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Vliv albendazolu na aktivitu biotransformačních enzymů
motolice kopinaté
Onemocnění způsobené motolicí kopinatou je u přežvýkavců poměrně rozšířené. Je
zejména příčinou snížení užitkovosti hospodářských zvířat a tím i ekonomických ztrát. Jedním
z nejdůležitějších léčiv používaných v terapii této nemoci je benzimidazolové anthelmintikum
albendazol. Nutnost opakovaného podávání vysokých dávek ovšem může vést ke vzniku
rezistence. Cílem této práce je zjistit vliv albendazolu na aktivitu biotransformačních enzymů
motolice kopinaté. Používali jsme motolice získané z jater muflonů, které jsme inkubovali
s albendazolem. Část motolic jsme působení albendazolu nevystavili a použili je jako kontrolu.
Stanovovali jsme aktivitu vybraných enzymů v cytosolické, mikrosomální a mitochondriální frakci
ovlivněných a kontrolních motolic. Z enzymů 1. fáze biotransformace jsme sledovali aktivitu
flavinových monooxygenas v mikrosomální a mitochondriální frakci a enzymů redukujících
karbonylovou skupinu xenobiotik v mikrosomální, mitochondriální a cytosolické frakci. Také jsme
stanovili

aktivitu

konjugačních

UDP-glukuronosyltransferasy

a

enzymů

glutathion

S-transferasy

UDP-glukosyltransferasy

v cytosolu

v mikrosomech

a

a

aktivitu

mitochondriích.

U většiny enzymů ke změně specifické aktivity vlivem působení albendazolu buď nedošlo, nebo to
nebylo jednoznačně prokázáno a bylo by třeba provést další měření.
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Effect of albendazole on activity of biotransformations enzymes
in lancet fluke
Disease caused by lancet flukes, dicrocoeliosis, can lead to dicrease of ruminants utility
and consequently to economic loses. Albendazole (the benzimidazole anthelmentic) is one
of the most important drugs being used in therapy of dicrocoeliosis. Because of the need to use
high and repeated dosage of albendazole, a drug resistance can occure. The aim of present thesis
was to determine the influence of albendazole on lancet fluke biotransformation enzyme activity.
In this experiment, lancet flukes isolated from the liver of mouflons were used. One group of lancet
flukes was incubated with albendazole, another group was used as a control sample.
The enzyme activity of chosen enzymes (flavine-containing monooxygenases, carbonyl-reducing
enzymes, glutathione S-transferases, UDP-glucuronosyl transferases, UDP-glucosyl transferases)
was determined in cytosolic fraction, mitochondria and microsomes of both groups of parazites.
In the majority of cases, albendazole did not affect the enzyme activity or it was not possible
to determine uniquelly this influence and it would be necessary to make some more experiments.

1 ÚVOD
Velmi závažným činitelem, ovlivňujícím chov a kvalitu užitkových zvířat i zvěře a současně
efektivnost živočišné výroby, jsou choroby, které každoročně zaviňují značné snižování produkce.
Ukazuje se, že skupina cizopasných červů ohrožující užitková zvířata způsobuje zatím největší
přímé ztráty hynutím mláďat, i komplex nepřímých škod tím, že zaviňuje pokles užitkovosti,
biologické hodnoty potravin a snižování jakosti surovin živočišné výroby. Vcelku je možno uvedené
ztráty vyčíslit nejméně tak vysokými každoročními částkami o jaké nás připravují choroby vyvolané
mikroby, viry a plísněmi.
Velmi závažnou skupinu helmintos představují trematodosy. Patří mezi ně i dikroceliosa,
která je mezi hospodářskými přežvýkavci velmi rozšířená. I přesto je často podceňovaná a málo
známá. V posledních několika letech bylo mnoho aspektů tohoto onemocnění značně
prozkoumáno. Poměrně dobře již známe způsob života parazita, jeho mezihostitele a celý životní
cyklus, rozšíření, epidemiologii, patogenesi i imunologii. Nejméně prozkoumanou oblastí zůstávají
diagnosa a léčba tohoto onemocnění.
Protože hlavním hostitelem motolice kopinaté je muflon, z hospodářských zvířat ovce,
případně další volně se pasoucí přežvýkavci, je léčba poměrně velkým problémem. Ve většině
případů není možné podávat nemocným kusům individuálně potřebou dávku léčiva, ale je
doporučeno dvakrát až třikrát ročně podávat dávku profylaktickou celému stádu. S tím ovšem
může souviset problém vzniku resistence helmintů. Vlivem terapeutických dávek anthelmintika
albendazolu na aktivitu enzymů motolice kopinaté se zabývám ve své práci.
Již dříve bylo zjištěno, že motolice kopinatá je schopná sama biotransformovat
benzimidazolová anthelmintika pomocí některých oxidačních, redukčních a konjugačních enzymů.
Mým úkolem bylo zjistit, zda došlo ke změně aktivity u vybraných biotransformačních enzymů
motolice kopinaté, poté, co byly vystaveny léčivu albendazol v podmínkách in vivo nebo ex vivo.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Dikroceliosa
Dikroceliosa patří mezi parazitická onemocnění postihující především játra přežvýkavců.
I přesto, že patří mezi jednu s šesti nejčastěji se vyskytujících helmintos hospodářských
přežvýkavců (Hiepe, 1994), je toto onemocnění relativně málo známé a často podceňované.
Hlavním důvodem je častý výskyt jiných parazitických infekcí, které postihují játra přežvýkavců
a maskují patologii dikroceliosy, obtížnost diagnostiky koprologickými metodami a v neposlední
řadě také malé množství účinných léčiv (Otranto a Traversa, 2002).
Dikroceliosa je způsobena převážně motolicí kopinatou - Dicrocoelium dendriticum, která
žije ve žlučovodech a žlučníku domestikovaných a divokých přežvýkavců (ovcí, koz, skotu, bizonů,
velbloudů) a příležitostně napadá králíky, prasata, psy, koně a ve výjimečných případech i lidi.
Člověk se nakazí náhodně při pozření infikovaného mravence na vegetaci nebo různých plodech,
častěji jsou postiženy děti.
V porovnání

s fasciolosou

(onemocnění

způsobené

Fasciola

hepatica)

způsobuje

dikroceliosa u napadených zvířat mírnější symptomy. Nicméně v mnoha zemích je příčinou
vážných ekonomických ztrát zejména díky snížení mléčné a masné produkce hospodářských
zvířat. Onemocnění může být ve vzácných případech fatální.

2.1.1 Etiologie a životní cyklus
Dikroceliosa je způsobena D. dendriticum a D. hospes, přičemž druhý zmíněný druh je
méně častý a nachází se převážně v Africe, zatímco D. dendriticum je častěji přítomno v celé
Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe (Soulsby, 1968).
Motolice kopinatá (obrázek 2-1) (Dicrocoelium dendriticum, Dicrocoeliidae, Plathelmintes,
Scolecida) je plochý červ se skalpelovitě prohnutým (syn. D. lanceolatum, angl. lancet – skalpel)
průhledným tělem dosahujícím délky 8 – 14 mm a šířky 2 – 3 mm. Vajíčka jsou oválná, tmavě
hnědá a malá (35-45 µm×22-30 µm) a obsahují první vývojové stádium – miracidium.

obrázek 2-1: Dicrocoelium dendriticum (Motyčka, web)
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Životní cyklus (obrázek 2-2) je poměrně složitý. Plně pochopen byl po více než sto letech
od prvního popisu tohoto parazita. Trvá okolo 6 měsíců a je nepřímý. Zahrnuje dva mezihostitele
a jednoho definitivního hostitele. Prvním mezihostitelem jsou suchozemští plži (obrázek 2-3)
nejrůznějších rodů (je známo více než 90 druhů). Poté, co plž pozře infikované vajíčko, dochází
v něm k uvolňování miracidií, ze kterých vzniká I. a II. generace sporocyst. Tato fáze je asexuální
a trvá 3 – 4 měsíce. Ze sporocyst II. řádu se vyvíjí cerkarie, které v době plné zralosti migrují
(za pomoci zadní části těla a enzymatických produktů) z hepatopankreatu do plicní dutiny. Cerkarie
jsou hromadně v celých hroznech vylučovány přes dýchací cesty plžů do vnějšího prostředí. Ty
jsou pak pozřeny dalším mezihostitelem, kterým jsou různé druhy mravenců z rodu Formica,
především Formica fusca – mravenec otročí, F. pratensis – mravenec travní nebo F. rufa –
mravenec lesní (obrázek 2-4). Za 1-2 měsíce se v jejich tělní dutině přetváří na infekceschopné
metacerkarie. Jedna nebo dvě cerkarie mohou být lokalizovány v subesofageálním gangliu
mravence a způsobovat kataleptické křeče mravence. Takto paralyzovaný mravenec vylézá
zpravidla na vrcholky travin a zakusuje se do nich, je tedy snadněji dostupný pasoucímu se
přežvýkavci. Poblíž mravenišť je možno nalézt hrozny takto postižených mravenců visících
na vrcholu travin, zvláště za nižších teplot (pod 15 ° C) (Dyk a Zavadil, 198 1). V trávicím traktu
definitivního hostitele dojde k natrávení pouzdra metacerkarie a mladá motolička proniká ze střeva
buď krevní nebo žlučovou cestou do jater, kde dospívají a rozmnožují se. Období dospívání trvá
asi 10 týdnů. Vajíčka jsou uvolňována do výkalů v periodě asi 2 měsíce.

obrázek 2-2: Životní cyklus motolice kopinaté (web 3)
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2.1.2 Epidemiologie
Dikroceliosa se vyskytuje celosvětově v oblasti nížinných a horských pastvin, které
poskytují adekvátní podmínky pro přežití a vývoj suchozemských plžů a mravenců. Abychom lépe
porozuměli nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím toto onemocnění, bylo v posledních 50 letech
studováno rozšíření a epidemiologie dikroceliosy, a to zejména:
a) Ekologické faktory
Výskyt D. dendriticum souvisí se suchou a vápenatou nebo alkalickou půdou, která vytváří
příznivý biotop pro jejich mezihostitele. Kontaminace pastvin vajíčky D. dendriticum je způsobena
domestikovanými a divoce žijícími přežvýkavci ale i králíky a zajíci. Vajíčka jsou vysoce rezistentní,
na pastvinách zůstávají infekční až 20 měsíců i při kolísání teplot.
Dynamika eliminace vajíček ve výkalech ovcí je závislá na ročním období a ve středozemí
má svůj vrchol během zimy, což souvisí s životním cyklem motolice. Měkkýši se stávají infekčními
na začátku jara a definitivní hostitelé jsou infikováni cerkariemi mravenců od konce jara do začátku
podzimu, k nejvyššímu vylučování vajíček pak dochází během zimy (Otranto a Traversa, 2002).
b) Výskyt a etologie mezihostitelů
Na rozdíl od mezihostitelů Fasciola hepatica a Paramphistomum cervi nevyžadují
mezihostitelé Dicrocoelium vlhké prostředí a jsou široce rozšířeni v suchých nížinách nebo
na horských pastvinách, které zajišťují adekvátní podmínky pro jejich přežití.
Jako první mezihostitel se uplatňuje více než 90 druhů měkkýšů (obrázek 2-3). Někteří
z nich se vyskytují celosvětově (Cochlicopa lubrica), zatímco jiní jsou regionální (Helicella corderoi
ve Španělsku, Zebrina hohenackeri na Kavkaze, H. obvia v Německu, Cernuella virgata v Itálii,
Španělsku a Turecku). Ukázalo se, že prevalence infekce hlemýžďů je u starších kusů vyšší než
u mladších (Otranto a Traversa, 2003).

obrázek 2-3: Helicella itala (Bogon, web)
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Druh a tím i velikost mravence (obrázek 2-4) ovlivňuje počet metacerkarií v něm
obsažených. Bylo totiž zjištěno, že čím je větší druh mravence, tím větší je počet metacerkarií
(Otranto a Traversa, 2003).

obrázek 2-4: Formica rufa (Eidelloth, web)
c) Výskyt konečných hostitelů
Epidemiologie dikroceliosy je ovlivněna (Otranto a Traversa, 2002):
•

Druhem hostitele: Ovce jsou k infekci náchylnější než kozy.

•

Věkem: Prevalence dikroceliosy je u skotu staršího 6 let vyšší než u telat mladších
jak 18 měsíců.

•

Fyziologickým stavem: Zvířata stresovaná transportem a uvězněním mají vyšší
počet vajíček ve výměšcích. Je to pravděpodobně způsobeno snížením imunity
u zvířat.

•

Pohlavím: Samice vykazují při nekroskopických zkouškách vyšší prevalenci než
samci. Větší množství infikovaných samic může být vysvětleno tím, že jalovice
a krávy se pasou po několik sezón. Zatímco u býků a volů je životní perioda
zkrácena jen na vykrmení.

2.1.3 Patogeneze
Jasně určit patogenní dopady dikroceliosy je poměrně obtížné. Hlavně proto, že
patogeneze je často maskována jinými jaterními onemocněními (fasciolosou a paramfistomosou)
a také proto, že experimentální vyvolání dikroceliosy potřebné k definování patogeneze je
nesnadné. Snížení nebo poruchy důležitých plasmatických proteinů, které bylo u zvířat
zaznamenáno při fasciolose a paramfistomose, se při dikroceliose neobjevilo. Infekce vyvolaná
D. dendriticum nezpůsobila u ovcí signifikantní snížení krvinek ani plasmatických proteinů
(Theodoridis a kol., 1991). Změna v těchto dvou parametrech registrovaná během infekce
Haemonchus contortus je způsobena tím, že tento parazit žije přisátý na sliznici slézu a živí se krví,
proto snižuje hematokrit.
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Mladé motoličky migrují přímo systémem biliárních kanálků jater bez penetrace střevní
stěny, jaterní kapsule nebo jaterního parenchymu jako u fasciolosy. Klinické symptomy nejsou
obvykle manifestovány. Zvířata postižená dikroceliosou mohou vykazovat anemii, edémy,
vyhublost a v pokročilých stádiích cirhosu, zjizvení jaterního povrchu a výrazné rozšíření biliárních
duktů (obrázek 2-5). Díky své ústní přísavce dráždí motolice povrch biliárních duktů a způsobuje
proliferaci a změnu v septech biliárních duktů. Při těžké infekci je větší množství červů
detekovatelné vně biliárních duktů a žlučníku, játra jsou zduřelá se ztluštělými dukty, cholangitidou,
bělavými skvrnkami na povrchu, zřetelnými jizvami a cirrhosou. Konečnou fází může být jaternímu
selhání (Otranto a Traversa, 2002).
Ekonomické ztráty, které vznikají infekcí D. dendriticum, se zdají méně patrné, než ty
způsobené jinými motolicemi (tj. Fasciola nebo Paramphistomum).

obrázek 2-5: Játra muflonky postižená dikroceliosou

2.1.4 Diagnosa
Díky své subklinické povaze zůstává dikroceliosa často klinicky nediagnostikovaná.
Diagnosa je často založena až na nekropsii jater, případně na koprologických zkouškách,
zjišťujících přítomnost vajíček ve výkalech.
Nejběžněji užívanou metodou při diagnostice dikroceliosy je koprologická zkouška, která
prokazuje přítomnost malých, tlustostěnných, žlutohnědých vajíček obsahujících miracicium.
Mezi koprologické metody používané v diagnostice helmintos patří sedimentace a flotace. Zatímco
při diagnose fasciolosy a paramfistomosy se uplatňuje především sedimentace, při diagnostice
dikroceliosy se lépe osvědčila flotace (Rehbein a kol., 1999). Flotace (vyplavování) roztokem
o vysoké hustotě umožní parasitickým vajíčkům vystoupit na hladinu díky jejich nízké hustotě.
Koproskopie je nejčastěji používanou metodou diagnosy dikroceliosy, ačkoli občas
vykazuje nízkou citlivost. Při porovnání výsledků koproskopie s nekropsií jater ovcí a skotu bylo
zjištěno, že koproskopie detekovala přítomnost dikroceliosy pouze v jednom ze třech případů
(Jitendran a

Baht, 1996). Ve skutečnosti

negativní koprologická
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zkouška neznamená

parazitologickou negativitu, protože eliminace vajíček u ovcí začíná 49 – 79 dní po infikování
(průměr 59 dní).
Jako alternativa koprologických zkoušek a post mortem zkoumání jater se k detekci
dikroceliosy v posledních 30 letech začalo rozvíjet používání imunologických metod. K detekci
protilátek

proti

motoličce

bylo

použito

mnoho

imunologicko-diagnostických

metod,

např: imunofluorescenční precipitace, pasivní hemoaglutinační test, fixace komplementu a ELISA.
Jako nejdůležitější pro stanovování protilátek se ukázala metoda ELISA. Pomocí této metody byl
studován titr protilátek proti D. dendriticum u ovcí, které byly vůbec poprvé vystaveny infekci.
Vysoký titr protilátek byl detekován 4-8 týdnů před výskytem vajíček ve výkalech. Zdá se tedy, že
tato metoda by byla vhodná pro časnou diagnosu dikroceliosy (Otranto a Traversa, 2002).
Další studie využívající metodu ELISA přispěly k objasnění určitých aspektů v imunitní
diagnose dikroceliosy. Do pokusu byly vzaty dvě skupiny ovcí, které byly experimentálně infikovány
1000 resp. 3000 kusy metacerkarií. Protilátková odpověď zprostředkovaná IgG byla detekována
pomocí ELISA o 19 resp. 23 dní dříve než vajíčka ve výkalech. V obou případech vrcholil titr
protilátek 60 dní po infekci a zůstal vysoký až do konce pokusu (180 dní po infekci). Dále bylo
zjištěno, že neexistuje souvislost mezi titrem protilátek a množstvím parazita v hostiteli, tzn., že
není vztah mezi parazitární zátěží a protilátkovou odpovědí (Gonzàlez-Lanza a kol., 2000).
Detekce titru protilátek proti D. dendriticum pomocí metody ELISA je zajímavá z hlediska
sero-epidemiologických studií a také pro časnou diagnosu dikroceliosy u ovcí (protilátky se objeví
30 dní po infekci). Díky tomu se otevírá možnost včasné léčby a tedy i snížení ekonomických ztrát.

