

zř................zředění u vzorků bylo 10 
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ε .................molární absorpční koeficient( 9,6 mM
-1

.cm
-1

) 

d ................délka optické dráhy (1 cm) 

c………....koncentrace proteinu ve vzorku [mg/ml] 

100................přepočet na 1ml CYT 

1000..............přepočet jednotek 

4.2.8 Stanovení aktivity reduktas cytosolu a mikrosomů vůči oracinu 

4.2.8.1 Inkubace mikrosomů a cytosolu s oracinem 

K práci jsem použila zásobní roztok 1mM oracinu a 3 mM NADPH, dále 

koncentrovaný amoniak, destilovaný octan ethylnatý, Na-fosfátový pufr o pH 7,4. 

Nejprve jsem si zapla termomixer. Do označených eppendorfek jsem 

napipetovala:  

 100 μl zásobního roztoku oracinu.  

 100 μl zásobního roztoku NADPH 

Směs v eppendorfkách jsem nechala cca 5 min preinkubovat při 37 C. Po 

preinkubaci jsem přidala 100 μl mikrosomů nebo cytosolu. Celkově měla reakční směs 

objem 0,3 ml.  

Pro každý vzorek mikrosomů (MN, M, MR) i cytosolu (CN, C, CR) jsem měla 

tři paralelky (celkem 18 vzorků) a celkem tři ependorfky se slepými vzorky, jedním 

chemickým (OR+NADPH+pufr) a dvěma biologickými slepými vzorky (místo OR a 

NADPH purf + MIK nebo CYT). Pro přípravu slepých vzorků jsem použila Na-

fosfátový pufr pH 7,4. 

Směs jsem promíchala na třepačce a nechala inkubovat při 37 C. Po 30 

minutách jsem reakci zastavila ochlazením inkubační směsi na 0 C v ledové lázni a 

přidáním 30 μl koncentrovaného amoniaku. Připipetovala jsem 0,9 ml destilovaného 

octanu ethylnatého a protřepala po 2 minuty na třepačce. Eppendorfky jsem stočila na 

centifuze 3 minuty při 5000 ot/min. 

Z každé eppendorfky jsem odebrala supernatant o objemu 0,8 ml a přenesla jsem 

ho do předem označené vialky. Vialky jsem dala na 15 minut vyšušit do vakuového 

koncentrátoru při 45 C. 

Suché vzorky jsem v krabičce uložila do chladničky, kde zůstaly do provedení 

HPLC analýzy vzniklých metabolitů oracinu. 
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4.2.8.2 HPLC analýza oracinu a metabolitů 

HPLC analýza produktů biotransformace oracinu byla provedena na 

vysokoúčinném kapalinovém chromatografu Agilent 1100 Series, na chromatografické 

koloně typu BDH Hypersil C18 o rozměrech 250 x 4 mm. Mobilní fáze vznikla 

smísením acetonitrilu a hexansulfonanového pufru v poměru 1:3. Hodnota pH 10 mM 

hexansulfonanováho pufru s obsahem 0,1 M triethylaminu byla upravena kyselinou 

fosforečnou na 3,27 (při teplotě 25 °C). 

Analýza byla provedena při teplotě 25 °C, pod tlakem 200 bar, mobilní fáze 

protékala rychlostí 1,5 ml/min. 

Předem připravené odparky látek (viz výše) se rozpustily v 400 μl mobilní fáze, 

k nástřiku na chromatografickou kolonu se použilo 100 μl roztoku obsahujícího 

mikrosomy a 10 μl roztoku obsahujího cytosol. Detekce při byla provedena pomocí 

fluorescenčního detektoru Agilent 1100 Series (vlnová délka excitační 340 nm, emisní 

418 nm) a záznam píků byl vyhodnocen chromatografickým softwarem Agilent 

ChemStation for LC/MS Systems. 

Integrací píků chromatografického záznamu jsem získala koncentraci DHO 

[ng/100 μl RM] ve vzorcích u vzorků MIK a [ng/10 μl RM] u vzorku CYT a tuto 

koncentraci jsem podle níže uvedeného vzorce přepočítala na specifickou aktivitu. 
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a.................specifická aktivita [nmol/min/mg] 

c……………koncentrace: MIK [ng/100 μl RM] 

CYT [ng/10 μl RM] 

zř................zředění vzorků MIK 4 

CYT 40 

10................přepočet z 0,1ml na 1ml MIK nebo CYT 

t ................délka inkubace (30 min) 

c………....koncentrace proteinu ve vzorku [mg/ml] 

Mr...............molekulová hmotnost DHO (372,85) 
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4.2.9 Stanovení aktivity monooxygenas mikrosomů vůči albendazolu 

4.2.9.1 Inkubace mikrosomů s albendazolem 

K práci jsem použila zásobní roztok 1mM ABZ a 3 mM NADPH, dále 

koncentrovaný amoniak, destilovaný octanethylnatý, 0,1 M Na-fosfátový pufr o pH 7,4. 

Nejprve jsem si zapla termomixer. Do označených eppendorfek jsem 

napipetovala:  

 3 μl zásobního roztoku ABZ 

 147 μl 0,1 M Na-fosfátového pufru 

 100 μl zásobního roztoku NADPH 

Směs jsem dala do ledu, přidala 50 μl mikrosomů a promíchala ne třepačce. 

Celkově měla reakční směs objem 0,25 ml. Mikrozkumavky jsem dala do termomixeru 

a při 37 C a třepání 500 RPM jsem nechala obsah inkubovat. 