2.1.5 Profylaxe a léčba
Regulace motoličky je poměrně obtížná a nedostatečná díky komplexnímu životnímu cyklu
a epidemiologii. Profylaxe byla založena hlavně na omezených zemědělských praktikách (vyhýbání
se pastvě časně ráno nebo pozdě večer, kdy je vyšší riziko nákazy mravenci), regulaci primárních
a sekundárních mezihostitelů. Metody kontroly mezihostitelů jsou uskutečnitelné pouze v malých
oblastech. Překážkou širšího užití jsou hlavně jejich vysoké náklady a u chemických látek také
neblahé ekologické důsledky. Možnou alternativou je nasazení krůt, slepic, hus a kachen na malé
pastviny (okolo 50 ptáků na hektar), aby požíraly hlemýždě a mravence.
V praxi je profylaxe v endemických oblastech založena na strategické léčbě všech zvířat
exponovaných přímo (při volné pastvě) infekci. Proti D. dendriticum jsou používána anthelmintika
ze skupiny benzimidazolů (albendazol, triklabendazol, fenbendazol, mebendazol, kambendazol,
thiabendazol) a pro-benzimidazolů (thiofanát) ve vyšších dávkách než proti tasemnicím, motolicím,
plicním a gastrointestinálním nematodům. Převážná část populace dospělých dikrocelií se však
nachází v užších a chronickým procesem změněných biliárních duktech, a tak jednorázové podání
léčiva většinou nedosáhne žádné účinnosti a je nutné tato léčiva podávat opakovaně a ve vyšších
dávkách. Následným problémem se tak může stát skutečnost, že anthelmintika opakovaným
podáním zvířatům ztrácí svoji účinnosti a dochází k vývoji helmintorezistence. Situaci všeobecně
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komplikuje omezené množství vhodných léčiv a omezená znalost schopností parazita
biotransformovat používaná anthelmintika.
Na základě epidemiologie dikroceliosy je doporučena léčba dvakrát nebo třikrát za rok a to
na začátku jara a před ustájením zvířat na podzim (Jithendran a Bhat, 1996).

2.2 Mufloní zvěř jako definitivní hostitel
Hlavním hostitelem motolice kopinaté je muflon a z hospodářských zvířat ovce. Mufloni,
ze kterých jsme získávali parazity, pocházeli z obory Vlkov.
Obora Vlkov se nachází přímo na vrchu Oškobrh (285 m nad mořem) tyčícím se
nad polabskou rovinou v takzvané Nymburské kotlině a svažujícím se na všechny strany v blízkosti
silnice Poděbrady - Chlumec nad Cidlinou. Obora je určena pro chov spárkaté zvěře. Honitba
sama je převážně honitbou lesní, obklopenou polními společenstevními honitbami.
Celková výměra honitby činí 226 hektarů, z toho 145 hektarů zabírá vlastní obora
a 81 hektarů ochranné pásmo. Výška se pohybuje od 230 do 285 m. Klima zde vykazuje
průměrnou roční teplotu 8,5°C. Pr ůměrné roční srážky činí 535 až 575 milimetrů. Převládají větry
západních směrů, sněhová pokrývka leží přibližně dva měsíce o průměrné výšce osmi centimetrů.
Kvalitními chovnými jedinci, veterinární péčí a především kvalitním vyváženým krmením
v optimálních dávkách, úživností obory a uváženým cílovým odstřelem bylo dosaženo
za posledních deset let vynikajících chovatelských výsledků. Na mezinárodní výstavě Natura Viva
2000 v Lysé nad Labem byla obora hodnocena svými chovatelskými výsledky mezi deseti
nejlepšími chovy mufloní zvěře v České republice.
Hlavním chovatelským záměrem je docílit v chovu spárkaté zvěře velice kvalitní trofejovou
zvěř. Důležitým prvkem v tomto záměru je především veterinární péče. Pravidelný sběr směsných
vzorků trusu a jejich následné vyšetření umožňuje přesně sledovat zdravotní stav zvěře. Při této
činnosti obora spolupracuje s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Preventivní podávání léčiva a přísun minerálních látek přispívá k celkovému zlepšení chovu
mufloní populace v oboře (web 4).
Muflon (Ovis musimon)
Je divoká ovce, jejímž původním domovem byly hory jižní Evropy, severní Afriky a ostrovů
Středozemního moře.
Tělesné rozměry mufloní zvěře souvisejí s životním prostředím a s genetickými
předpoklady. U dospělých jedinců v honitbě se pohybuje průměrná délka těla od 110 do 130 cm.
Výška samce v kohoutku je od 70 do 90 cm, samice od 65 do 75 cm.
Mufloní zvěř žije trvale v tlupách, které vodí zkušená muflonka. S těmito tlupami chodí
i nejmladší mufloni. Pouze nejstarší mufloni žijí samotářsky nebo ve společnosti dvou až pěti
vrstevníků. Tlupy mufloní zvěře jsou značně hlučné. Muflončata a muflonky udržují neustálý
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akustický kontakt hlasitým bečením a pobekáváním. Pouze v případě nebezpečí tlupa naráz
zmlkne a teprve po ostrém, varujícím zasyknutí či hvízdnutí muflonky se dává na útěk.
Říje mufloní zvěře v oboře probíhá v první polovině měsíce října. V této době je možné
pozorovat u starších jedinců souboje prudkými nárazy toulců. Muflonka klade v měsíci březnu
jedno nebo dvě muflončata, která jsou schopna po velmi krátké době, již po několika hodinách,
následovat svoji matku (web 5).
Co do výběru potravy bývá mufloní zvěř prohlašována za zvěř velmi skromnou. V případě
nutnosti se spokojí i s velmi chudou pastvou. Paství se hlavně na přízemní vegetaci, ale nevyhýbá
se ani okusu dřevin, zvláště v zimě. Muflon spásá i takové rostliny, kterých si jiná zvěř nevšimne,
jako je např. pryšec, mléč atd. Příležitostně vyhledává aromatické rostliny, které jsou často člověku
jedovaté. Mufloní zvěř horlivě sbírá také žaludy, bukvice, kaštany a bobule většiny divoce
rostoucích keřů (Mottl, 1960).
Choroby mufloní zvěře
Velmi závažným činitelem jsou choroby, které každoročně zaviňují značné snižování
produkce zvěřiny. Nejde jen o hynutí nemocných kusů, ale také o ztráty, vznikající zhoršováním
kvality zvěře. Obecně lze ovšem říci, že muflon je oproti jiné zvěři mimořádně odolný
vůči chorobám, zejména parazitárním.
Choroby rozdělujeme podle jejich původců na nakažlivé, cizopasné čili parazitární
a nenakažlivé.
a) Nakažlivé choroby
Jsou vyvolávány mikroskopickými organismy - bakteriemi a viry. Patří sem nakažlivá
hniloba spárků, nakažlivé onemocnění dýchadel, slintavka a kulhavka. Nakažlivá hniloba spárků je
vyvolána hnilobným bacilem Bacillus necrosis. Nakažlivé onemocnění dýchadel se projevuje jako
zánět plic a pohrudnice a je způsobeno Bacterium ovisepticum. Slintavka a kulhavka jsou virového
původu, u muflonů se vyskytují vzácně přenesené z domácích zvířat.
b) Parazitární choroby
Dělíme na parasitosy způsobené cizopasníky, kteří žijí v těle zvěře (endoparaziti) nebo
na jeho povrchu (ektoparaziti). Z endoparazitos se nejčastěji vyskytují strongylosa plic a trávicího
ústrojí, motoličnatost, tasemnice a kokcidiosa.
Plicní strongylosu neboli plicní červivost vyvolává několik druhů parazitů. Nejrozšířenějším
druhem je u mufloní zvěře je plicnivka obecná (Müllerius capillaris), méně se vyskytuje plicnivka
kozí (Protostrongylus rufescens). Oba tyto druhy potřebují ke svému vývoji mezihostitele.
Nejrozšířenější parazitární onemocnění nejen mufloní zvěře, ale spárkaté zvěře vůbec je
strongylosa trávicího ústrojí. Vyvolávají jí různé druhy cizopasných červů. V našich oblastech
přicházejí v úvahu zejména tyto druhy: tenkohlavec ovčí (Trichocephalus ovis), kapilárie dobytčí
(Capillaria bovis), zubovka ovčí (Chabertia ovina), vlasovka slézová (Haemonchus contortus)
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a mnoho dalších. V hostiteli se zpravidla vyskytuje několik druhů současně. Jen vzácně je
onemocnění vyvoláno pouze jedním druhem.
Další endoparazitosou je motoličnatost, která postihuje hlavně játra; vzácně se u mufloní
zvěře setkáme i s motolicí v bachoru. Jako původci motoličnatosti mufloní zvěře přicházejí v úvahu
motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum) a motolice jaterní (Fasciola hepatica), obě cizopasící
v játrech, a dále motolice jelení (Paramphistomum cervi), cizopasící v bachoru. Nejčastější je
motolice kopinatá, méně častá, zato však nebezpečnější, je motolice jaterní. Velmi vzácně se
může vyskytnout motolice jelení. Je zajímavé, že mufloní zvěř, třebaže bývá jaterními motolicemi
napadena ze všech druhů spárkaté zvěře nejvíce a nejčastěji, je proti jejich působení velmi odolná.
Byly zjištěny kusy, které měly v játrech veliké množství motolic, a přesto nejevily vnější známky
choroby (Mottl, 1960).
Onemocnění tasemnicemi není u mufloní zvěře příliš rozšířeno. Setkáváme se hlavně
s tasemnicí srnčí (Moniezia benedeni) a tasemnicí ovčí (M. expansa). Stejně tak není příliš hojná
kokcidiosa, způsobená cizopasnými prvoky.
Vnějšími cizopasníky netrpí mufloní zvěř tolik jako jiná zvěř spárkatá. Nejčastějšími
parazity jsou klíšťata, svrab nebo kloš.
c) Nenakažlivá onemocnění
Řadíme mezi ně dvě významná onemocnění: katar slézu a střev a zánět trávicího ústrojí.

obrázek 2-6: Ovis musimon (Stach, web)
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2.3 Biotransformace xenobiotik
Jako xenobiotika (xenos – cizí) se označují látky, které se v organismu normálně
nevyskytují.

Nejsou potřebné pro jeho fyziologický vývoj a neslouží jako zdroj energie.

Z mikrobiologického hlediska se za xenobiotika většinou považují látky, se kterými se organismy
žijící na zemi v průběhu evoluce nesetkali (Helia a Pauliková, 2004). Věda, která se zabývá jejich
osudem v živočišném organismu, se nazývá xenobiochemie. Jen výjimečně se xenobiotika v těle
nemění, naprostá většina z nich podléhá změnám; hovoří se o metabolismu xenobiotik neboli
biotransformaci.
Enzymy zodpovědné za biotransformaci xenobiotik jsou všudypřítomné. Nacházejí se
v těle živočichů, bakterií, dokonce i v rostlinné říši, u člověka i v orgánech, které nepřichází
do styku s cizí látkou jako první. Nejsou specifické pro cizorodé látky. Všechny se podílejí také
na metabolismu endogenních látek (např. steroidů a bilirubinu). U člověka jsou biotransformační
enzymy nejvíc akumulovány v játrech, kůži, plicích, nosní sliznici, GIT, ledvinách, pankreatu,
mozku, srdci, placentě a ve formovaných elementech krve. Subcelulární lokalizace je nejrůznější
(tabulka 2-1). Jsou ve všech součástech buňky s výjimkou buněčného jádra. Největší výskyt se
zaznamenává v membránách hladkého endoplazmatického retikula (v mikrosomech), hojné jsou
také v cytosolu a mitochondriích. Hydrolytické enzymy jsou obsaženy v lyzosomech a uplatňují se
hlavně na fagocytovaných cizích nerozpustných částicích.
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tabulka 2-1: Subcelulární lokalizace některých biotransformačních enzymů
(Helia a Pauliková, 2004)
Reakce

Enzymové systémy

Lokalizace

Fáze I
cytochrom P450

mikrosomy

flavinové monooxygenasy

mikrosomy

monoaminooxidasy

mitochondrie

alkoholdehydrogenasy

cytosol

aldehyddehydrogenasy

mikrosomy, mitochondrie, cytosol

NADPH-P450-reduktasa

mikrosomy

karbonylreduktasa

cytosol

nitroreduktasy

cytosol, mikrosomy

azoreduktasy

mikrosomy

esterasy, peptidasy

mikrosomy, cytosol, lyzosomy

Glukuronidace

UDP-glukuronosyltransferasy

mikrosomy

Konjugace s glutathionem

Glutation S-transferasy

cytosol, mikrosomy

Sulfatace

slufotransferasy

cytosol

Acetylace

N-acetyltransferasy

cytosol

Mythylace

methyltransferasy

cytosol

Oxidace

Redukce

Hydrolýza
Fáze II

Xenobiotika se v lidském a živočišném organismu většinou biotransformují na metabolity
neúčinné, které mají polárnější charakter než látky původní. Jsou lépe eliminovatelné z těla močí,
plícemi, žlučí nebo stolicí. Existují také xenobiotika, která se v organismu mění jen ve velmi malém
rozsahu nebo vůbec ne. Jde především o látky silně ionizované, které organismem procházejí,
a látky, které se špatně absorbují z trávicího traktu. Metabolismus xenobiotika však nemusí vždy
vyústit ve vznik neúčinného metabolitu. Z některých xenobiotik vznikají metabolity se stejnými,
podobnými nebo změněnými vlastnostmi. Někdy teprve biotransformace převede xenobiotikum
na látku, která má účinek na organismus, jde tedy o aktivaci xenobiotika.