Pro každý vzorek mikrosomu (MN, M, MR) jsem měla čtyři paralelky (celkem 

12 vzorků) a celkem tři ependorfky se slepými vzorky, jedním chemickým 

(ABZ+NADPH+pufr) a a jedním biologickým slepým vzorkem (místo ABZ a NADPH 

purf + MIK).  

Po 30 minutách jsem inkubaci zastavila ochlazením reakční směsi na 0 C 

v ledové lázni a přidáním 30 μl koncentrovaného amoniaku. Připipetovala jsem 0,7 ml 

destilovaného octanu ethylnatého a protřepala po 2 minuty na třepačce. Eppendorfky 

jsem stočila na centifuze 3 minuty při 5000 ot/min. 

Z každé eppendorfky jsem odebrala supernatant a přenesla jsem ho do předem 

označené vialky. Vialky jsem dala na 15 minut vyšušit do vakuového koncentrátoru při 

45 C. 

Suché vzorky jsem v krabičce uložila do chladničky, kde zůstaly do provedení 

HPLC analýzy vzniklých metabolitů ABZ. 

4.2.9.2 HPLC analýza ABZ a metabolitů 

Před vlastním provedením HPLC byly odparky rekonstituovány ve 

500 µl mobilní fáze. Mobilní fázi tvořila směs acetonitrilu (ACN) a fosfátového pufru 

(0,025 M KH2PO4; pH 3) v poměru 1:2 v/v.  

HPLC byla provedena na přístroji Shimadzu 10 AVP. Byla použita kolona 

LiChroCART® (250x3 mm) s náplní LiChrospher® 60 RP-select B (5 μm) a 

předkolonka LiChroCART® (4x4 mm) se stejnou stacionární fází. Průtok mobilní fáze 
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kolonou byl nastaven na 0,5 ml/min. Analýza probíhala za tlaku 14,3 MPa a při teplotě 

25°C. Jednotlivé složky vzorku separované v koloně byly detekovány fluorescenčním 

detektorem Shimadzu RF-10 AXL (λex = 290 nm, λem = 320 nm). 

Nástřik na kolonu byl 10 µl vzorku.  

4.2.10 Stanovení aktivity reduktas cytosolu a mikrosomů vůči flubendazolu 

4.2.10.1 Inkubace mikrosomů a cytosolu s flubendazolem 

K práci jsem použila zásobní roztok 1mM FLU a 3 mM NADPH, dále 

koncentrovaný amoniak, destilovaný octanethylnatý, 0,1 M Na-fosfátový pufr o pH 7,4. 

Nejprve jsem si zapla termomixer. Do označených eppendorfek jsem 

napipetovala:  

 3 μl zásobního roztoku FLU 

 147 μl 0,1 M Na-fosfátového pufru 

 100 μl zásobního roztoku NADPH 

Směs jsem dala do ledu, přidala 50 μl mikrosomů nebo cytosolu a promíchala na 

třepačce. Celkově měla reakční směs objem 0,25 ml. Mikrozkumavky jsem dala do 

termomixeru a při 37 C a třepání 500 RPM jsem obsah nechala inkubovat. 

Pro každý vzorek mikrosomu (MN, M, MR) a cytosolu (CN, C, CR) jsem měla 

čtyři paralelky (celkem 24 vzorků) a celkem tři ependorfky se slepými vzorky, jedním 

chemickým (FLU+NADPH+pufr) a dvěma biologickými slepými vzorky (místo FLU a 

NADPH purf + MIK nebo CYT).  

Po 30 minutách jsem inkubaci zastavila ochlazením reakční směsi na 0 C v 

ledové lázni a přidáním 30 μl koncentrovaného amoniaku. Připipetovala jsem 0,7 ml 

destilovaného octanu ethylnatého a protřepala po 2 minuty na třepačce. Eppendorfky 

jsem stočila na centifuze 3 minuty při 5000 ot/min. 

Z každé eppendorfky jsem odebrala supernatant a přenesla jsem ho do předem 

označené vialky. Vialky jsem dala na 15 minut vyšušit do vakuového koncentrátoru při 

45 C. 

Suché vzorky jsem v krabičce uložila do chladničky, kde zůstaly do provedení 

HPLC analýzy vzniklých metabolitů FLU. 



 -53- 

4.2.10.2 HPLC analýza FLU a metabolitů 

Odparky byly rekonstituovány v 500 μl mobilní fáze. Mobilní fáze obsahovala 

ACN a 0,025M fosfátový pufr (pH = 3,07) v poměru 3:7 (v/v).  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie probíhala na Shimadzu LC 

chromatografu 10 AVP (degaser GT-154, gradientová pumpa LC-10ADVP, 

autosampler SIL-10ADVP s variabilní nástřikovou smyčkou 0,1-50 μl, UV/VIS 

photodiode array detektor SPD-M10Avp, spektrofluorimetrický detektor RF-10AXL, 

System controller SCL-10AVP, kolonový termostat CTO-10ACVP, CLASS-VP 

analytický software) v isokratickém modu. Byla používána kolona LiChroCART 250x3 

mm, náplň LiChrospher 60 RP-select B (5 μm). Kolona byla termostatována na 25˚C. 

Předkolona Guard Column 4x4 mm se stacionární fází používanou u kolony. Průtok 

mobilní fáze činil 0,7 ml/min. Pro měření bylo použito vlnových délek λex = 290 nm a 

λem = 320 nm. Za výše uvedených podmínek se separují látky do 25 minut. 

Nastřikováno bylo standardně 50 μl vzorku. 