2.3.1 Fáze metabolismu xenobiotik
Reakce, jimiž se xenobiotika metabolizují, lze rozdělit do třech fází, přičemž není nezbytné,
aby xenobiotikum prošlo všemi fázemi (Ledvina a kol., 2005).
Reakce první fáze biotransformace xenobiotik jsou reakce, při kterých dochází ke zvýšení
jejich polarity. Jsou to děje oxidační, redukční a hydrolytické, při kterých dochází k vytvoření nebo
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odkrytí existujících funkčních skupin v molekule látky. Jde o fázi chemickou. Dochází ke zvýšení
počtu volných elektronových párů a tím ke zvýšení hydrofility. Reakce první fáze tvoří často
předpoklad pro následující reakce druhé fáze.
V průběhu druhé fáze, konjugační fáze, reagují funkční skupiny vyšlé z metabolismu první
fáze s malými molekulami endogenního původu, hlavně s aktivovanou kyselinou glukuronovou
nebo sírovou, a konjugují se. Smyslem konjugace je odstranit lipofilní vlastnosti modifikovaného
xenobiotika a usnadnit exkreci z těla, obvykle močí a žlučí (případně stolicí), nebo změnit jeho
aktivitu.
Za třetí fázi biotransformace je považován transport substrátů, metabolitů nebo konjugátů
přes membrány zprostředkovaný speciálními proteiny.

obrázek 2-7: Nejběžnější cesty metabolismu xenobiotik (X) (Ledvina a kol., 2005)
U většiny organismů mají dominantní úlohu v biotransformaci xenobiotik enzymy oxidační,
hl. cytochromy P450. U červů je však klíčová role připisována enzymům konjugačním, redukčním
a hydrolytickým. Z konjugačních enzymů mají dominantní úlohu glutathion S-transferasy.

2.3.1.1 Oxidační reakce
Ve většině organismů mají v první fázi biotransformace převahu oxidační reakce. Patří
mezi ně např.: hydroxylace, epoxidace, N-oxidace, S-oxidace, deaminace, desulfurace, oxidace
alkoholů, aldehydů a alicyklických sloučenin.
Z oxidačních reakcí na prvním místě dominují hydroxylace, při kterých se na molekule
xenobiotika vytváří nová OH-skupina. Tuto biotransformaci katalyzuje v endoplazmatickém retikulu
systém enzymů, který pracuje jako monooxygenasa, čili oxidasa se smíšenou funkcí (obrázek 2-8).
Mezi nejdůležitější enzymy vykazující monooxygenásovou funkci patří cytochromy P450 (CYP)
a flavinové monooxygenasy (FMO). Přičemž první jmenované jsou v rámci oxidačních reakcí
vůbec nejdůležitější. Cytochromy P450 však nebyly u parazitických červů dosud nalezeny, proto je
zde podrobněji neuvádím.
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V biotransformaci má nezastupitelnou úlohu rovněž cytosol. Významná je především
oxidace aldehydů a alkoholů pomocí aldehyddehydrogenasy resp. alkoholdehydrogenasy.

obrázek 2-8: Monooxygenasy jako oxidasy se smíšenou funkcí (Ledvina a kol., 2005)
Falvinové monooxygenasy
Mikrosomové monooxygenasy závislé na flavinu (EC 1.14.14) poprvé popsal Ziegler
při metabolických přeměnách dimethylanilinu.
FMO vyžadují pro svou katalytickou aktivitu molekulový kyslík a NADPH jako donor vodíku.
S cytochromy P450 mají mnoho společných substrátů, na jejichž metabolismu se podílejí různým
poměrem. Mechanismus jejich působení je v podstatě odlišný. Schéma katalytického cyklu FMO
je znázorněno na obrázek 2-9.

obrázek 2-9: Mechanismus katalýzy FMO (Helia a Pauliková, 2004)
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Flavinový koenzym je redukovaný pomocí NADPH (4), který je zdrojem redukčního
ekvivalentu. Následuje reakce s kyslíkem a rychlý přesun elektronu ke kyslíku za tvorby peroxidu
(5). Nukleofilní dusík, síra nebo fosfor aktivují distální kyslík flavinového peroxidu a vzniká
oxygenovaný metabolit a hydroxyderivát flavinu (1). Kroky 2, 3, 4 a 5 znamenají regeneraci všech
reakčních meziproduktů, které jsou potřebné pro monooxygenaci, a xenobiotikum reaguje pouze
s peroxidem.
Mezi substráty FMO patří látky z vnějšího prostředí, potravy a vody, léčiva ze skupiny
alkaloidů, antihistaminik, inhibitorů monoaminooxidasy, bicyklických antidepresiv s bazickým
postranním řetězcem. Zvlášť afinitními substráty jsou sloučeniny síry (např. albendazol): sulfidy
jsou oxidované až na sulfony. Oxidace thiokarbamidů a merkaptoimidazolů jsou katalyzované
výlučně FMO.
Na rozdíl od jiných biotransformačních enzymů, nekatalyzují FMO přeměny eobiotik.
Jedinou výjimkou je cysteamin, který je jediným známým eobiotikem – substrátem FMO.
Fyziologická úloha lidského FMO je zatím poměrně neznámá. Je možné, že FMO se vyvinuly
na ochranu organismu před nadměrným výskytem nukleofilních látek v potravě. O produktech
těchto monooxygenas platí to samé, co o produktech CYP. Některé z nich jsou látky aktivnější až
toxické, u některých se jedná o detoxikační produkt.
FMO jsou známé svojí mimořádnou termolabilitou v porovnání s cytochromy P450 a nejsou
indukovatelné. Výrazná je i stereospecifita FMO. Byla popsána stereospecifita při metabolismu
nikotinu, verapamilu, cimelidinu a některých modelových substrátů. Velík a kol. (2004) popsal
i stereospecifitu FMO a CYP vůči albendazolu.
U člověka je známo 5 forem FMO, které se vyskytují převážně v játrech a ledvinách.
Jednotlivé isoformy FMO se liší primární strukturou, spektrálními vlastnostmi a specifitou
k substrátům. Přitom nejde pouze o různé isoformy různých druhů nebo různých orgánů, ale byly
nalezeny různé isoformy i jednom orgánu (játra potkana i člověka). Klasifikace těchto isoforem
vychází z primární struktury enzymové bílkoviny.

2.3.1.2 Redukční reakce
Daleko méně významné jsou u většiny organismů v první fázi biotransformace redukční
reakce. U motolice ovšem hrají roli velmi významnou. Zahrnují několik typů reakcí: redukce
aldehydů na primární alkoholy, ketonů na sekundární alkoholy, redukce dvojných vazeb za vzniku
sloučenin nasycených, převedení azoderivátů na hydrazoderiváty a aminy, redukce nitroskupin
na odpovídající aminy, redukce disulfidů na thioalkoholy. Jako enzymy se těchto reakcí účastní
např.

tito

zástupci:

alkoholdehydrogenasa,

NADPH-P-450

reduktáza,

aldehydreduktáza,

ketoreduktáza, aldehydoxidáza, aldehyddehydrogenáza, nitroreduktáza, azoreduktáza a další.
V naší studii jsme se zabývali stanovením enzymů motolice kopinaté, které redukují
karbonylovou skupinu.
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Redukce karbonylu:
Redukční biotransformační přeměna karbonylu probíhá podle obecné rovnice:
RCOR1 + NAD(P)H + H

+

↔ R CHOHR1 + NAD(P)+

Kde R, R1 mohou být alkyly, aryly nebo jeden R může být arylalkylové povahy.
Redukce karbonylové skupiny aldehydů, ketonů a chinonů na jejich odpovídající
hydroxyderiváty hraje důležitou roli v první fázi metabolismu mnoha endogenních sloučenin
(biogenní aldehydy, steroidy, prostaglandiny) i xenobiotik (léčiva, karcinogeny, toxiny). Zatímco
nezastupitelná role těchto enzymů v ochraně organismu před poškozením toxickými karbonylovými
sloučeninami z vnějšího prostředí je již obecně známá, jejich fyziologická role není ještě zcela
objasněna.
Enzymy ze skupiny oxidoreduktas, které katalyzují oxidaci a redukci široké řady
alkoholických a aldehydických sloučenin, jsou rozděleny do třech velkých proteinových nadrodin:
•

Aldo-ketoreduktasy (AKR)

•

Dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR)

•

Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR)

MDR a SDR
Proteinové nadrodiny MDR a SDR byly zpočátku charakterizovány podle svých dvou typů
alkoholdehydrogenas. Alkoholdehydrogenasa patřící do skupiny SDR byla objevena v druhu
Drosophila melanogaster a po dlouhou dobu se tedy předpokládalo, že nadrodina SDR se
vyskytuje pouze u prokaryont a hmyzu. Objev lidské 15-hydroxyprostaglandindehydrogenasy, která
byla po dalším zkoumání zařazena mezi SDR, ovšem toto tvrzení vyvrátil.
Skupina MDR byla původně charakterizována jako metaloenzymy obsahující ve svém
aktivním místě zinek. Tato skutečnost vycházela z charakteristiky alkoholdehydrogenasy
z nadrodiny MDR. I toto tvrzení bylo ale vyvráceno a dnes známe řadu enzymů z nadrodiny MDR,
které zinek neobsahují (Jörnvall a kol., 1999).
Dnes je příslušnost k nadrodině SDR či MDR určována na základě přítomnosti typických
strukturálních znaků ukazujících na jednu z těchto nadrodin. Během rozsáhlých výzkumů bylo
zjištěno velké množství zástupců obou skupin s velmi širokou enzymovou aktivitou (kromě
oxidoreduktas jsou i lyasami nebo isomerasami) (Jörnvall, 2008). Nejprozkoumanějšími ovšem
stále zůstávají alkoholdehydrogenasy.
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obrázek 2-10: Fylogenetický strom zástupců MDR a SDR. Větvě označené jako A, B a C se
vyskytují v mnoha formách. A – živočišné alkoholdehydrogenasy, B – rostlinné
alkoholdehydrogenasy, C – alkoholdehydrogenysy Drosophily (Jörnvall, 1999).
MDR
Zástupci nadrodiny MDR se skládají z asi 350 dílčích jednotek. Proteiny se skládají
ze dvou domén: C-koncová doména váže koenzym a je tvořena tzv. Rossmannovým záhybem
(β-skládaný list, který je na každé straně vmezeřen mezi α-helixy), N-koncová doména váže
substrát a je tvořena jádrem z β-skládaných listů, na povrchu jsou α-helixy. Domény jsou odděleny
štěrbinou s hlubokou dutinou, která obsahuje kofaktor a aktivní místo (Persson a kol., 2008).
MDR můžeme rozdělit na metaloenzymy obsahující zinek a ostatní, které zinek
neobsahují. Zatímco enzymy se zinkem v aktivním místě byly objeveny jako první a jsou poměrně
dobře prozkoumány, enzymy bez zinku byly studovány mnohem méně (Porté a kol., 2009).
Nadrodina MDR je dále členěna na jednotlivé rodiny na základě podobnosti jejich
sekvencí.

V současnosti

jsou

nejrozsáhlejšími

rodinami

alkoholdehydrogenasy

(ADH)

a cinnamylalkoholdehydrogenasy (CAD) (Persson a kol., 2008). K rodinám obsahujícím zinek patří
dále

polyoldehadrogenasy

(PDH).

Naopak

hlavními

rodinami

prostými

zinku

jsou

leukotrien B4 dehydrogenasy (LTD) a chinonoxidoreduktasy (QOR) (Nordling a kol., 2002).
Celá nadrodina MDR čítala podle databáze Uniprot k říjnu 2007 asi 11 000 zástupců
a počet se nadále zvětšuje. U člověka je nejméně 25 zástupců účastnících se jak metabolismu
endogenních látek, tak biotransformace xenobiotik (Persson a kol., 2008).
Prvním objeveným zástupcem byla savčí ADH1 zodpovědná za metabolismus etanolu
v játrech.
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SDR
SDR s více než 46 000 zástupci tvoří dnes jednu ze třech největších enzymových nadrodin
(Persson a kol., 2009). Při fylogenetickém zkoumání této nadrodiny bylo zjištěno, že jednotliví
zástupci se shodují pouze v 15-30% sekvencí aminokyselin, což naznačuje velmi časnou duplikaci
původních předchůdců (Jörnvall a kol., 1995). Dnes už je tedy jasné, že SDR reprezentují jednu
z nejstarších proteinových rodin. S tím souvisí i to, že jsou většinou zodpovědné za esenciální
funkce organismu a nalezneme je ve všech formách života (od prokaryont až po savce).
SDR jsou tvořeny asi 250 podjednotkami. Jejich N-konec s typickou strukturou váže
koenzym, aktivní místo obsahuje tetrádu aminokyselin Asn, Ser, Tyr a Lys. Enzymy katalyzují
přeměnu široké škály substrátů včetně steroidů, alkoholů a aromatických sloučenin i xenobiotik.
Většinou katalyzují NAD(P)(H) dependentní reakce.
Nadrodina SDR je rozdělena na více než 200 rodin. Jeden z nejstudovanějších enzymů
z této nadrodiny je ADH Drosophily (Landstein a kol., 2008).
AKR
Nadrodina AKR zahrnuje enzymy, které katalyzují oxidoredukční reakce v biosyntéze,
intermediárním metabolismu i detoxikaci. Mezi substráty patří například glukosa, steroidy nebo
alifatické aldehydy. Díky své široké substrátové specifitě hrají AKR důležitou roli v první fázi
detoxikace velkého počtu léčiv a xenobiotik (Hoffmann a Maser, 2007).
Všechny enzymy z nadrodiny AKR obsahují typickou (α/β)8 soudkovou strukturu
(obrázek 2-11), konzervativní místo vázající kofaktor, katalytickou tetrádu a variabilní smyčky, které
jsou

typické

pro

jednotlivé

rodiny

a

isoformy

AKR

a

určují

substrátovou

(Barski a kol., 2008).

obrázek 2-11: (α/β)8 soudková struktura AKR (web 1)
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specifitu

Jako kofaktor je u některých AKR preferován NADPH před NADH. AKR fungují buď jako
nezávislé metabolické jednotky nebo jako součást vzájemně propojených metabolických cest,
ve kterých tyto proteiny pracují ve spolupráci s jinými enzymy metabolizujícími karbonyl: aldehyda alkoholdehydrogenasami, cytochromy P450 a glutathion S-transferasami (Barski a kol., 2008).
Samotné AKR nemají funkci alkoholdehydrogenas.
Nadrodina AKR je velice rozsáhlá (obrázek 2-12). Bylo objeveno mnoho genů Akr u všech
rostlin a zvířat počínaje kvasinkami a konče člověkem. Nejvíce jsou ovšem prozkoumány savčí
AKR. Vysoká aktivita aldehydreduktasy byla například stanovena v játrech a ledvinách savců,
ptáků, plazů, obojživelníků a ryb.

obrázek 2-12: Fylogenetický strom AKR (web 2)
Systematická nomenklatura skupiny AKR byla přijata v r. 1996 a je i nadále neustále
aktualizována.

V současnosti

tato

skupina

obsahuje

kolem

120

proteinů

obsažených

v prokaryontech a eukaryontech (Hyndman a kol., 2003). Nadrodina AKR se dělí do 14 rodin
(AKR1 – AKR14), které jsou definovány 40% shodou v sekvenci aminokyselin. Rodiny jsou dále
děleny na podrodiny (devět ze čtrnácti rodin má podrodiny), které se shodují ve více jak 60%
sekvencí

aminokyselin.