4.2.11 Statistické hodnocení 

Pro statistické zhodnocení všech výsledků jsem použila Studentův nepárový  

T - test. Ve všech případech byla zvolena hladina spolehlivosti 0,95. Hodnocena byla 

statistická významnost rozdílů mezi dvojicemi vzorků MN a M, MN a MR, CN a C, CN 

a CR.  
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Obsah bílkoviny 

Na základě zprůměrování osmi naměřených absorbancí vzorků s koncentracemi 

200, 400, 600, 800 a 1000 l/ml BSA jsem sestavila kalibrační přímku. 

Z každého vzorku jsem provedla dvě ředění a z každého ředění jsem provedla 

čtyři paralelní měření. Průměry těchto osmi naměřených hodnot u každého vzorku jsem 

dosadila do rovnice kalibrační přímky. 

Kalibřační přímka y = 0,0005x

R
2
 = 0,9914

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000 1200

koncentrace bílkoviny µl/ml

a
b

s
o

rb
a
n

c
e

 

Obr. 22: Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace bílkoviny v subcelulárních frakcích. U 

pravého horního rohu grafu je koeficient korelace R
2 

a rovnice přímky, pomocí které jsem 

vypočítala koncentrace vzorků (viz. Tab.2).  

 

Pomocí uvedené kalibrační přímky byla stanovena koncentrace proteinů ve 

sledovaných vzorcích:  

MN, CN – subcelulární frakce připravené a skladované standardním způsobem,  

M, C – subcelulární frakce připravené z rozmrazených a znovu zmrazených jater,  

MR, CR – subcelulární frakce připravené standardním způsobem, pak rozmrazené a 

znovu zmrazené. 
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Tab. 2: Hodnoty koncentrace bílkoviny v jednotlivých subcelulárních frakcích.  

MN 6,425 ± 0,693

M 13,165 ± 0,961

MR 7,085 ± 1,041

CN 15,217 ± 1,692

C 19,509 ± 2,097

CR 16,017 ± 2,198

koncentrace bílkoviny 

[mg/ml]
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Graf 1: Grafické srovnání koncentrace bílkoviny v jednotlivých vzorcích.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95  

 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že v cytosolické frakci se nachází více 

bílkoviny. Ze statistického hodnocení vyplývá, že obsah bílkoviny ve vzorcích M, C 

statisticky vyšší než v kontrolních vzorcích MN, CN. Obsah bílkoviny ve vzorcích MR 

a CR je srovnatalný s kontrolními. 

 

5.2 Specifická aktivita cytosolických reduktas 

Specifickou aktivitu aldehydreduktasy vůči DL-glyceraldehydu, AKR1C2 a 

karbonylreduktasy vůči daunorubicinu a dihydrodioldehydrogenas DD1, DD2 a DD4 

vůči naloxonu jsem vypočítala jako průměr tří paralelních hodnot získaných z měření 

poklesu absorbance ubývajícího NADPH a přepočítaných na mg proteinu. Specifickou 

* 

* 
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aktivitu AKR1C1, 1C2, 1C3 a 1C4 vůči acenaftenolu jsem vypočítala jako průměr 

hodnot, získaných ze směrnic, tří paralelních meření fluorescence vznikajícího NAPDH. 

 

Tab. 3: Specifická aktivita cytosolických enzymů redukujících karbonylovou skupinu xenobiotik. 

Aktivita vůči prvním třem substrátům byla získána pomocí spektrofotometrie. Poslední hodnota 

(acenaftenol) pomocí  spektrofluorimetrie. 

DL-glyceraldehyd 10,144 ± 1,256 9,412 ± 0,965 8,082 ± 0,554

daunorubicin pH 6,0 2,473 ± 0,370 2,553 ± 0,687 9,082 ± 1,554

naloxon 2,078 ± 1,038 2,109 ± 0,210 10,082 ± 2,554

acenaftenol 565,768 ± 27,004 622,526 ± 28,944 482,565 ± 22,223

CR

specifická aktivita  [nmol/min/mg]
substráty

CN C
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Graf 2: Grafické porovnání specifické aktivity cytosolických reduktas, jejichž relativně 

specifickými substáty jsou DL-glyceraldehyd, daunorubicin a naloxon. 
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Graf 3: Grafické porovnání specifické aktivity cytosolických reduktas jednotlivých vzorků vůči 

acenaftenolu.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95  

 

Nejnižší hodnoty aktivit vykazoval u všech substrátů cytosol, který byl 

rozmrazen a znovu zmrazen (CR) (viz. Graf 2 a 3). Statistické vyhodnocení ukázalo, že 

statisticky významný rozdíl těchto vzorků a kontrolního vzorku CN je pouze v případě 

enzymů s relativní specifitou k acenaftenolu. Tato aktivita byla řádově vyšší než u 

ostatních substrátů a proto je znázorněna ve vlastním grafu. Toto měření probíhalo také 

na jiném principu (spektrofluorimetricky ne spektrofotometricky).  Vůči daunorubicinu, 

naloxonu a acenatenolu je vyšší aktivita cytosolických reduktas u vzorku C než vzorku 

kontrolního CN. Tyto rozdíly však nejsou statisticky významné. 

 

5.3 Specifická aktivita mikrosomálních reduktas 

Specifickou aktivitu krátkořetězcové 11β-HSD vůči metyraponu a 3α-HSD vůči 

4-pyridinkarboxaldehydu jsem vypočítala jako průměr tří paralelních hodnot získaných 

z měření poklesu absorbance ubývajícího NADPH a přepočítaných na mg enzymu. 
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Tab. 4: Hodnoty specifické aktivity mikrosomálních reduktas, jejichž relativně specifickými 

substráty jsou metyrapon a 4- pyridinkarboxaldehyd. 

 

metyrapon 1,789 ± 1,014 2,218 ± 0,765 1,711 ± 0,140

4-pyridinkarboxaldehyd 7,762 ± 0,873 6,800 ± 0,658 3,238 ± 0,505

MN M MRsubstrát

průměrná aktivita  [nmol/min/mg]
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Graf 4: Grafické srovnání specifické aktivity cytosolických reduktas, jejichž relativně 

specifickými substáty jsou metyrapon a 4-pyridinkarboxaldehyd.   

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Podobně jako u cytosolické frakce i u mikrosomů vykazují nejnižší aktivitu 

reduktasy ve vzorku MR. Statisticky významný rozdíl mezi tímto a vzorkem kontrolním 

MN je jen u enzymů s relativní specifitou ke 4-pyridinkarboxaldehydu. U substrátu 

metyraponu je dokonce vyšší hodnota vzorku M. Tento rozdíl však není statisticky 

významný. 

 

5.4 Specifická aktivita isoforem cytochromu P450 

Stanovení aktivity těchto enzymů bylo provedeno spektrofluorimetrickou 

metodou se standardním přídavkem resorufinu nebo HFC (pro FCOD). Specifickou 

aktivitu různých podrodin cytochromu P450 jsem vypočítala ze směrnice přímky 

zobrazující rostoucí fluorescenci produktu jednotlivých substrátů – resorufinu a HFC. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty specifické aktivity EROD – 

ethoxyresorufindeethylasy (CYP 1A1, částečně 1A2), MROD – methoxyresorufin-
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demethylasy (CYP 1A2, částečně 1A1), BROD – benzyloxyresorufindearylasy (CYP 

3A, 2B) PROD – pentoxyresorufindepentylasy (CYP 2B) a FCOD – 7-methoxy-4-

(trifluoromethyl)-kumarin O-demethylasy (CYP2C9 a CYP2E1) v mikrosomální frakci 

jater spolu se směrodatnými odchylkami. 

 

Tab. 5: Specifická aktivita různých mikrosomálních podrodin cytochromu P450. 

podrodina 

CYP 450

MN 43,729 ± 2,525

M 46,034 ± 6,339

MR 25,182 ± 1,923

MN 62,684 ± 6,370

M 39,098 ± 1,678

MR 28,529 ± 1,195

MN 11,051 ± 1,596

M 11,451 ± 0,334

MR 4,363 ± 0,832

MN 3,120 ± 0,164

M 2,725 ± 0,530

MR 0,770 ± 0,109

MN 36,47 ± 3,31

M 38,97 ± 2,59

MR 22,52 ± 3,53

průměrná aktivita 

[pmol/min/mg]
vzorek

EROD

MROD

BROD

PROD

FCOD
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Graf 5: Grafické porovnání aktivity jednotlivých isoforem P450 vůči jejich relativně specifickým 

substrátům.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Vůči všem substrátům vykazoval vždy nejnižší aktivitu vzorek MR. Tyto rozdíly 

vůči kontrolnímu vzorku MN jsou u substrátů EROD, MROD, BROD, PROD i FCOD 

statisticky významné. Vůči substrátu MROD byla i statisticky nižší aktivita vzorku M. 



 -60- 

5.5 Specifická aktivita FMO 

Specifická aktivita FMO byla určena na základě spektrofotometrického 

stanovení tvorby S-oxidu thiobenzamidu. Měření probíhalo v mikrosomální frakci. 

Specifickou aktivitu FMO jsem vypočítala z průměru vzrůstu hodnot absorbancí TBSO, 

která koreluje se vzrůstem jeho koncentrace, podle vzorce uvedeného v teoretické části. 

Vypočítanou aktivitu jsem vztáhla na mg bílkoviny a tím jsem získala specifickou 

aktivitu. Pro kontrolu jsem měřila i absorbanci reakční směsi, kam jsem přidala i 

inhibitor cytochromu P450 n-oktylamin. 

 

Tab. 6: Specifická aktivita FMO. Poslední sloupec tvoří hodnoty specifické aktivity v případě, 

kdy se k reakční směsi přidal n-oktylamin. 

specifická aktivita 

MN 1,74 ± 0,52

M 3,09 ± 0,08

MR 1,27 ± 0,31

1,03

3,70

1,65

vzorek
[nmol/min/mg]

specifická aktivita

s inhibotorem
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Graf 6: Grafické porovnání specifické aktivity FMO. Lévé tři sloupce ukazují aktivitu jednotlivých 

vzorků bez přidání inhibitoru a pravé tři sloupce aktivitu po přidání inhibitoru.  

** signifikantní rozdíl vůči reakci bez inhibitoru, p ≤ 0,95 
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Graf 7: Grafické porovnání specifické aktivity FMO se zobrazením směrodatné odchylky.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Specifická aktivita vzorku M je statisticky významně vyšší než specifická 

aktivita kontrolního vzorku MN. Specifická aktivita enzymu při přidání inhibitoru CYP 

k reakční směsi byla statisticky významně vyšší jen u vzorku M. 

 

5.6 Specifická aktivita GST 

Specifická aktivita GST byla měřena na základě spektrofotometrického 

stanovení tvorby konjugátu CDNB s glutathionem. Aktivitu GST jsem získala z hodnot 

vzrůstu absorbance S-2,4-dinitrofenylglutathionu za 1 minutu, který za přítomnosti GST 

vznikal z 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu a glutathionu. Od těchto hodnot jsem odečetla 

hodnoty slepých vzorků, kde byl místo cytosolu pufr. Výsledek jsem přepočítala dle 

Lambert-Beerova zákona na koncentraci, tu na aktivitu a dále dle obsahu bílkoviny jsem 

vypočítala specifickou aktivitu. 