Například

rodina

AKR1

zahrnuje

následující

podrodiny:

A) savčí aldehydreduktasy, B) savčí aldosoreduktasy, C) hydroxysterioddehydrogenasy (HSD)
4

a D) ∆ -3-ketosterioid-5β-reduktasy. Pořadí zástupců z každé podrodiny bylo přiděleno libovolným
způsobem. Například AKR1A1, AKR1A2 a AKR1A3 jsou aldehydreduktasy lidí resp. prasat
a potkanů. Každý nový přírůstek do podrodiny je číslován chronologicky. Poslední číslo označuje
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jednotlivé isoformy AKR. Každá isoforma může ještě existovat v několika alelách. Bylo stanoveno,
že za alelní jsou považovány isoformy, které se shodují v 97% sekvencí aminokyselin a zároveň
nemají rozdílné enzymové aktivity, nejsou kódovány různými cDNA a nejsou určovány geny různé
struktury. Jako příklad lze uvést porovnání AKR1C1 (lidská dihydrodioldehydrogenasa 1 (DD1))
s AKR1C2 (lidskou dihydrodioldehydrogenasou 2 (DD2)). Jsou identické v 98% sekvencí
aminokyselin, přesto je substrátová specifita a funkce těchto proteinů zcela odlišná. Zatímco
AKR1C1 je přednostně 20α-HSD, AKR1C2 je hlavní stavební protein žlučových kyselin v lidských
játrech. Na základě těchto funkčních rozdílů, byly AKR1C1 a AKR1C2 uznány jako samostatné
isoformy této podrodiny (Hyndman a kol., 2003).
Většina rodin AKR patří mezi monomerní proteiny. Rodiny AKR2, AKR6 a AKR7 tvoří
multimery.
Řada enzymů se může vyskytovat pod různými názvy. V tabulka 2-2 jsou uvedeny
nejčastěji používané paralelní názvy pro některé isoformy AKR.
tabulka 2-2: Nejčastěji používané paralelní názvy pro některé isoformy AKR
Symbol

Používané názvy

Zkratky

aldehydreduktasa

ALR

dihydrodioldehydrogenasa 3

DD3

AKR1A1

Enzyme commission
(EC) number
1.1.1.2

AKR1B1

aldosoreduktasa

AR

AKR1B10

aldosoreduktasa

ARL1

20-α(3-α)-hydroxysteroiddehydrogenasa

1.1.1.21

20α-HSD

AKR1C1

1.2.1.20, 1.1.1.149
dihydrodioldehydrogenasa 1

DD1

3-α-hydroxysteroiddehydrogenasa, typ III
AKR1C2

1.2.1.20, 1.1.1.213
dihydrodioldehydrogenasa 2

DD2

3-α-hydroxysteroiddehydrogenasa, typ II
AKR1C3

1.1.1.213
dihydrodioldehydrogenasa X

DDX

3-α-hydroxysteroiddehydrogenasa, typ I

3α-HSD

AKR1C4

1.1.1.225
dihydrodioldehydrogenasa 4

AKR1D1

DD4

4

∆ -3-ketosteroid-5-β-reduktasa

SRD5B1
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1.3.99.6

Lidské AKR
U člověka bylo doposud popsáno 13 isoforem AKR:

•

•

AKR1A1 (aldehydreduktasa)

•

AKR1B1 a B10 (aldosoreduktasy)

•

AKR1C1, C2, C3, a C4 (hydroxysteroiddehydrogenasy)

•

AKR1D1 (∆ -3-ketosteroid-5-β-reduktasa)

•

AKR6A3, A5 a A9 (součást β podjednotky draslíkového kanálku)

•

AKR7A2 a 7A3 (aflatoxinreduktasy)

4

AKR1A1
Tato NADPH dependentní monomerní oxidoreduktasa byla objevena jako jedna z prvních

AKR. Je klíčovým

enzymem

účastnícím

se syntézy kyseliny askorbové. Nachází se

v cytosolu mnoha tkání, nejvyšší koncentrace je ledvinném proximálním tubulu
•

AKR1B1
Díky své potenciální roli ve vývoji sekundárních diabetických komplikací je AKR1B1

v současnosti nejstudovanější AKR.
•

AKR1B10
Tento enzym je posledním přírůstkem lidské nadrodiny AKR. Oproti AKR1B1, která se

nalézá ve všech tkáních, byla AKR1B10 objevena v tenkém střevě, kolonu, thymu, játrach
a nadledvinkách. Proto je někdy označována jako střevní aldosoreduktasa.
•

AKR1C1-4
Tyto čtyři enzymy jsou obsaženy hlavně v játrech, ale mají rovněž odlišnou extrahepatální

distribuci. Zatímco AKR1C4 nalezneme převážně v játrech, AKR 1C2 a 1C3 jsou hlavně v prostatě
a prsní žláze. Na rozdíl od AKR1A a 1B katalyzují spíše reakce ketonů než aldehydů. Jejich
biogenní substráty jsou steroidy a prostaglandiny.
•

AKR1D1
Byl získán z jater a je jediným enzymem, který katalyzuje 5β-stereospecifickou redukci

potřebou pro syntézu žlučových kyselin.
•

Rodina AKR6
Tyto proteiny jsou spojeny s napěťově řízenými draslíkovými kanály.

•

AKR7A2-3
Byly poprvé objeveny v potkanech a jsou schopné metabolizovat aflatoxin B1dialdehyd

na netoxický alkohol. Na rozdíl o monomerních AKR1 enzymů jsou funkčními dimery
(Barski a kol., 2008).
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Aktivity reduktas
Aktivity

reduktas

jsme

stanovili

pomocí

těchto

substrátů:

metyrapon,

4-pyridinkarboxaldehyd, daunorubicin a acenaftenol.
Metyrapon
Metyrapon (2-methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanon) je pevná látka rozpustná ve vodě.
Z farmakologického hlediska je využíván jako diagnostikum funkce předního laloku hypofýzy a jako
doplňková léčba při nadprodukci gluko- a mineralokortikoidů.
Metyrapon inhibuje 11-β-hydroxylasu v kůře nadledvin a tím přeměnu 11-deoxykortisolu
na kortisol a další metabolity. Mechanismem zpětné vazby je stimulována sekrece ACTH
z hypofýzy. Zvýšená hladina ACTH vede ke zvýšené tvorbě 11-deoxykortisolu, který však nemůže
být dále metabolizován a jeho hladina stoupá – diagnostika funkce hypofýzy.
Trvalá blokáda 11-β-hydroxylasy vede k inhibici ACTH a je tedy používán jako léčivo
při hyperfunkci kůry nadledvin u Cushingova syndromu.
Maser a Oppermann (1997) zjistili, že u člověka je metyrapon redukován na alkoholický
metabolit metyrapol jak cytosolickými, tak mikrosomálními enzymy náležícími do nadrodiny
aldo-keto

reduktas

(dihydrodioldehydrogenasami

–

DD4)

a

krátkořetězcových

dehydrogenas/reduktas (11β-HSD a karbonylreduktasou – CR).

obrázek 2-13: Redukce metyraponu na metyrapol
4-pyridinkarboxaldehyd
Jedná se o kapalnou látku dobře mísitelnou s vodou. Patří mezi potenciálně toxické
aromatické uhlovodíky.
4-pyridinkarboxaldehyd je redukován v cytosolické frakci lidských jater aldehydreduktasou
(AKR1A1). V dalších metabolických přeměnách mohou dle novějších studií hrát roli i AKR 1C1,
1C2 a 1C4 (Palackal a kol., 2001). V mikrosomální frakci je redukován 3α-HSD (Maser 1995).

obrázek 2-14: Redukce 4-pyridinkarboxaldehydu na 4-pyridylkarbinol
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Daunorubicin
Je pevná látka oranžovo-červené barvy. Účinkuje jako antimitotické cytostatikum
s interkalačními účinky na DNA vstupující do interakce s topoisomerasou II, a inhibuje syntézu
kyseliny ribonukleové. Je využíván jako cytostatikum při léčbě akutní leukémie a u blastického
zvratu myeloidní leukemie.
Podle Ohary a kol. (1995) je daunorubicin redukován na daunorubicinol AKR1C2
a karbonylreduktasou (CR), které vykazují nejvyšší aktivitu při pH 6,0 a aldehyd reduktasou
(AKR1A1), jejíž maximální redukční aktivita je při pH 8,5.

obrázek 2-15: Redukce daunorubicinu na daunorubicinol
Acenaftenol
Acenaftenol

je

substrátem

pro

lidské

cytosolické

aldo-keto

reduktasy

(dihydrodioldehydrogenasy) AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3 a AKR1C4 (Burczynski a kol., 1999)
a potkaní AKR1C9.

obrázek 2-16: Oxidace acenaftenolu na acenaftenon

2.3.1.3 Hydrolytické reakce
Hydrolytické reakce štěpí v molekule xenobiotik vazby esterové, etherové, amidové,
dochází k hydrolýze hydrazidů, karbamátů, nitrilů, hydroxámových kyselin, k hydrolytickému
štěpení cyklických sloučenin a k hydrolytické dehalogenaci alifatických uhlovodíků. Všeobecně
při těchto reakcích dochází ke ztrátě různě velkého fragmentu z molekuly xenobiotika, což vede
k zásadní chemické změně ve struktuře sloučeniny. Vůbec nejčastější hydrolytickou reakcí je
hydrolýza esterů a amidů, zprostředkovaná esterázami resp. amidázami (Helia a Pauliková, 2004).
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2.3.1.4 Konjugační reakce
Konjugace patří k syntetickým reakcím, dochází k vazbě metabolitu xenobiotika z 1. fáze
s endogenní látkou, jen ojediněle se konjuguje už původní látka. Konjugace mají endergonní
charakter a vyžadují dodávku energie. Všechny s výjimkou tvorby merkapturových kyselin
(konjugace s glutathionem) jsou charakterizované vznikem aktivovaného nukleotidu jako
meziproduktu a aktivitou příslušné transferázy, která katalyzuje konečný reakční stupeň tvorby
konjugátu. Aktivovaným meziproduktem může být buď konjugační činidlo nebo xenobiotikum. Oba
dva typy konjugačních reakcí se dají znázornit takto:
1.
konjugační
činidlo

energie
→

aktivované
konjugační
činidlo

um
xenobiotik


→

aktivované
xenobiotikum

k .činidlo


→

konjugát

2.
xenobiotikum

energie
→

konjugát

Ke konjugačním reakcím 1. typu se řadí konjugace s glukuronovou kyselinou, glukosidová
konjugace, syntéza sulfátů, metylace a acetylace, které byly prokázány ve všech živočišných
orgánech převážně v játrech. Mezi konjugační reakce 2. typu patří glycinová, ornitinová
a glutaminová konjugace. Tyto reakce probíhají specificky jen v játrech a ledvinách. Některé typy
konjugačních reakcí jsou uvedeny v tabulka 2-3.
tabulka 2-3: Typy konjugačních reakcí (Helia a Pauliková, 2004)
Typ konjugace

Konjugační činidlo

Hlavní funkční skupina

Glukuronová konjugace

UDP-glukuronová kyselina

-OH, -COOH, -NH2, >NH,
-SH

Sulfátová konjugace

3´-fosfoadenosin-5´-fosfosulfát

aromatická -OH, -NH2,
heterocykly

Syntéza merkapturové kyseliny

glutathion

aromatické uhlovodíky, -Cl,
-Br, -F, -NO2

Acetylace

acetyl-CoA

-NH2

Methylace

S-adenosylmethionin

aromatická -OH, -NH2, -SH

Tiokyanidová konjugace

(S2O3)

Glukosidová konjugace

UDP-glukosa

-

CN , organické kyanidy,
nitrily

2-

fenoly
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Konjugací se většinou umocňuje hydrofilní charakter a usnadňuje se efektivní exkrece
močí, protože zpětná resorpce konjugátů v tubulech ledvin je při jejich vysoké ionizaci minimální.
Vazba produktu 1. fáze s konjugačním činidlem znamená inaktivaci, příp. detoxikaci – konjugát již
nemá schopnost poutat se na specifický receptor buňky. Konjugace nejsou specifické jen
pro xenobiotika, také tělu vlastní látky (např. bilirubin) se konjugují a to stejným faktory a stejným
mechanismem.
Nejčastější konjugační reakcí u člověka je syntéza glukosiduronátů, méně často acetylace
a konjugace s aminokyselinami a relativně nízkou kapacitu má sulfonace a konjugace
s glutathionem. V naší studii jsme se zabývali stanovením konjugačních enzymů motolice kopinaté.
Bylo zjištěno, že u helmintů chybí biotransformace pomocí CYP, a proto se zdá pravděpodobné, že
konjugace s glutathionem by mohla být jedna z hlavních cest detoxikace. V souladu s touto
domněnkou je i vysoká aktivita glutathion S-transferasy (GST), která byla dokázána ve Fasciola
hepatica (Miller a kol., 1994).
Glukuronová konjugace
Hydroxysloučeniny (alkoholy a fenoly), alifatické kyseliny s rozvětveným řetězcem,
aromatické kyseliny, aminy, iminy a thioly se konjugují nejčastěji s kyselinou glukuronovou
na β-glukosiduronáty (neboli β-glukuronidy).
Tvorba glukosiduronátů je proces katalyzovaný enzymy a je možno ho znázornit takto:

obrázek 2-17: Syntéza UDP-glukosy
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α-D-glukosa-1-P + UTP
UDP-α-D-glukosa + NAD

+

1 . →

2 . →

UDP-α-D-glukosa + PP

UDP-α-D-glukuronová kyselina + NADH

UDP-α-D-glukuronová kyselina + RXH

3 . →

RX-glukosiduronát + UDP

Kde R je aryl, arylalkyl, alkyl.
X je -O, -COOH, -NH, >N- nebo -S-, PP je difosfát

1. glukosa-1-fosfáturidyltransferasa (EC 2.7.7.9)
2.

UDP-glukosodehydrogenasa (EC 1.1.1.22)

3.

UDP-glukuronosyltransferasa (EC 2.4.1.17)

Aktivním konjugačním činidlem je uridin-5-difosfo-α-D-glukuronová kyselina (UDP-GA).
Ze studií UDP-glukuronosyltransferasové aktivity vyplynula existence mnohých forem tohoto
enzymu. Představují velkou rodinu isoenzymů s tzv. překrývající se substrátovou specifitou.
Jednotlivé enzymy jsou indukovatelné stejnými induktory jako isoenzymy CYP.
Vytvořené glukosiduronáty jsou látky velmi dobře rozpustné a lehce se vylučují močí, ale
vzhledem ke své větší molekulové hmotnosti než původní xenobiotikum se častěji exkretují
z organismu žlučí.
Ve střevě mohou být glukosiduronáty hydrolyzované β-glukuronidasou a samotné
xenobiotikum nebo jeho metabolit se dostává zpět do enterohepatální cirkulace. Tím se prodlužuje
setrvání xenobiotika v organismu.
O-glukosiduronáty jsou dvojího typu: etherový typ se uplatňuje na molekulách
s OH-skupinou, kdežto esterový typ je vlastní kyselinám. Známy jsou také S- a N-glukosiduronáty.
Glukosidová konjugace
Glukosidová konjugace je typickou konjugační reakcí xenobiotik pro některé druhy hmyzu
a byla zjištěna i v rostlinách.
Aktivovaným

konjugačním

činidlem

je

UDP-glukosa

(obrázek

2-17).

Konjugací

s xenobiotikem obsahujícím hydroxylovou skupinu vznikají β-D-glukosidy. Vznik těchto konjugátů
katalyzuje UDP-glukosyltransferasa (EC 2.4.1.35), enzym lokalizovaný v endoplasmatickém
retikulu.
Byla dokázána glukosidová konjugace i s některými endogenními steroidy savců
(estradiol-17-α,β-glukosid, bilirubin-glukosid).
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Konjugace s glutathionem (tvorba merkapturové kyseliny)
Glutathion, γ-glutamylcysteinylglycin (GSH), je fyziologicky významný tripeptid, který se
(kromě jiných funkcí) účastní metabolismu xenobiotik. Je silným nukleofilním konjugačním
činidlem, které reaguje s látkami obsahujícími elektrofilní atom uhlíku (nebo jiný elektrofilní atom).
Pro interakci s některými sloučeninami, např. s některými epoxidy nebo arenoxidy nevyžaduje
enzymovou katalýzu. Výsledným konjugačním produktem jsou merkapturové kyseliny, které mají
chemické složení:

Jsou

to

z endogenního

tedy

S-aryl

glutathionu.

nebo

Tvorba

S-alkyl-N-acetylcysteiny.

Molekula

merkapturové

je

kyseliny

cysteinu

katalyzována

pochází
enzymem

glutation S-transferasou (GST, EC 2.5.1.18).
GST je enzym, který má mnoho forem a jejich aktivita se pro jednotlivé substráty překrývá.
Nachází se převážně v cytoplazmě. V současnosti jsou u lidí známy kromě mikrosomové GST
ještě čtyři formy GST s překrývající se substrátovou specifitou. V protikladu k cytosolovým
enzymům jsou mikrosomové formy GST indukovatelné. GST se vyznačuje schopností vázat velký
počet lipofilních molekul i těch, které nejsou jejich substrátem v buňkách. Můžeme říci, že je
vazbou na svou molekulu mění na méně toxické konjugáty.
Jednoduchý schematický příklad konjugace s glutathionem znázorňuje obrázek 2-18.

obrázek 2-18: Biosyntéza benzylmerkapturové kyseliny (Helia a Pauliková, 2004)

Na

rozdíl

od

jiných

konjugátů

nejsou

konjugáty

s GSH

konečným

produktem

biotransformace. Účinkem γ-glutamyltranspeptidasy (EC 2.3.2.2) se konjugát dále transformuje.
Glutathion S-konjugát se přeměňuje na merkapturovou kyselinu několika postupnými kroky:
Nejdříve je odštěpen glutamát, v dalším stupni glycin a zůstává cystein S-konjugát, který je
acetylován acetyltransferasou a vzniká příslušná merkapturová kyselina.
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Vhodnými substráty pro tvorbu merkapturových kyselin jsou: alkyl- a arylalkylsloučeniny,
alkeny, nenasycené alifatické, aromatické, alicyklické sloučeniny s ketoskupinou v postranním
řetězci, epoxidy aromatických uhlovodíků, aromatické nitro- a aminokyseliny.
GSH konjugáty jsou pro svou vysokou molekulovou hmotnost a amfifilní charakter těžce
vyloučitelné močí, a proto jsou častěji vylučovány žlučí.