 

Tab. 7: Hodnoty specifické aktivity GST. 

specifická aktivita 

CN 1055,21 ± 81,57

C 510,07 ± 75,53

CR 837,59 ± 46,09

vzorek
[nmol/min/mg]
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Graf 8: Grafické porovnání specifické aktivity GST. 

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Průměrné hodnoty specifické aktivity GST vzorků C i CR byly statisticky 

významně nižší než hodnoty kontrolního vzorku CN. Nejnižší aktivita GST byla 

nalezena u vzorku C. 

 

5.7 Specifická aktivita UGT 

Ke stanovení aktivity UGT byla použita spektrofotometrická metoda stanovení 

přeměny p-nitrofenolu na p-nitrofenolglukuronid. Měření aktivity bylo prováděno 

v mikrosomální frakci. Pro výpočet specifické aktivity UGT jsem potřebovala 

absorbanci vzorků s nezreagovaným p-NF a slepých vzorků s počátečním množstvím p-

NF. Rozdílem absorbancí počátečního a nezraegovaného objemu jsem po aplikaci 

Lambert-Beerova zákona vypočítala koncentraci zreagovaného p-NF. Provedla jsem 

přepočet na 1 minutu a 1ml RM, následně na 1mg proteinu a zprůměrováním výsledků 

jsem dostala specifickou aktivitu. 

 

Tab. 8: Hodnoty specifické aktivity UGT. 

specifická aktivita 

MN 7,07 ± 0,70

M 4,58 ± 0,06

MR 7,11 ± 0,56

vzorek
[nmol/min/mg]
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Graf 9: Grafické porovnání specifické aktivity UGT.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Vzorek M vykazoval statisticky významně nižší aktivitu než kontrolní vzorek 

MN. Vzorek MR byl srovnatelný s MN. 

 

5.8 Specifická aktivita cytosolických a mikrosomálních enzymů vůči 

oracinu 

Aktivita AKR 1C a CBR (cytosol) a 11β-HSD 1 (mikrosomy) byla stanovena 

pomocí HPLC analýzy metabolitů oracinu. Té předcházela inkubace biologických 

frakcí (mikrosomů i cytosolu) s oracinem a následná extrakce metabolitů. 

Specifickou aktivitu mikrosomálních a cytosolických enzymů vůči oracinu jsem 

dostala z průměrů koncentrací metabolitu DHO, vznikajícího redukcí karbonylové 

skupiny oracinu.  

 

Tab. 9: Hodnoty specifické aktivity mikrosomálních enzymů vůči oracinu jako substrátu. 

specifická aktivita 

MN 58,514 ± 3,042

M 27,925 ± 0,928

MR 34,586 ± 0,669

vzorek
[pmol/min/mg]
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Tab. 10: Hodnoty specifické aktivity cytosolických enzymů vůči oracinu jako substrátu. 

specifická aktivita 

CN 1,063 ± 0,212

C 0,923 ± 0,096

CR 1,055 ± 0,116

vzorek
[nmol/min/mg]
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Graf 10: Grafické porovnání specifické aktivity mikrosomálních enzymů vůči oracinu jako 

substrátu.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 
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Graf 11: Grafické porovnání specifické aktivity cytosolických enzymů vůči oracinu jako 

substrátu.  
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V mikrosomálních frakcich jsem jak u vzorku MR, tak u vzorku M zjistila 

statisticky vyznamně nižší aktivitu než u vzorku MN. V cytosolické frakci, která oproti 

mikrosomální vykazovala téměř o 2 řády vyšší aktivitu, jsem nezjistila žádnou 

statisticky významnou odchylku. 

 

5.9 Specifická aktivita mikrosomálních enzymů vůči albendazolu 

Albendazol byl v průběhu inkubace oxidován v prvním kroku pomocí FMO a 

CYP3A na albendazolsulfoxid, v následujícím kroku CYP1A na albendazolsulfon. 

HPLC analýzou byla detekována jednak parentní látka a jednak oba metabolity. 

Specifickou aktivitu mikrosomálních enzymů vůči ABZ jsem pomocí vzorce uvedeného 

v kapitole 4.2.9 dostala z průměrů koncentrací metabolitů ABZSO a ABZSO2. 

 

Tab. 11: Hodnoty specifické aktivity enzymů katalyzujících přeměnu ABZ na ABZSO. 

specifická aktivita 

MN 0,101 ± 0,011

M 0,049 ± 0,001

MR 0,089 ± 0,003

vzorek
[nmol/min/mg]

 

 

Tab. 12: Hodnoty specifické aktivity enzymů katalyzujících přeměnu ABZ na ABZSO2. 

specifická aktivita 

MN 0,402 ± 0,044

M 0,390 ± 0,130

MR 0,288 ± 0,031

vzorek
[pmol/min/mg]
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Graf 12: Grafické porovnání specifické aktivity mikrosomálních enzymů, které katalyzují 

přeměnu ABZ na ABZSO, se zobrazením směrodatné odchylky.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 
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Graf 13: Grafické porovnání specifické aktivity mikrosomálních enzymů, které katalyzují 

přeměnu ABZ na ABZSO2, se zobrazením směrodatné odchylky.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Specifická aktivita enzymů katalyzujících přeměnu ABZ na ABZSO byla u 

vzorku M statisticky nižší než u kontrolního vzorku MN. Katalýza přeměny ABZ na 
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ABZSO2 byla řádově nižší než na ABZSO. Statisticky nižší specifickou aktivitu než 

enzymy kontrolního vzorku MN vykazovaly enzymy vzorku MR. 

 

5.10  Specifická aktivita cytosolu a mikrosomů vůči flubendazolu 

Flubendazol je in vivo odbouráván redukcí ketoskupiny nebo hydrolýzou 

karbamátu. Po inkubaci mikrosomů i cytosolu s FLU byla HPLC analýzou detekována 

jednak parentní látka a jednak redukovaný metabolit FLUR. Hydrolyzovaný metabolit 

FLUH ve vzorcích nebyl zjištěn. Specifickou aktivitu mikrosomálních a cytosolických 

enzymů vůči FLU jsem pomocí vzorce uvedeného v kapitole 4.2.10 dostala z průměrů 

koncentrací metabolitu FLUR. 

 

Tab. 13: Hodnoty specifické aktivity mikrosomálních enzymů katalyzujících redukci FLU na 

FLUR. 

specifická aktivita 

MN 19,816 ± 6,153

M 5,016 ± 1,040

MR 22,553 ± 8,796

vzorek
[pmol/min/mg]
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Graf 14: Grafické porovnání specifické aktivity mikrosomálních enzymů, které katalyzují redukci 

FLU na FLUR, se zobrazením směrodatné odchylky.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 



 -68- 

Ve vzorku M vykazovaly enzymy statisticky nižší aktivitu než v kontrolním 

MN. Vyšší aktivita MR oproti MN není statisticky významná. 

 

Tab. 14: Hodnoty specifické aktivity cytosolických enzymů katalyzujících redukci FLU na FLUR. 

specifická aktivita 

CN 53,502 ± 1,244

C 35,512 ± 4,881

CR 48,353 ± 7,436

vzorek
[pmol/min/mg]
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Graf 15: Grafické porovnání specifické aktivity cytosolických enzymů, které katalyzují redukci 

FLU na FLUR, se zobrazením směrodatné odchylky.  

* signifikantní rozdíl vůči kontrole, p ≤ 0,95 

 

Vzorek C vykazoval statisticky významně nižší aktivitu než kontrolní CN. Nižší 

aktivita u CR není statisticky významná. 



 -69- 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

k
o

n
c

e
n

tr
a

c
e

 F
L

U
 [

m
m

o
l/

5
0

0
 µ

l 
R

M
]

MIK

CYT

 

Graf 16: Grafické znázornění koncentrace FLU zbylého v reakční směsi po inkubaci 

mikrosomální a cytosolické frakce. 

 

Koncentrace substrátu ve vzorcích cytosolu byla statisticky významně nižší než 

u vzorků mikrosomů, čímž bylo potvrzeno, že cytosolické enzymy vykazují vůči 

flubendazolu statisticky významně vyšší aktivitu než mikrosomální enzymy. 
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6. DISKUSE 

Cílem této práce bylo zjistit, zda způsob skladování biologického materiálu 

(jater, subcelulárních frakcí) ovlivňuje aktivitu biotransformačních enzymů (oxidačních, 

redukčních i konjugačních). Práce byla provedena na mikrosomálních a cytosolických 

subcelulárních frakcích připravených z různě skladovaných jater ovce domácí (Ovis 

aries). Vzorky jater pro přípravu mikrosomů a cytosolu MN a CN byly do laboratoře 

přivezeny v tekutém dusíku a dále skladovány při teplotě -80C. Pro další práci sloužily 

jako kontrolní (subcelulární frakce také uložené při -80C). Vzorky MR a CR byly 

připraveny stejným způsobem, ale subcelulární frakce pak byly podrobeny zvýšení 

teploty z -80C na 0°C a opět zmraženy na -80C. Vzorky označené M a C, byly 

připraveny z jater, která byla zmražena v tekutém dusíku a pak uložena ve freezeru při 

-80C, skladovací teplota se postupně zvýšila na 0C a pak opět snížila na -80C. 

V každé připravené mikrosomální a cytosolické frakci byla stanovena 

koncentrace bílkovin, jejíchž hodnot bylo využito pro vyjádření specifické aktivity 

biotransformačních enzymů. Koncentrace proteinu byla stanovena metodou BCA. Podle 

studie Skálové (2000) má způsob skladování jaterní tkáně vliv nejen na aktivitu 

studovaných enzymů v připravených vzorcích ale i na koncentraci proteinů. Ledování 

vzorků jater způsobuje nárůst koncentrace bílkoviny. Ovšem po určité době (mezi 3. a 

5. hodinou ledování) byla naměřena naopak koncentrace nižší. Uchování vzorků jater 

v tekutém dusíku má pak vliv na nárůst ještě razantnější, než uchovávání v ledu. 

Stanovení koncentrace mikrosomálního a cytosolického proteinu poukazuje na 

to, že i zvýšení teploty během uchovávání jaterní tkáně způsobuje statisticky významný 

nárůst koncentrace proteinů v obou druzích subcelulárních frakcí. Koncentrace bílkovin 

byla celkově vyšší v cytosolu než v mikrosomech. Bohužel se mi nepodařilo v dostupné 

literatuře nalézt studii, která by podrobovala zvýšení teploty jaterní tkáň, a proto nemám 

možnost srovnání. Roztátí a opětovné zmražení hotových vzorků koncentraci proteinu 

významně neovlivnilo. Ve studii Yamazakiho a spol (1997) byly vzorky lidských 

mikrosomů po jednom měsíci skladování při -80°C rozmrazeny a ponechány na šest 

hodin při 25°C a obsah proteinu rovněž nebyl významně změněn. 