2.4 Anthelmintika
Anthelmintika jsou léčiva používaná k terapii, popř. k profylaxi helmintos. Helmintosy jsou
infekční choroby působené červy nebo jejich infekčními stádii. Choroby působené červy jsou
aktuální u všech obratlovců. Negativními projevy parazitární nákazy zvířat jsou nepřímé i přímé
ztráty v jejich užitkovosti (chovatelská, produkční, reprodukční). Mnohé hlemintosy jsou
i zoonosami.
Mezi anthelmintiky dnes převládají léčiva chemická, synteticky připravená, která pro své
výhodné vlastnosti prakticky již zcela vytlačila drogy rostlinné, popř. z nich izolované účinné látky.
Některé drogy se i dosud používají jako domácí (lidové) prostředky. Jejich účinnost však zůstává
daleko za účinností moderních přípravků. Prevence a léčba helmintos zvířat zahrnuje kombinaci
zoohygienických opatření a využívání velmi rozsáhlé skupiny značně různorodých léčiv
s anthelmintickými účinky.
Nejrozšířenější helmintosy jsou způsobeny třemi třídami červů: oblými červy, hlísticemi Nematoda,

plochými

červy,

motolicemi

-

Trematoda

a

tasemnicemi

-

Cestoda.

Podle anthelmintické účinnosti léčiv proti parazitům jednotlivých tříd červů léčiva rozlišujeme
na antinematoda, antitrematoda a anticestoda. Mnohá anthelmintika mohou mít současně účinky
proti více třídám červů nebo i proti původcům zevních parazitos (tzv. antiendektoparazitika nebo
endektocida).

2.4.1 Benzimidazoly
Skupina benzimidazolových anthelmintik patří dnes k nejpoužívanější skupině léčiv
s anthelmintickým účinkem. Jsou nejrozsáhlejší skupinou používanou v terapii nematodos, část
z nich má i účinky anticestodní (albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol, mebendazol,
oxibendazol)

a

některé

účinkují

i

proti

trematodám

(albendazol,

fenbendazol)

(Lamka a Ducháček, 2006).

Albendazol
Albendazol je karbamát benzimidazolu s antinematodní, antitrematodní i anticestodní
aktivitou.
Mechanismus účinku je založen na inhibici β-tubulinových podjednotek nezbytných
pro tvorbu mikrotubulů v buňkách parazitů. Jejich narušená tvorba se návazně projeví žádoucím
poškozením funkčnosti celé parazitární buňky. Afinita albendazolu k parazitárnímu typu β-tubulinu
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je mnohonásobně vyšší než k β-tubulinu buněk ošetřovaných zvířat, což umožňuje účinné
dávkování albendazolu bez vedlejších projevů u léčených zvířat. Působí larvicidně, ovicidně
a vermicidně. Anthelmintická aktivita je závislá na délce přetrvávání terapeutických koncentrací
v tělních tekutinách a tkáních. U monogastrických zvířat (např pes, kočka, prase) je třeba využít
pro dosažení požadované účinnosti léčiva jeho opakovaného podání. U polygastrických zvířat
či dalších býložravců (skot, ovce, kůň a jiní) lze albendazoly podávat i jednorázově.
K hlavním indikacím albendazolu patří nematodosy plic, gastrointestinálního traktu, příp.
dalších orgánů a tkání.
Biotransformace albendazolu
Biotransformace albendazolu byla studována na řadě druhů včetně potkana, myši, králíka,
drůbeže, ovce, kozy, skotu, prasete, psa, slepice a člověka. U všech těchto druhů byla jako hlavní
biotransformační cesta stanovena dvoustupňová S-oxidace (obrázek 2-19), při které vznikají hlavní
metabolity – chirální albendazolsulfoxid a albendazolsulfon. Zatímco na prvním metabolickém
kroku se podílí převážně flavinové monooxygenasy a CYP3A, vznik sulfonu je katalyzován hlavně
podrodinou CYP1A (Velík a kol., 2004).

obrázek 2-19: Dvoustupňová biotransformace albendazolu (Velík a kol., 2004)
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3 CÍL PRÁCE
Tato diplomová práce je součástí projektu „Dikroceliosa hospodářských zvířat – obranné
mechanismy motolice před účinky anthelmintik“ podporovaného Grantovou agenturou České
republiky (grant 524/07/0611).
Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, zda má anthelmintikum albendazol vliv na aktivitu
biotransformačních enzymů motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum).
1. Stanovit aktivity vybraných redukčních a konjugačních enzymů a flavinových monooxygenas
v mikrosomálních, mitochondriálních a cytosolických frakcích kontrolních a ovlivněných
vzorků získaných z parazita Dicrocoelium dendriticum, který byl:
•

Kultivován v živném médiu RPMI s albendazolem resp. albendazolsulfoxidem
v inkubátoru (ovlivněné vzorky).

•

Kultivován

pouze

v živném

médiu

bez

přídavku

albenzadolu

resp. albendazolsulfoxidu (kontrolní vzorky).
2. Určit aktivitu vybraných redukčních a konjugačních enzymů a flavinových monooxygenas
v mikrosomálních, mitochondriálních a cytosolických frakcích motolic, které byly získané
z muflonek, jimž byl podán albendazol.
3. Získané výsledky porovnat a určit, zda má albendazol vliv na aktivitu biotransformačních
enzymů motolice kopinaté.
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 Materiál
4.1.1 Biologický materiál
Jako biologický materiál jsme při pokusech používali subcelulární frakce (mikrosomy,
mitochondrie a cytosol) z motolice kopinaté. Subcelulární frakce byly připraveny z kontrolních
motolic a z motolic ovlivněných albendazolem resp. albendazolsulfoxidem.

4.1.1.1 Práce s motolicemi
Získání motolic z muflonů:
Játra získaná z usmrcených muflonů jsme rozřezali a promačkali ve fyziologickém roztoku,
tím jsme získali motolice žijící ve žlučových cestách jater. Tyto motolice jsme slili do kádinky
a promyli. Motolice v kádince v prostředí fyziologického roztoku jsme ihned použili k inkubaci.
Inkubace motolic v živném médiu:
Příprava chemikálií:
•

Roztok PBS jsme připravili rozpuštěním pěti tablet PBS v 1 000 ml vody, získali jsme tím
0,01 M fosfátový pufr pH 7,4. K 500 ml pufru jsme přidali 5 ml směsi penicilinu
a streptomycinu.

•

K 500 ml média RPMI 1640 dodaného výrobcem jsme přidali 1 g NaHCO3 a 5 ml směsi
penicilinu a streptomycinu a nechali probublat CO2.
Z kádinky s motolicemi jsme slili fyziologický roztok a motolice jsme promyli dvakrát

roztokem PBS, třikrát PBS s přídavkem antibiotika (k zamezení možné infekce) a jednou roztokem
RPMI. Kádinku s motolicemi v roztoku RPMI jsme umístili do laminárního boxu do vodní lázně
o teplotě 38 ºC.
Z kádinky jsme pomocí pipety odebrali část motolic a přemístili je na Petriho misku, aby se
nám motolice lépe počítaly. Do každé z lahviček určených k inkubaci (mají speciální víčko
umožňující pronikání CO2 do lahvičky během inkubace) jsme napočítali cca 200 jedinců. Z lahviček
jsme odsáli přebytečný roztok RPMI. Dále jsme k motolicím přidali 10ml RPMI a 10 ml 20 µM
albendazolu (ABZ) resp. albendazolsulfoxidu (ABZSO) viz tabulka 4-1. Do další lahvičky jsme
místo ABZ resp. ABZSO dali pouze DMSO (rozpouštědlo ABZ), tyto motolice slouží jako kontrola.
Motolice v lahvičkách jsme inkubovali při 38 ºC a 5% CO2 24 nebo 48 hod viz tabulka 4-1.
Po inkubaci jsme z lahviček odsáli médium a motolice jsme třikrát opláchli pufrem o pH 7,4.
Motolice jsme dále použili k přípravě subcelulárních frakcí.
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4.1.1.2 Příprava subcelulárních frakcí
Vzorek motolic o váze kolem 1 g jsme přemístili do nádobky homogenizátoru, přilili 3 ml
0,1 M sodno-fosfátového pufru o pH 7,4 a zhomogenizovali. Vše jsme přelili do centrifugační
kyvety. Píst a nádobku homogenizátoru jsme opláchli dalšími 3 ml pufru a toto přilili
do centrifugační kyvety. Homogenizaci jsme prováděli v chladicí místnosti při teplotě kolem 10 ºC.
Kyvety jsme vložili do centrifugy Heraeus a stočili na 5 000 g, 20 min při 4 ºC (1. točení).
Peleta obsahuje potrhané membrány a zbytky těl motolic. Supernatant z prvního točení jsme přelili
do čistých kyvet a stočili na stejném rotoru na 20 000 g, 60 min při 4 ºC (2. točení).
Supernatant

z druhého

točení

jsme

slili

do

centrifugačních

kyvet

určených

pro ultracentrifugu Beckman. Centrifugaci jsme nechali proběhnout 60 min, při 105 000 g a 4 ºC
(3. točení).
Peletu z druhého točení jsme skleněnou tyčinkou resuspendovali v 1 ml pufru, kyvety jsme
doplnili pufrem a znovu stočili na 20 000 g, 60 min při 4 ºC (4. točení). Supernatant jsme vylili
a peletu resuspendovali v jednom ml pufru s 20% (v/v) glycerolu. Vše jsme ještě zhomogenizovali
v ultrazvukovém homogenizátoru a rozpipetovali do mikrozkumavek. Takto jsme získali
subcelulární frakci, která obsahuje převážně mitochondrie (mit).
Supernatant ze třetího točení obsahuje převážně cytosol (cyt). Rozpipetovali jsme ho
za stáleho míchání do mikrozkumavek.
Peletu ze třetího točení jsme resuspendovali v 1 ml pufru, kyvety jsme doplnili, vyvážili
a dali znovu do rotoru ultracentrifugy Beckman (5. točení). Supernatant pátého točení jsme vylili,
peletu resuspendovali v 1ml pufru s 20% glycerolu, zhomogenizovali ultrazvukem a rozpipetovali
do mikrozkumavek. Tato frakce obsahuje převážně mikrosomy (mik).
Subcelulární frakce byly zmraženy a uchovávány při -80 ºC v hlubokomrazícím boxu.

4.1.1.3 Označení jednotlivých vzorků
Stanovení aktivity biotransformačních enzymů jsme prováděli u šesti vzorků. U těch
vzorků, které jsme inkubovali, jsme měli k dispozici i kontrolu. Jednotlivé vzorky se od sebe liší
látkou, která byla použita k možnému ovlivnění enzymů a také dobou inkubace viz tabulka 4-1.
Vzorky ♀ 3 a ♀ 4 byly získány tím způsobem, že živým samicím muflona infikovaným
motolicí kopinatou byl podán ABZ (30 mg/kg živé hmotnosti). Tyto samice byly po 24 hod
usmrceny a motolice byly z jater získány způsobem popsaným výše. Z těchto motolic jsme rovněž
připravili subcelulární frakce.
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tabulka 4-1: Označení jednotlivých vzorků
Název vzorku

Inkubace s

c [µM]

Doba inkubace

ABZ

10

24 hod

ABZ
K

24 hod

ABZSO 24

ABZSO

10

24 hod
ABZSO

10

48 hod
ABZSO

10

24 hod
30 mg/kg
živé
hmotnosti
30 mg/kg
živé
hmotnosti

♀4

PBS

•

RPMI 1640, (R 7388, Sigma)

•

albendazol

•

albendazolsulfoxid

•

dimethylsulfoxid

•

bicinchoninová kyselina

•

hovězí sérový albumin

•

1-chloro-2,4-dinitrobenzen

•

glutathion redukovaný

•

NADP

•

metyrapon

•

daunorubicin

•

4-pyridinkarboxaldehyd

•

acenaftenol

•

NADPH

•

thiobenzamid

•

acetonitril

•

glukosa-6-fosfát

•

glukosa-6-fosfátdehydrogenasa

kontrola ke vzorku ABZSO II
ABZ podán živé samici muflona

ABZ podán živé samici muflona

4.1.2 Chemikálie
•

kontrola ke vzorku ABZSO 48

24 hod

K II
♀3

kontrola ke vzorku ABZSO 24

48 hod

K 48
ABZSO II

kontrola ke vzorku ABZ

24 hod

K 24
ABZSO 48

Poznámka

+
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•

p-nitrofenol

•

UDP-glukuronová kyselina

•

neionogenní detergent

•

kyselina trichloroctová

•

UDP-glukosa

4.1.3 Přístroje
•

laboratorní předvážky OWA Labor

•

ultrazvuková lázeň Tesla UC 005 AJ 1

•

analytické váhy Scaltec SBC 22

•

digitální pH metr Jenway LTD 3020

•

centrifuga Heraeus Biofuge Stratos

•

ultrazvukový homogenizátor Sonoplus Bandelin HD 2070

•

ultracentrifuga Sorvall OTD Combi

•

čtečka Biorad, Microplate Reader, model 550

•

laboratorní magnetická míchačka IKA Color Squid Hytrel HTR 8068

•

termomixer Comfort

•

UV – VIS spektrofotometr Unicam Helios β

•

centrifuge eppendorf 4515 D

•

termostat HAAKE P5

•

homogenizátor Potter S, B. Braun, Biotech International
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4.2 Pracovní postup
4.2.1 Stanovení obsahu bílkovin
Princip metody:
2+

Aminokyseliny vázané v bílkovinách redukují v alkalickém prostředí měďnaté ionty (Cu )
+

+

na měďné (Cu ). Při pH kolem 10 pak Cu vytváří s BCA (bicinchoninovou kyselinou) stabilní
modrofialový komplex. Intenzita modrofialového zbarvení je přímo úměrná množství bílkoviny
ve vzorku. Pomocí spektrofotometru jsme měřili absorbanci komplexu při vlnové délce 562 nm
(Smith a kol., 1985). Koncentraci bílkoviny ve vzorku jsme určili z kalibrační přímky.
Chemikálie:
Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH
Roztok B: 4% CuSO4.6 H2O
Pracovní roztok C jsme připravili smícháním roztoku A s roztokem B v poměru 50:1.
Kalibrační křivka:
Jako standard bílkovin pro sestavení kalibrační křivky jsme vzali hovězí sérový albumin
(BSA). Z výchozího 1% roztoku BSA jsme ředěním připravili šest roztoků o vzrůstající koncentraci.
Postup ředění viz tabulka 4-2.

tabulka 4-2: Ředění 1% roztoku BSA
koncentrace
[µg/ml]

roztok 1%
BSA [µl]

destilovaná
voda [µl]

1

0

0

500

2

200

10

490

3

400

20

480

4

600

30

470

5

800

40

460

6

1000

50

450
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Postup:
Před vlastním stanovením jsme vzorky naředěli destilovanou vodou tak, aby se obsah
bílkovin pohyboval v rozmezí 100 až 1000 µg. Konkrétně vzorky obsahující převážně mikrosomy
a mitochondrie jsme naředili 5x (tj. 4:1), cytosol pak 10x (tj. 9:1). Od každého vzorku jsme připravili
dvě ředění a z každého ředění čtyři paralelní vzorky.
Do mikrotitrační destičky jsme napipetovali 10 µl vzorku bílkoviny (roztok BSA nebo vzorky
mikrosomu, mitochondrií, cytosolu) a 200 µl pracovního roztoku C. Do první jamky jsme
napipetovali místo vzorku bílkovin pouze destilovanou vodu, tím byl připraven slepý vzorek.
Destičku jsme inkubovali 30 min při teplotě 37 °C a poté jsme zm ěřili absorbanci na čtečce Biorad
při 562 nm proti destilované vodě.
Výpočet:
Vypočítali jsme průměrnou hodnotu absorbance u každého vzorku. Od této hodnoty jsme
odečetli průměrnou hodnotu absorbance slepého vzorku. Z kalibrační křivky jsme odečetli
koncentraci bílkovin odpovídající dané absorbanci, rovněž jsme museli zohlednit ředění vzorku.