Z oxidačních enzymů byly sledovány cytochromy P450, konkrétně EROD 

(CYP 1A1, částečně CYP 1A2), MROD (CYP 1A2, částečně 1A1), BROD (CYP 3A, 

2B), PROD (CYP 2B), CYP 2C9, CYP 2E1, a dále flavinové monoxygenasy (FMO). 
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Aktivity všech měřených isoforem cytochromu P450 ve vzorcích, které byly 

rozmražené a zmražené (MR), oproti kontrole klesly. A to následovně: EROD o 42%, 

MROD o 54%, BROD o 61%, PROD o 75% a FCOD o 38%. Ve studii Yamazakiho a 

spol. (1997) aktivita měřených lidských jaterních cytochromů P450 (1A2, 2A6, 2C9, 

2C19, 2D6, 2E1, 3A4) ve vzorcích zmražených na -80°C rozmražených a ponechaných 

šest hodin při 25°C rovněž klesla (množství proteinu P450 v těchto vzorcích kleslo asi o 

90%). Naopak Pearce se spolupracovníky (1996) dospěli k tomu, že 1, 2, 3, 4, 5, 7 ani 

10 cyklů mražení při -80°C následované tavením při laboratorní teplotě nezpůsobí 

signifikantní ztrátu aktivity lidských CYP (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5, CYP4A9/11). 

Nejvýrazněji v mém měření klesla aktivita CYP2B - PROD, která je i tak 

nejnižší. Aktivita CYP1A2 - MROD byla na rozdíl od ostatních dealkylas oproti 

kontrole snížena (o 38%) i u vzorku připraveného z rozmrzlých jater (M). 

Biotransformace ABZ na ABZSO pomocí FMO a CYP 3A nekoresponduje 

s výsledky naměřenými pomocí substrátů TB (pro FMO) ani 7-benzyloxyresorufinu 

(pro BROD resp. CYP 3A). Reakcí se patrně účastní rozdílné isoformy FMO a CYP 

3A, které na podmínky skladování reagují odlišně, také se zde mohou projevovat 

mezidruhové rozdíly. Pouze u přeměny ABZSO na ABZSO2 je pokles aktivity CYP 1A, 

z měření aktivity EROD a MROD, částečně potvrzen (jen u vzorku MR).  

Rozmražení a opětovné zmražení jaterní tkáně před přípravou vzorků zřejmě 

zvyšuje aktivitu flavinových monooxygenas vůči TB (o 77%). 

Oproti tomu tento proces snižuje aktivitu cytosolických (GST; o 52%) i 

mikrosomálních (UGT; o 35%) konjugačních enzymů. Aktivita GST je snížena (o 

21%) i u vzorků, které byly rozmraženy a znovu zmraženy (CR). Lindström-Seppä a 

Hänninen (1988) ve své studii na pstruhu duhovém uvádějí, že uchovávání celé ryby při 

-20°C ovlivní dramaticky aktivitu studovaných enzymů. Zatímco úbytek aktivity 

monooxygenas za sedmnáct dní převýšil desetkrát počáteční hodnotu, aktivita UGT se 

asi o 50% zvýšila a GST považují za nejodolnější enzym. Pokud ryby uchovávali 

v ledové lázni při -4°C přes 24 hodin aktivita měřených enzymů klesla o polovinu 

oproti případu, kdy byly ryby po tři dny mraženy. 

Z redukčních enzymů jsme v cytosolu stanovovali aktivitu dehydrogenas 

naloxonu (AKR 1C1, 1C2, 1C4), DL-glyceraldehydu (AKR 1A1), daunorubicinu 

(AKR1C2 a CBR), acenaftenolu (AKR 1C) a oracinu (AKR 1C a CBR). 

V mikrosomech byla aktivita měřena u reduktas metyraponu (11β-HSD 1), oracinu 
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(11β-HSD 1, CYP 1A) a 4-pyridinkarboxaldehydu (3α-HSD). Ze studovaných 

cytosolických reduktas se zdá, že rozmrazením a opětovným zmrazením vzorků jsou 

sníženy aktivity pouze AKR1C. U mikrosomálního redukčního enzymu 3α-HSD 

rozmrazení a opětovné zmrazení vzorku rovněž aktivitu signifikantně snižuje. 

Zatímco v mikrosomální frakci jsem vůči metyraponu (substrát pro 11β-HSD 1) 

nezjistila žádný statisticky významný rozdíl aktivit, vůči oracinu (substrát 11β-HSD 1 a 

P450 1A) jsem zaznamenala oproti MN pokles jak u M tak u MR. Tuto neshodu si 

vysvětluji poklesem u EROD a MROD, na kterých se podílí isoformy CYP 1A1 a 1A2, 

a fenoménem, který podrobněji popisuji v následujícím odstavci spolu s příkladem 

různých hodnot aktivity CBRs. Vzorky cytosolu, které vykazují řádově mnohem vyšší 

aktivitu než mikrosomy, způsobem skladování ovlivněny nebyly. Pokud vezmu v úvahu 

výsledek měření aktivity enzymů vůči acenaftenolu, který nasvědčoval, že skladování 

sníží aktivity AKR1C, mohu se domnívat, že na biotransformaci oracinu se 

v cytosolické frakci více podílí CBRs než AKRs. 

Redukce FLU na FLUR katalyzovaná CBRs (Gottschall et al., 1990; Nobilis et 

al., 2007) byla u vzorků mikrosomů připravených z rozmrzlých jater (M) oproti 

kontrolnímu (MN) velmi výrazně snížena (o 75%). V cytosolické frakci, která 

vykazovala asi dvakrát vyšší aktivitu než mikrosomální, nebyl pokles aktivity vzorků 

z rozmrzlých jater tak razantní (o 34%), ikdyž taktéž statisticky významný. Ačkoli je 

biotransformace oracinu, kde nebyly u cytosolu zaznamenány žádné změny, 

katalyzována také CBRs byly zde naměřeny řádově vyšší aktivity než v případě FLU, 

domnívám se tedy, že teplotní změna během uchovávání se více dotkne katalýzy reakcí 

s horším substrátem pro daný enzym. Podobně aktivita 11β-HSD 1 se vůči metyraponu 

pohybovala řádově v jednotkách nmol/min/mg a mezi jednotlivými vzorky nebyly 

zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly, vůči oracinu pak byla aktivita 

v řádech desítek pmol/min/mg a vzorky M i MR vykazovaly statisticky nižší aktivitu 

v porovnání s kontrolním MN.  

Uchovávání biologického materiálu aktivitu enzymů v řadě případů ovlivňuje. 

Alespoň jedním způsobem skladování je ovlivněna aktivita všech studovaných 

oxidačních enzymů. V obou zkoušených případech byla snížena aktivita konjugačních 

enzymů. Nejméně citlivé na způsob zacházení se zdají být redukční enzymy. Pokud 

tedy chceme porovnávat aktivitu více vzorků, je třeba, aby byly uchovávány za stejných 

podmínek, abychom získali validní výsledky. 
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7. ZÁVĚR 

Studie aktivit biotransformačních enzymů v závislosti na způsobu skladování 

jaterní tkáně nebo vzorků subcelulárních frakcí přinesla výsledky, které ukazují, že 

enzymová aktivita je v některých případech určitým zacházením s biologickým 

materiálem ovlivněna. 

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

přípravou vzorků snižuje v mikrosomech aktivitu MROD (CYP 1A2, částečně 1A1), 

UGT, 11β-HSD 1 (vůči oracinu), FMO a CYP3A (vůči ABZ), CBRs (vůči FLU), 

v cytosolu aktivitu GST a naopak zvyšuje aktivitu FMO (vůči TB). Tento proces také 

způsobuje nárůst koncentrace proteinu v obou sledovaných 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), EROD (CYP 1A1, částečně CYP 1A2), MROD (CYP 1A2, 

částečně 1A1), BROD (CYP 3A, 2B), PROD (CYP 2B), CYP 2C9, CYP 2E1, 11β-HSD 

1 (vůči oracinu), CYP 1A (vůči ABZSO) v mikrosomech. 

Celkem byly sledovány aktivity biotransformačních enzymů vůči sedmnácti 

substrátům. Z toho pět substrátů (DL-glyceraldehyd, daunorubicin, naloxon, 

acenaftenol, CDNB) byly relativně specifické pro cytosolické enzymy, deset 

(metyrapon, 4-pyridinkarboxaldehyd, ethoxyresorufin, methoxyresorufin, 

benzyloxyresorufin, pentoxyresorufin, MFC, TB, p-NF, ABZ) bylo relativně 

specifických pro mikrosomální enzymy a dva substráty byly inkubovány s oběma 

frakcemi (OR, FLU). Vůči sedmi substrátům cytosolických enzymů byla aktivita 

statisticky významně ovlivněna v pěti případech a vůči dvanácti substrátům 

mikrosomálních enzymů byla aktivita statisticky významně ovlivněna v jedenácti 

případech.  

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. Po porovnání 

jednotlivých výsledků jsem dospěla k názoru, že způsobem skladování jsou více 

dotčeny enzymy, vykazující nižší aktivitu, tzn. katalyzující reakce za přítomnosti méně 

specifického substrátu. 

Při studiích, které porovnávají aktivity více vzorků, je tedy třeba, aby vzorky 

byly uchovávány za stejných podmínek. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 

11β-HSD  11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 

ABZ albendazol 

ABZSO albendazolsulfoxid 

ABZSO2 albendazolsulfon 

AKR aldo-keto reduktasa 

BROD benzyloxyresorufin-O-dearylasa 

C cytosolická subcelulární frakce z jater prošlých rozmrazením na 0°C a 

zmrazením na -80°C 

CBR karbonylreduktasa 

CN cytosolická subcelulární frakce, která byla skladovanána při -80°C 

CR cytosolická subcelulární frakce, která prošla rozmrazením na 0°C a 

zmrazením na -80°C 

CYP  cytochrom P450 

CYT cytosol 

DHO dihydrooracin 

DMSO dimethylsulfoxid 

EC Enzyme Commision 

EROD ethoxyresorufin-O-deethylasa 

FAD flavinadenindinukleotid 

FCOD 7-methoxy-4-(trifluoromethyl)-kumarin O–demethylasa 

FLU flubendazol 

FLUH hydrolyzovaný flubendazol 

FLUR redukovaný flubendazol 

FMO flavin-containing monooxygenases, flavinové monooxygenasy 

GSH redukovaný glutathion 

GST glutathion S-transferasa 

HFC 7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-kumarin 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

M mikrosomalní subcelulární frakce z jater prošlých rozmrazením na 0°C a 

zmrazením na -80°C 

MFC 7-methoxy-4-(trifluoromethyl)kumarin  

MIK mikrosomy 

MN mikrosomalní subcelulární frakce, která byla skladovanána při -80°C 

MR mikrosomalní subcelulární frakce, která prošla rozmrazením na 0°C a 

zmrazením na -80°C 

MROD methoxyresorufin-O-demethylasa 

NADPH nikotinamidadenindinukteotid fosfát, redukovaný 

OR oracin 

ot./min otáčky za minutu 

p-NF p-nitrofenol 

PROD pentoxyresorufin-O-depentylasa 

RM reakční směs 

SDR dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

TB thiobezamid 

TBSO S-oxid thiobenzamidu 
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TCA trichloroctová kyselina 

TRIS tris-hydroxymethylaminomethan  

UDP-GA uridindifosfát-glukuronová kyselina 

UGT uridindifosfát-glukuronosyltransferasa  
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