4.2.2 Stanovení aktivity redukčních enzymů
Princip metody:
Stanovení aktivity redukčních enzymů je založeno na proměření poklesu absorbance
+

způsobeném přeměnou NADPH na NADP ve vzorku při 340 nm za laboratorní teploty (25 °C).
Využívá se faktu, že NADPH při 340 nm intenzivně absorbuje, zatímco jeho oxidovaný partner tuto
vlastnost

postrádá.

Pomocí

poklesu

absorbance

a

molárního

absorpčního

koeficientu

+

NADPH/NADP lze kvantitativně vyjádřit aktivitu reduktas.

Stanovení aktivity redukčních enzymů metyraponu
Reakční směs v kyvetě:
930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl metyraponu (1 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
50 µl enzymu (cytosolu, mikrosomů, mitochondrií)
Celkový objem reakční směsi byl 1 ml.
Postup:
Jako první jsme do kyvety dali draselno-fosfátový pufr (0,1 M; pH 6,0), který jsme připravili
smícháním 0,1 M KH2PO4 s 0,1 M K2HPO4 za stálé kontroly pH na pH-metru za laboratorní teploty.
Dále jsme přidali roztok metyraponu (0,1 M; Mr = 226) a roztok NADPH (10 mM, Mr = 833).
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Oba jsme připravili rozpuštěním v ultra H2O v den potřeby. Roztok NADPH je nutno připravovat
v takovém množství, které je spotřebováno za půl dne a během pokusu jej uchovávat v ledu. První
tři složky jsme řádně promíchali a použili jsme je na vynulování přístroje Helios β jako slepý vzorek.
Reakci jsme odstartovali přidáním enzymu. Absorbanci jsme měřili při 340 nm a to v čase 0, 1, 2,
3, 4 min. Použili jsme tři paralelní vzorky.

Stanovení aktivity redukčních enzymů daunorubicinu při pH 6,0
Reakční směs v kyvetě:
930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl daunorubicinu (0,1 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
50 µl enzymu (cytosolu)
Celkový objem reakční směsi byl 1 ml.
Postup:
K draselno-fosfátovému pufru v kyvetě jsme připipetovali vodný roztok daunorubicinu
(10 mM; Mr = 564) připravený v den potřeby a NADPH (10 mM; Mr = 833). Všechny tři složky jsme
důkladně promíchali a vynulovali na ně spektrofotometr Helios ß. Reakci jsme odstartovali
přidáním enzymu. Hodnoty absorbance jsme měřili při 340 nm v čase 0, 1, 2, 3 a 4 minuty. Měření
jsme provedli se třemi vzorky.

Stanovení aktivity redukčních enzymů daunorubicinu při pH 8,5
Reakční směs v kyvetě:
930 µl TRIS - HCl pufru (0,2 M; pH 8,5)
10 µl daunorubicinu (0,1 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
50 µl enzymu (cytosolu)
Celkový objem reakční směsi byl 1 ml.
Postup:
TRIS – HCl (0,2 M; pH 8,5) pufr jsme připravili přiléváním 0,2 M HCl k vodnému roztoku
0,2 M TRIS za kontroly pH na pH-metru při laboratorní teplotě. K pufru jsme do kyvety připipetovali
roztok daunorubicinu (10 mM; Mr = 564) a NADPH, oba jsme připravili v den potřeby. Všechny tři
složky jsme důkladně promíchali a použili jako slepý vzorek na vynulování přístroje Helios ß.
Reakci jsme odstartovali přidáním enzymu. Absorbanci jsme měřili při 340 nm v časech 0, 1, 2, 3
a 4 minuty. Opět jsme použili tři paralelní vzorky.
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Stanovení aktivity redukčních enzymů 4-pyridinkarboxaldehydu
Reakční směs v kyvetě:
970 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl 4-pyridinkarboxaldehydu (1 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
10 µl enzymu (mikrosomů, mitochondrií)
Celkový objem reakční směsi byl 1 ml.
Postup:
K pufru jsme přidali roztok 4-pyridinkarboxaldehydu ve vodě (roztok je stálý, vydrží
minimálně tři týdny v lednici) a NAPDH. Kyvetu jsme uzavřeli parafilmem a několikrát překlopili, tím
jsme dosáhli dostatečného promíchání všech složek. První tři složky tvořily slepý vzorek, na který
jsme vynulovali přístroj Helios ß. Reakci jsme odstartovali přidáním enzymu. Hodnoty absorbance
při 340 nm jsme zaznamenali v čase 0, 1, 2, 3 a 4 min. Měření jsme provedli ve třech paralelních
vzorcích.

Stanovení aktivity redukčních enzymů acenaftenolu
Reakční směs v kyvetě:
930 µl TRIS - HCl pufru (0,1 M; pH 8,9)
10 µl acenaftenolu (1 mM)
+

10 µl NADP (1 mM)
50 µl enzymu (cytosolu, mitochondrií)
Celkový objem reakční směsi byl 1 ml.
Postup:
TRIS – HCl (0,1 M; pH 8,9) pufr jsme připravili přiléváním 0,1 M HCl k vodnému roztoku
0,1 M TRIS za kontroly pH na pH-metru při laboratorní teplotě. Zásobní roztok substrátu byl 0,1 M
+

roztok acenaftenolu (Mr = 170,2) v DMSO, zásobní roztok NADP měl koncentraci 0,1M. První tři
složky jsme dobře promíchali a použili jako slepý vzorek na vynulování spektrofotometru Helios ß.
Reakci jsme odstartovali přidáním enzymu. Vzrůstající absorbanci jsme měřili při 340 nm v časech
0, 1, 2, 3 a 4 minut. Měření jsme provedli na třech paralelních vzorcích.
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Výpočet enzymové aktivity redukčních enzymů:
+

Jednotka enzymové aktivity (U) je definována jako oxidace/redukce 1µmol NADPH/NADP
+

za min při 25 °C. Látkové množství NADPH/NAPD přeměněného při reakci za jednu minutu jsme
určili z absorbance pomocí Lambert-Beerova zákona.

∆n =

∆A
V
ε ⋅l
+

∆n – množství zoxidovaného/zredukovaného NADPH/NADP [mol]
∆A - průměr rozdílů absorbancí po 1 min
+

-1

-1

ε – molární absorbční koeficient NADPH/NADP při 340 nm (6 270 M cm )
l – tloušťka absorbční vrstvy (1 cm)
V – objem reakční směsi (1 ml)
Enzymovou

aktivitu

jsme

vypočítali

jako

podíl

látkového

množství

+

zoxidovaného/zredukovaného NADPH/NADP a času, po který přeměna probíhala.

a=

∆n
t

a – enzymová aktivit redukčních enzymů [mol/min]
t – čas [min]
Odvozenou jednotkou je specifická aktivita, která je vyjádřena jako počet jednotek
na mg proteinu [nmol/min/mg].

4.2.3 Stanovení aktivity flavinových monooxygenas (FMO)
Princip metody:
Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení S-oxidu thiobenzamidu (TBSO)
za minutu (Cashman a Hanzlik, 1981). Aktivitu FMO jsme vyjádřili promocí vzrůstu absorbance
-1

a molárního absorbčního koeficientu TBSO ε = 8 300 M cm

-1

a následně vztáhli na obsah

bílkoviny.
Roztoky:
•

0,1 M draselno-fosfátový pufr (pH 8,0) jsme připravili smícháním vodného roztoku K2HPO4
(17,42 mg/ml) a KH2PO4 (13,61 mg/ml) v poměru 3:1 za kontroly pH na pH-metru. Pufr
jsme během měření udržovali při stálé teplotě 35 °C.

•

substrát – Zásobní roztok thiobenzamidu (TB) o koncentraci 89 mM jsme připravili
rozpuštěním 12,21 mg/ml (Mr = 137,20) v acetonitrilu. Koncentrace TB v reakční směsi je
1 mM.

•

NADPH reagenční systém jsme připravili smícháním složek, viz tabulka 4-3. Po celou dobu
pokusu je třeba ho uchovávat v ledu.
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tabulka 4-3: Složení NADPH reagenčního systému
Složka

Množství

Glukosa-6-fosfát

6 mg

+

•

NADP

2 mg

0,1 M draselnofosfátový pufr, pH 7,4

100 µl

MgCl2 0,1 M

100 µl

Glukosa-6fosfátdyhydrogenasa

5 µl

Celkový objem

200 µl

mikrosomy, mitochondrie – Pipetovali jsme neředěný vzorek mikrosomů a mitochondrií.
Vzorky jsme během pokusu uchovávali v ledu.

•

acetonitril

Postup:
Do kyvety jsme nejprve napipetovali 50 µl mikrosomů resp. mitochondrií, 450 µl pufru
a 12,5 µl reagenčního systému a nechali chvíli temperovat. Poté jsme připipetovali
6,3 µl substrátu (TB), protřepali a měřili absorbanci na UV-VIS spektrofotometru HELIOS ß při 370
nm, který jsme předem vytemperovali na 35 °C. Absorbanci jsme m ěřili vždy po jedné minutě
po dobu 7 minut. Do výpočtů jsme zařadili hodnoty naměřené od 3. minuty, kdy je vzrůst
absorbance již lineární. Měření jsme provedli se třemi paralelními vzorky. Slepý vzorek obsahoval
místo mikrosomů resp. mitochondrií 50 µl pufru.
Výpočet aktivity FMO:
Množství TBSO vzniklého za 1 min (∆n) jsme vypočítali z Lambert-Beerova zákona.

∆n =

∆A
V
ε ⋅l

∆n – množství vzniklého TBSO [mol]
∆A - průměr rozdílů absorbancí po 1 min
-1

-1

ε – molární absorbční koeficient TBSO při 370 nm (8 300 M cm )
l – tloušťka absorbční vrstvy (1 cm)
V – objem reakční směsi (0,5 ml)
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Aktivitu jsme vypočítali jako podíl látkového množství vzniklého TBSO a času, po který
reakce probíhala.

a=

∆n
t

a – aktivita FMO [mol/min]
t – čas [min]
Specifická aktivita je vyjádřena jako počet jednotek na mg proteinu [nmol/min/mg].

4.2.4 Stanovení aktivity glutathion S-transferasy (GST)
Princip metody:
GST

katalyzuje

konjugaci

1-chloro-2,4-dinitrobenzenu

s glutathionem

(Habig a Jakoby, 1981). Aktivita GST je stanovena spektrofotometrickým měřením tvorby
S-2,4-dinitrophenylglutathionu za minutu.
Roztoky:
•

Substrát: 0,1 M 1-chloro-2,4-dinitrobenzen, Mr = 202,56 (CDNB). Navážku 30,4 mg jsme
rozustili v 1,5 ml 95 % ethanolu.

•

Konjugační činidlo: 0,1 M redukovaný glutathion, Mr = 307,33 (GSH). Navážku
46,1 mg jsme rozpuštili v 1,5 ml redestilované vody.

•

0,1 M fosfátový pufr pH 6,5

•

Vzorek enzymu: vzorky cytosolu

Postup:
Do UV-VIS transparentní kyvety jsme nejprve napipetovali 970 µl pufru, 10 µl GSH
a 10 µl cytosolu, vše jsme protřepali a nakonec jsme přidali 10 µl CDNB jako aktivátoru reakce.
Kyvetu jsme ihned vložili do UV-VIS spektrofotometru HELIOS ß a měřili jsme nárůst absorbance
při 340 nm v intervalech jedné minuty po dobu čtyř minut. Do slepých vzorků jsme místo cytosolu
přidali 10 µl pufru, jejich výslednou absorbanci jsme od ostatních hodnot nakonec odečetli.
Pro zpřesnění měření jsme použili 4 paralelní vzorky.

47

Enzymová aktivita je definována jako množství substrátu přeměněného enzymem
za jednu minutu [nmol/min].
Množství

konjugovaného

substrátu

vzniklého

za

1

min

(∆n)

jsme

vypočítali

z Lambert-Beerova zákona.

∆n =

∆A
V
ε ⋅l

∆n – množství vzniklého S-2,4-dinitrofenylglutathionu [mol]
∆A - průměr rozdílů absorbancí po 1 min
ε – molární absorbční koeficient S-2,4-dinitrofenylglutathionu při 340 nm
-1

-1

(9 600M cm )
l – tloušťka absorbční vrstvy (1 cm)
V – objem reakční směsi (1 ml)
Enzymovou

aktivitu

jsme

vypočítali

jako

podíl

látkového

množství

vzniklého

S-2,4-dinitrofenylglutathionu a času, po který reakce probíhala.

a=

∆n
t

a – enzymová aktivit GST [mol/min]
t – čas [min]
Specifická aktivita je vyjádřena jako počet jednotek na mg proteinu [nmol/min/mg].

4.2.5 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT)
Princip metody:
p-nitrofenol (p-NF) je za enzymové katalýzy UGT přeměněn na p-nitrofenolglukuronid a ten
je poté stanoven spektrofotometricky (Mizuma a kol., 1982).
Chemikálie:
•

substrát – 0,556 mM p-NF (Mr = 139,11) jsme připravili rozpuštěním 1,16 mg
v 15,00 ml redestilované vody za pomoci ultrazvuku. V 0,1 ml reakční směsi je
0,0167 µl p-NF.

•

konjugační

činidlo

–

Navážku

1,05

mg

UDP-glukuronové

kyseliny

(UDP-GA)

(Mr = 631,38) jsme v čas potřeby rozpustili v 1,5 ml redestilované vody. V 0,1 ml reakční
směsi je 0,033 µmol UDP-GA.
•

TRIS pufr, pH 7,4 – Navážku 0,5 mg TRIS jsem rozpustili v 10 ml redestilované vody
a pomocí 1 M HCl (cca 3,5 ml) jsme upravili pH na 7,4 a doplnili objem na 15 ml.

•

vzorek enzymu – mikrosomy a mitochondrie o předem známé koncentraci proteinu
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•

detergent – Jednalo se o neionogenní detergent (SLOVASOL) pro aktivaci UGT. Navážku
50 mg jsme rozpustili v 1 ml redestilované vody. K suspenzi mikrosomů resp. mitochondrií
jsme pipetovali takový objem detergentu, aby poměr detergent : protein (w/w) byl 1:2.

•

stop roztok – Jako deproteinizační činidlo jsme použili 3% (w/v) roztok kyseliny
trichloroctové (TCA), který jsme připravili rozpuštěním 0,3 g TCA v 10 ml vody.

•

neutralizační roztok – 1 M roztok NaOH, který jsme použili na neutralizaci TCA.

Postup:
Nejprve jsme vypočítali množství detergentu, které je nutné přidat ke vzorkům mikrosomů
a mitochondrií, viz tabulka 4-4. Vzorek s detergentem jsme inkubovali 20 min při 4 °C.
tabulka 4-4: Objem detergentu potřebný pro aktivaci UGT
Objem detergentu
[µl]

Vzorek
název

objem [µl]

mik

mit

K 24

400

1,5

3,6

ABZSO 24

400

1,6

3,0

K 48

400

2,3

4,0

ABZSO 48

400

1,6

3,0

K II

400

3,3

4,3

ABZSO II

400

4,7

4,2

♀3

400

5,2

7,0

♀4

400

3,5

5,7

KA

400

7,1

10,0

ABZ

400

8,2

8,7

V mikrozkumavkách v ledové lázni jsme připravili reakční směs. Do mikrozkumavek jsme
pipetovali 30 µl TRIS pufru (pH 7,4), 30 µl substrátu p-NF, 30 µl UDP-GA a reakci jsme zahájili
přidáním 10 µl vzorku s detergentem. Mikrozkumavky s reakční směsí jsme uzavřeli, promíchali
a nechali probíhat reakci 20 min při 37 °C. Pro jeden vzorek enzym ů jsme připravili 5 paralelních
reakčních směsí vzorku a 3 paralelní reakční směsi slepého vzorku, kam jsme místo UDP-GA
pipetovali jen vodu.
Reakci jsme po 20 min ukončili vložením zkumavek do ledu a přidáním 50 µl roztoku TCA.
Poté jsme roztok centrifugovali 3 min při 5 000 ot./min. Odebrali jsme 50 µl supernatantu a přidali
ho k 50 µl 1 M NaOH již připraveného v jamkách mikrotitrační destičky. Ve čtečce BioRad jsme
změřili absorbanci nezreagovaného p-NF při 415 nm.
Kvůli výpočtu aktivity enzymu UGT jsme ještě stanovili absorbanci p-NF, který dáváme
do reakce. Do mikrozkumavky jsme napipetovali 30 µl TRIS pufru (pH 7,4), 30 µl p-NF, 40 µl vody
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a 50 µl TCA, obsah jsme promíchali a odebrali 50 µl do mikrotitrační destičky k 50 µl 1 M NaOH, již
připraveného v jamkách. Změřili jsme absorbanci A100 na čtečce při 415 nm. Měření jsme provedli
s osmi paralelními vzorky.
Výpočet aktivity UGT:
Od hodnoty absorbance slepých vzorků jsme odečetli hodnotu absorbance vzorků, tím
jsme získali hodnotu ∆A. Hodnota ∆A je přímo úměrná množství p-NF, který byl při reakci
přeměněn. Využili jsme toho, že jsme věděli látkové množství p-NF v jamce mikrotitrační destičky
a jeho absorbanci A100. Jednotka aktivity UGT je definována jako množství enzymu katalyzující
úbytek 1 µmol p-NF za 1 min při 37 °C. Specifická aktivita je vyjád řena jako počet jednotek
na mg proteinu.

4.2.6 Stanovení aktivity UDP-glukosyltransferasy
Princip metody:
Spektrofotometricky jsme stanovili přeměnu p-nitrofenolu na p-nitrofenolglukosid. Reakce
byla katalyzována enzymem UDP-glukosyltransferasou. Jako konjugační činidlo jsme tentokrát
použili UDP-glukosu.
Chemikálie:
•

konjugační činidlo – Navážku UDP-glukosy jsme v čas potřeby rozpustili v redestilované
vodě. V 0,1 ml reakční směsi je 0,0833 µmol UDP-glukosy.

Postup:
Postup a výpočet aktivity je totožný jako při stanovení UGT, pouze místo UDP-GA jsme
přidávali UDP-glukosu.
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4.3 Statistické hodnocení
4.3.1 Směrodatná odchylka
Směrodatná odchylka je kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického
průměru. Vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru
zkoumaných čísel. Je-li tedy malá, jsou si prvky souboru navzájem podobné a naopak velká
směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.
Značí se řeckým písmenem σ:

1
N

σ =

N

∑

i =1

(xi − x )2

N – počet prvků souboru
xi – hodnota čísla i

x - aritmetický průměr

4.3.2 Statistické porovnání specifických aktivit kontrolních a ovlivněných vzorků
Změnu

specifické

aktivity

ovlivněných

vzorků

vůči

vzorkům

kontrolním

jsme

ze statistického hlediska hodnotili takto.
1. kategorie

∆a < σ ∆a
Změna specifické aktivity nenastala.
Hodnota σ∆a je větší než rozdíl samotný, proto ze statistického hlediska žádná změna
nenastala.
2. kategorie

σ ∆a < ∆a < 2σ ∆a
Změna specifické aktivity je možná, ale není prokázaná.
Hodnota ∆a je větší než σ∆a, ale není větší než její dvojnásobek. K prokázání, jestli
ke změně specifické aktivity došlo, by bylo třeba dalších měření.
3. kategorie

∆a > 2σ ∆a
Změna specifické aktivity byla prokázána s 95% pravděpodobností.
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Kde:

∆a = a o − a k
∆a – změna speficifké aktivity
ao – specifická aktivita ovlivněného vzorku
ak – specifická aktivita kontrolního vzorku
a σ∆a jsme vypočítali ze zákona o hromadění středních chyb

σ ∆a = σ a 2 + σ
k

2
ao

σ∆a – směrodatná odchylka rozdílu specifických aktivit
σak – směrodatná odchylka specifické aktivity kontrolního vzorku
σao – směrodatná odchylka specifické aktivity ovlivněného vzorku
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5 VÝSLEDKY
5.1 Stanovení obsahu bílkovin
Obsah bílkovin v jednotlivých vzorcích jsme stanovili pomocí metody popsané v kapitole
4.2.1. Jako standard bílkovin pro vytvoření kalibrační křivky jsme použili BSA. Kalibrační křivka,
viz obrázek 5-1, byla sestrojena metodou lineární regrese.

0,6
y = 0,000x
R² = 0,954

0,5

A

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

200

400

600

800

1000

1200

c [µg/ml]

obrázek 5-1: Kalibrační křivka
Z kalibrační křivky jsme odečetli koncentraci bílkovin v jednotlivých frakcích a zohlednili
jsme ředění, které jsme použili. Výsledná koncentrace bílkovin viz tabulka 5-1.
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tabulka 5-1: Koncentrace bílkovin v jednotlivých vzorcích
c [mg/ml]
cytosol

mikrosomy

mitochondire

ABZ

2,811

2,431

2,185

K

1,938

1,768

2,045

ABZSO 24

1,794

0,398

0,759

K 24

1,916

0,362

0,888

ABZSO 48

1,887

0,394

0,740

K 48

2,473

0,565

1,001

ABZSO II

2,935

1,183

1,050

K II

2,540

0,818

1,084

♀3

3,906

1,297

1,760

♀4

2,970

0,882

1,434

Z tabulky je patrné že nejvyšší koncentrace bílkovin je v cytosolické frakci. Naopak frakce
mikrosomů obsahovala bílkovin nejméně.
Obsah bílkovin v jednotlivých frakcích jsme stanovovali proto, abychom měli později
možnost porovnat aktivitu jednotlivých enzymů vzhledem k obsahu bílkovin v dané frakci, tzn mohli
stanovit specifickou aktivitu enzymů.

5.2 Stanovení aktivity redukčních enzymů
Specifickou aktivitu redukčních enzymů pro jednotlivé substráty jsme vypočítali podle
metod popsaných v odstavci 4.2.2. Změnu aktivity jsme statisticky vyhodnotili podle vzorců
v kapitole 4.3.

5.2.1 Stanovení aktivity redukčních enzymů metyraponu
Maser a Oppermann (1997) zjistili, že metyrapon je u člověka redukován na alkoholický
metabolit metyrapol jak cytosolickými, tak mikrosomálními enzymy náležícími do nadrodiny
aldo-keto reduktas (dihydrodioldehydrogenasou AKR1C1 neboli DD4) a krátkořetězcových
dehydrogenas/reduktas (11β-HSD a kyrbonylreduktasou – CR). My jsme kromě aktivity
v cytosolické (tabulka 5-2, obrázek 5-2) a mikrosomální (tabulka 5-3, obrázek 5-3) frakci
stanovovali aktivitu také ve frakci mitochondriální (tabulka 5-4, obrázek 5-4).
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Aktivita reduktas metyraponu v cytosolické frakci:
Při porovnání aktivity reduktas metyraponu jsme zjistili, že vzorky, které byly inkubovány
s ABZ resp. ABZSO (dále jen „ovlivněné vzorky“) neměly výrazněji odlišnou aktivitu než vzorky
kontrolní. Ke změně specifické aktivity u nich nedošlo. Výjimkou je vzorek muflonka 3, který
vykazoval aktivitu téměř o polovinu vyšší než vzorek muflonka 4.
tabulka 5-2: Specifická aktivita reduktas metyraponu v cytosolické frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

8,46

±

1,57

ABZSO 24

8,08

±

0,58

K 48

8,68

±

0,73

ABZSO 48

8,45

±

0,69

K II

8,79

±

0,81

ABZSO II

8,00

±

0,53

K

10,83

±

0,85

ABZ

11,23

±

1,09

♀3

16,29

±

0,68

-

♀4

9,57

±

0,56

-

1

1

1

1

obrázek 5-2: Specifická aktivita reduktas metyraponu v cytosolické frakci
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Aktivita reduktas metyraponu v mikrosomální frakci:
V porovnání s cytosolickou frakcí byla aktivita reduktas metyraponu ve frakci mikrosomální
vyšší. Statisticky významné zvýšení aktivity jsme naměřili u jednoho ovlivněného vzorku
(ABZSO 48). Naopak u vzorku ABZSO II jsme naměřili statisticky významné snížení aktivity.
U ostatních ovlivněných vzorků se aktivita nezměnila.
tabulka 5-3: Specifická aktivita reduktas metyraponu v mikrosomální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

25,65

±

4,19

ABZSO 24

22,69

±

3,20

K 48

18,48

±

2,72

ABZSO 48

26,94

±

2,59

K II

16,24

±

1,92

ABZSO II

9,88

±

1,38

K

5,41

±

0,52

ABZ

4,48

±

0,63

♀3

10,28

±

0,88

-

♀4

12,05

±

1,86

-

1

3

3

2

obrázek 5-3: Specifická aktivita reduktas metyraponu v mikrosomální frakci
*statisticky významný rozdíl od kontroly (p<0,05)
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Aktivita reduktas metyraponu v mitochondriální frakci:
Ve vzorcích ABZSO 48 a ABZSO II byla aktivita reduktas metyraponu vyšší v porovnání
s kontrolním vzorkem. Ze statistického hlediska ovšem změna aktivity nebyla prokázána a bylo by
třeba dalších měření. U vzorků ABZ a ABZSO 24 byla aktivita srovnatelná se vzorkem kontrolním.
tabulka 5-4: Specifická aktivita reduktas metyraponu v mitochondriální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

8,68

±

1,15

ABZSO 24

9,66

±

1,34

K 48

13,81

±

2,46

ABZSO 48

20,81

±

3,02

K II

11,28

±

1,88

ABZSO II

16,20

±

1,99

K

5,07

±

0,65

ABZ

3,65

±

0,56

♀3

6,04

±

1,25

-

♀4

7,78

±

1,32

-

1

2

2

2

obrázek 5-4: Specifická aktivita reduktas metyraponu v mitochondriální frakci
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5.2.2 Stanovení aktivity redukčních enzymů daunorubicinu
Daunorubicin je redukován na daunorubicinol dvěma reduktasami, z nichž jedna vykazuje
redukční aktivitu při pH 8,5 a druhá při pH 6,0 (Felsted a Bachur, 1980). Podle Ohary se
spolupracovníky (1995) je daunorubicin redukován DD2 a karbonylreduktasou (CR), které vykazují
nejvyšší aktivitu při pH 6,0 a aldehydreduktasou (AKR1A1), jejíž maximální redukční aktivita je při
pH 8,5.
Aktivita reduktas daunorubicinu při pH 6,0 v cytosolické frakci:
Z tabulka 5-5 a obrázek 5-5 můžeme vyčíst, že aktivita DD2 a CR je u ovlivněných vzorků
srovnatelná s aktivitou vzorků kontrolních. Ke změně aktivity nedošlo.
tabulka 5-5: Specifická aktivita reduktas daunorubicinu při pH 6,0 v cytosolické frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

19,14

±

1,54

ABZSO 24

21,93

±

1,17

K 48

21,17

±

0,56

ABZSO 48

21,55

±

0,85

K II

20,34

±

1,86

ABZSO II

21,63

±

0,88

K

23,17

±

1,03

ABZ

20,99

±

0,75

♀3

20,68

±

1,69

-

♀4

21,12

±

1,12

-

2

1

1

2

obrázek 5-5: Specifická aktivita reduktas daunorubicinu při pH 6,0 v cytosolické frakci
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Aktivita reduktas daunorubicinu při pH 8,5 v cytosolické frakci:
Aktivita aldehydreduktasy, která vykazuje maximální redukční aktivitu při pH 8,5, byla
naměřena téměř shodná u kontrolních i ovlivněných vzorků, viz tabulka 5-6 a obrázek 5-6. Aktivita
nebyla změněna.
tabulka 5-6: Specifická aktivita reduktas daunorubicinu při pH 8,5 v cytosolické frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

3,74

±

0,50

ABZSO 24

3,70

±

0,77

K 48

3,33

±

0,49

ABZSO 48

3,24

±

0,54

K II

3,98

±

0,43

ABZSO II

3,98

±

0,64

K

4,49

±

0,71

ABZ

3,97

±

0,43

♀3

3,67

±

0,31

-

♀4

3,94

±

0,55

-

1

1

1

1

obrázek 5-6: Specifická aktivita reduktas daunorubicinu při pH 8,5 v cytosolické frakci
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5.2.3 Stanovení aktivity redukčních enzymů 4-pyridinkarboxaldehydu
4-pyridinkarboxaldehyd je redukován v cytosolické frakci lidských jater aldehydreduktasou
(AKR1A1). V dalších metabolických přeměnách mohou dle novějších studií hrát roli i DD1, DD2
a DD4 (Palackal a kol., 2001). V mikrosomální frakci je redukován 3α-HSD (Maser, 1995). My jsme
stanovovali aktivitu v mikrosomální a mitochondriální frakci.
Aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální frakci:
Statisticky významné zvýšení aktivity reduktas oproti kontrole jsme zjistili u vzorku
ABZSO 48 naopak vzorku ABZSO II došlo ke statisticky významnému snížení aktivity. U ostatních
vzorků ke změně aktivity nedošlo. Výsledky jsou uvedeny v tabulka 5-7 a obrázek 5-7.
tabulka 5-7: Specifická aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

106,25 ± 16,69

ABZSO 24

113,46 ± 16,00

K 48

87,04 ± 14,64

ABZSO 48

175,14 ± 27,77

K II

74,68 ± 10,40

ABZSO II

49,40 ± 6,92

K

30,06 ± 5,33

ABZ

24,60 ± 3,82

♀3

58,37 ± 6,70

-

♀4

75,31 ± 10,33

-

1

3

3

1

obrázek 5-7: Specifická aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální frakci
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Aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mitochondriální frakci:
Podobně jako v mikrosomální frakci, tak i v mitochondriích byla aktivita oproti kontrole
zvýšená pouze ve vzorku ABZSO 48. Ve zbytku vzorků byla aktivita v ovlivněných vzorcích jen
nepatrně vyšší nebo nižší než u kontrolních vzorků. I celkově byla aktivita v mitochondriích nižší
než v mikrosomech, viz tabulka 5-8 a obrázek 5-8.
tabulka 5-8: Specifická aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mitochondriální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

50,86

± 6,17

ABZSO 24

40,23

± 7,97

K 48

67,70

± 10,85

ABZSO 48

88,26

± 8,94

K II

64,98

± 5,44

ABZSO II

73,16

± 8,45

K

27,94

± 2,96

ABZ

21,89

± 3,65

♀3

51,89

± 7,98

-

♀4

42,01

± 6,82

-

2

2

1

2

obrázek 5-8: Specifická aktivita reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu v mitochondriální frakci
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5.2.4 Stanovení aktivity redukčních enzymů acenaftenolu
Acenaftenol

je

substrátem

pro

lidské

cytosolické

aldo-keto

reduktasy

(dihydrodioldehydrogenasy) AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3 a AKR 1C4 (Burczynski a kol., 1999)
a potkaní AKR1C9. Ke stanovení aktivity odpovídajících enzymů motolice kopinaté jsme použili
cytosolickou a mitochondriální frakci.
Aktivita reduktas acenaftenolu v cytosolické frakci:
K většímu zvýšení aktivity oproti kontrole došlo ve vzorcích ABZ a ABZSO II. V ostatních
vzorcích byla aktivita kontrolních i ovlivněných vzorků téměř shodná. Více ukazuje tabulka 5-9
a obrázek 5-9.
tabulka 5-9: Specifická aktivita reduktas acenaftenolu v cytosolické frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

16,09

±

0,62

ABZSO 24

18,52

±

1,12

K 48

22,36

±

2,02

ABZSO 48

20,74

±

1,40

K II

24,06

±

1,49

ABZSO II

30,15

±

2,09

K

22,05

±

1,39

ABZ

27,23

±

1,66

♀3

32,45

±

1,33

-

♀4

27,65

±

1,47

-

2

1

3

3

obrázek 5-9: Specifická aktivita reduktas acenaftenolu v cytosolické frakci
Aktivita reduktas acenaftenolu v mitochondriální frakci:
V mitochondriální frakci nebyla nalezena aktivita reduktas acenaftenolu.
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5.3 Stanovení aktivity flavinových monooxygenas (FMO)
Aktivitu

FMO

jsme

stanovili

pomocí

spektrofotometrického

měření

tvorby

S-oxidu thiobenzamidu (Cashman a Hanzlik, 1981). Měření jsme prováděli v mitochondriální
a mikrosomální frakci. Postup viz kapitola 4.2.3.
Aktivita FMO v mikrosomální frakci:
U všech ovlivněných vzorků jsme naměřili nižší aktivitu než u vzorků kontrolních. Výsledky
jsou však zatíženy poměrně velkou chybou (velké směrodatné odchylky), protože naměřené
aktivity dosahují jen velmi nízkých hodnot. Zřejmě se pohybujeme na hranici detekce použité
metody. Výsledky viz tabulka 5-10 a obrázek 5-10.
tabulka 5-10: Specifická aktivita FMO v mikrosomální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

2,491 ± 1,584

ABZSO 24

1,664 ± 1,014

K 48

1,066 ± 0,501

ABZSO 48

0,933 ± 0,430

K II

3,066 ± 1,798

ABZSO II

1,041 ± 0,572

K

0,466 ± 0,292

ABZ

0,264 ± 0,086

♀3

1,226 ± 0,780

-

♀4

1,024 ± 0,615

-

1

1

2

1

obrázek 5-10: Specifická aktivita FMO v mikrosomální frakci
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Aktivita FMO v mitochondriální frakci:
V mitochondriální frakci jsme naměřili velmi nízké aktivity FMO. Měření bylo opět zatíženo
výraznou chybou. Výsledky viz tabulka 5-11 a obrázek 5-11.
tabulka 5-11: Specifická aktivita FMO v mitochondriální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

3,804 ± 1,984

ABZSO 24

3,192 ± 2,515

K 48

1,865 ± 0,646

ABZSO 48

2,891 ± 1,278

K II

1,339 ± 0,909

ABZSO II

1,004 ± 0,550

K

0,196 ± 0,064

ABZ

0,854 ± 0,345

♀3

0,171 ± 0,095

-

♀4

0,554 ± 0,237

-

1

1

1

2

obrázek 5-11: Specifická aktivita FMO v mitochondriální frakci
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5.4 Stanovení aktivity glutathion S-transferasy (GST)
Aktivitu

GST

jsme

stanovili

pomocí

spektrofotometrického

měření

tvorby

S-2,4-dinitrofenylglutathionu (Habig a Jakoby, 1981). Měření jsme prováděli v cytosolické frakci.
Postup viz kapitola 4.2.4.

Aktivita GST v cytosolické frakci:
Ve vzorku ABZSO 24 byla aktivita oproti kontrolnímu vzorku zvýšená, nebyla však
jednoznačně prokázána změna aktivity. U ostatních vzorků se aktivita nezměnila, viz tabulka 5-12
a obrázek 5-12.
tabulka 5-12: Specifická aktivita GST v cytosolické frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

452,6

±

64,1

ABZSO 24

593,4

±

76,8

K 48

712,4

±

84,5

ABZSO 48

706,7

±

70,7

K II

549,8

±

76,4

ABZSO II

614,2

±

69,1

K

552,5

±

57,0

ABZ

570,0

±

69,8

♀3

598,9

±

79,4

-

♀4

611,0

±

56,9

-

2

1

1

1

obrázek 5-12: Specifická aktivita GST v cytosolické frakci
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5.5 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT)
Ke stanovení aktivity UGT jsme použili spektrofotometrickou metodu stanovení přeměny
p-nitrofenolu

na

p-nitrofenolglukuronid

(Mizuma

a

kol.,

1982).

Měření

jsme

prováděli

v mikrosomální a mitochondriální frakci. Postup viz kapitola 4.2.5.
Aktivita UGT v mikrosomální frakci:
Ve vzorku ABZSO 48 byla aktivita ovlivněného vzorku zvýšena v porovnání se vzorkem
kontrolním. Vzorek ABZSO II také vykazoval zvýšení aktivity, ale ze statistického hlediska nebyla
aktivita prokázána. U vzorků ABZSO 24 a ABZ je aktivita ovlivněného vzorku srovnatelná
s aktivitou ve vzorcích kontrolních. Více v tabulka 5-13 a obrázek 5-13.
tabulka 5-13: Specifická aktivita UGT v mikrosomální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

1,665 ± 0,124

ABZSO 24

1,355 ± 0,149

K 48

2,137 ± 0,221

ABZSO 48

5,595 ± 0,657

K II

1,881 ± 0,523

ABZSO II

2,676 ± 0,336

K

1,270 ± 0,104

ABZ

1,257 ± 0,146

♀3

2,128 ± 0,286

-

♀4

2,985 ± 0,538

-

2

3

2

1

obrázek 5-13: Specifiká aktivita UGT v mikrosomální frakci
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Aktivita UGT v mitochondriální frakci:
S výjimkou vzorku ABZ a ♀ 4 jsme v mitochondriální frakci u ovlivněných vzorků nezjistili
aktivitu UGT. Naopak u kontrolních vzorků jsme aktivitu naměřili.
tabulka 5-14: Specifická aktivita UGT v mitochondriální frakci
Vzorek

as [nmol/min/mg] ± Smodch

Statistické hodnocení

K 24

0,647 ± 0,264

ABZSO 24

0,000 ± 0,000

K 48

0,502 ± 0,308

ABZSO 48

0,000 ± 0,000

K II

0,574 ± 0,406

ABZSO II

0,000 ± 0,000

K

0,209 ± 0,153

ABZ

1,405 ± 0,294

♀3

0,000 ± 0,000

-

♀4

0,551 ± 0,147

-

3

2

2

3

obrázek 5-14: Specifická aktivita UGT v mitochondriální frakci
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5.6 Stanovení aktivity UDP-glukosyltransferasy
Aktivitu UDP-glukosyltransferasy jsme stanovili pomocí spektrofotometrického měření
tvorby konjugačního produktu. Měření jsme prováděli v mikrosomální a mitochondriální frakci.
Postup viz kapitola 4.2.6.
V mikrosomální ani mitochondriální frakci jsme nenalezli aktivitu UDP-glukosyltransferasy.
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6 DISKUSE
Cílem této práce bylo zjistit, zda má albendazol vliv na aktivitu biotransformačních enzymů
motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum). Aktivity jednotlivých enzymů jsme stanovovali in vitro
v subcelulárních frakcích homogenátu motolic. Subcelulární frakce byly připraveny z kontrolních
motolic a motolic ovlivněných ABZ resp. ABZSO. Ovlivněné motolice byly získány kultivací
v živném médiu RPMI s ABZ resp. ABZSO v CO2 inkubátoru. Kontrolní motolice jsme inkubovali
za stejných podmínek pouze s tím rozdílem, že nebyl přidán ABZ. Dva vzorky subcelulárních frakcí
jsme připravili z motolic získaných z muflonek, kterým byl podán albendazol.
Z každého

vzorku

motolic

jsme

připravili

tři

subcelulární

frakce:

mikrosomální,

mitochondriální a cytosolickou. Izolace jednotlivých frakcí je založena na ultracentrifugaci
homogenátu motolic při různé rychlosti otáček centrifugy.
Nejprve jsme stanovili koncentraci bílkovin jednotlivých vzorků. Díky tomu jsme později
mohli vztáhnout naměřenou aktivitu na obsah bílkoviny a získat tak specifickou aktivitu, kterou
můžeme vzájemně porovnávat. Obsah bílkovin jsme stanovili metodou BCA. Nejvyšší koncentrace
bílkovin byla v cytosolických frakcích, naopak frakce mikrosomální obsahovaly bílkovin nejméně.
Aktivitu redukčních enzymů jsme stanovovali metodou založenou na proměření poklesu
+

absorbance způsobeném přeměnou NADPH na NADP ve vzorku při 340 nm. Zjišťovali jsme
schopnost enzymů motolice kopinaté redukovat karbonylovou resp. oxidovat hydroxylovou skupinu
vybraných substrátů (metyraponu, 4-pyridinkarboxaldehydu, daunorubicinu při pH 6,0 a 8,5
a acenaftenolu) v mikrosomální, mitochondriální a cytosoliceké frakci kontrolních a ovlivněných
motolic.
Reduktasy metyraponu jsme stanovovali ve všech třech frakcích a ve všech frakcích jsme
také určitou aktivitu těchto enzymů objevili. Nejvyšší aktivity jsme nalezli ve frakci mikrosomální
naopak v cytosolu byly aktivity nižší. Při porovnání aktivity kontrolních a ovlivněných vzorků jsme
došli k tomuto závěru: ke zvýšení aktivity došlo v mikrosomech vzorku ABZSO 48, ve stejné frakci
došlo ke snížení aktivity ve vzorku ABZSO II. U ostatních ke změně aktivity buď nedošlo, nebo to
nebylo jednoznačně prokázáno, viz tabulka 6-2, tabulka 6-3, tabulka 6-4.
V cytosolu jsme dále určovali aktivitu redukčních enzymů daunorubicinu při pH 6,0 a 8,5,
přičemž každé pH odpovídá aktivitě jiných enzymů nalezených u člověka. Podle Ohary a kol.
(1995) je daunorubicin při pH 6,0 redukován na daunorubicinol AKR1C2 a karbonylreduktasou
(CR). Při pH 8,5 vykazuje maximální redukční aktivitu aldehyd reduktasa (AKR1A1). V cytosolické
frakci Dicrocoelium dendriticum jsme nalezli aktivitu reduktas daunorubicinu při obou pH.
Ke změně aktivity v ovlivněných vzorcích oproti kontrolním nedošlo ani u jednoho vzorku.
Aktivitu redukčních enzymů 4-pyridinkarboxaldehydu jsme stanovovali v mikrosomech
a mitochondriích. V obou frakcích jsme nalezli aktivitu těchto reduktas, přičemž v mikrosomální
frakci byly aktivity celkově vyšší než ve frakci mitochondriální. Ke změně aktivity ovlivněných
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vzorků oproti kontrolním došlo pouze ve dvou vzorcích mikrosomální frakce. Ve vzorku ABZSO 48
došlo ke zvýšení aktivity a naopak ve vzorku ABZSO II jsme naměřili aktivitu nižší. U ostatních
vzorků jsme změnu aktivity neprokázali.
V cytosolické a mitochondriální frakci jsme stanovovali redukční enzymy acenaftenolu.
Zatímco v mitochondriích jsme žádnou aktivitu nenalezli, v cytosolu se nám podařilo aktivitu těchto
enzymů stanovit. Ovlivněný cytosol vzorků ABZSO II a ABZ měl vyšší aktivitu redukčních enzymů
acenaftenolu než cytosol vzorků kontrolních. U ostatních vzorků se aktivita nezměnila.
Z oxidačních enzymů jsme sledovali pouze aktivitu flavinových monooxygenas metodou
založenou na spektrofotometrickém stanovení vznikajícího S-oxidu thiobenzamidu. Podařilo se
nám naměřit určité hodnoty aktivity těchto enzymů jak v mikrosomální tak mitochondriální frakci.
Naměřené aktivity dosahovaly jen velmi nízkých hodnot a byly zatíženy poměrně velkou chybou
(velké směrodatné odchylky). Zřejmě jsme se pohybovali na hranici detekce použité metody.
Při porovnání kontrolních a ovlivněných vzorků jsme zjistili, že u žádného ze vzorků nedošlo
ke změně aktivity. K podobnému závěru došel i Velík a kol. (2004) ve svém článku o modulaci
biotransformačních

enzymů

vlivem

benzimidazolových

léčiv.

Bylo

zjištěno,

že

některá

benzimidazolová léčiva (včetně albendazolu) mají schopnost výrazně ovlivnit aktivitu některých
isoforem CYP (viz tabulka 6-1) u laboratorních zvířat, buněčných linií a člověka. Přičemž indukce
CYP1A se u člověka jeví jako farmakologicky významná. Indukční účinek albendazolu na aktivitu
FMO nebyl nalezen (Velík a kol., 2004). Zdá se tedy, že FMO, které se převážně účastní na prvním
metabolickém kroku přeměny albendazolu na albendazolsulfoxid, by neměly být zodpovědné
za vznik rezistence u motolice kopinaté.
tabulka 6-1: Indukční schopnost benzimidazolových antehlmintik na CYP
Benzimidazolový
derivát

CYP
1A1

1A2

2A6

2B1

2B2

2E1

3A4

albendazol

+

+

+

+

+

+

+

fenbendazol

+

+

mebendazol

+

thiabendazol

+

+

Konjugačním, redukčním a hydrolytickým enzymům je u červů připisována klíčová role
při

biotransformaci

anthelmintik.

Z konjugačních

enzymů

mají

dominantní

úlohu

glutathion S-transferasy (Barrett, 1997). Také my jsme v cytosolických frakcích všech vzorků
nalezli nejvyšší aktivitu těchto enzymů v porovnání se stanovovanými aktivitami ostatních
biotransformačních enzymů. Aktivita GST se pohybovala řádech stovek nmol/min/mg, zatímco
aktivity ostatních biotransformačních enzymů v řádech desítek příp. jednotek nmol/min/mg.
Nezjistili jsme změnu aktivity při porovnání kontrolních a ovlivněných vzorků. Souvislostí
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mezi změnou aktivity GST a vývojem rezistence na salicylanilidová anthelmintika (rafoxanid
a klosantel) ve Fasciola hepatica se zabýval i Miller a kol. (1994). Zjistil, že isoláty motolic získané
z ovcí vystavených působení rafoxanidu a klosantelu, mají celkově nižší aktivitu GST než ty, které
byly získány z neléčených zvířat. Ovšem léčba jinými léky (oxybendazol, luxabendazol,
triklabendazol) neměla na aktivitu GST vliv. Pokles aktivity GST byl spojen se zvýšením rezistence
na léčivo. Naše zjištění, že albendazol neovlivňuje aktivitu GST, je tedy ve shodě s výsledky Millera
a kol. (1994), který zjistil, že některá další benzimidazolová anthelmintika (viz výše) nemají
na aktivitu GST vliv.
V mikrosomální

a

UDP-glukuronosyltransferasy

mitochondriální
metodou

frakci

jsme

dále

spektrofotometrického

stanovovali
měření

aktivitu
vzniklého

p-nitrofenolglukuronidu. Při porovnání mikrosomů a mitochondrií vykazovala vyšší aktivitu UGT
v mikrosomech než v mitochondriích. U ovlivněných vzorků v mitochondriích nebyla aktivita UGT
nalezena vůbec (s výjimkou vzorku ABZ). Při porovnání aktivit kontrolních a ovlivněných vzorků
jsme zjistili, že v mikrosomální frakci došlo ke zvýšení aktivity UGT ve vzorku ABZSO 48,
u ostatních se aktivita nezměnila. V mitochondriích se aktivita u vzorku ABZSO 24 snížila,
u ostatních nezměnila. Rolin a kol. (1989) studoval metabolismus ABZ a benzimidazolových
anthelmintik v mikrosomální frakci lidských jater získaných biopsií a také na lidských buněčných
liniích. Zjistil, že albendazolsulfoxid a albendazolsulfon indukují některé biotransformační enzymy
(některé CYP a UGT) a dále, že ABZ nezvyšuje, nebo dokonce mírně snižuje aktivitu těchto
enzymů.
Poslední enzymy, u kterých jsme určovali jejich aktivitu, byly UDP- glukosyltransferasy.
V mikrosomální ani v mitochondriální frakci jsme však jejich aktivitu nenalezli.
Porovnání aktivit kontrolních a ovlivněných vzorků ze statistického hlediska jsem přehledně
zpracovala do třech tabulek, zvlášť pro každou frakci. Kategorie 1 znamená, že nedošlo ke změně
aktivity. Kategorie 2: změna aktivity je možná, ale není prokázaná. Kategorie 3: změna aktivity byla
prokázaná s 95% pravděpodobností (metody výpočtů kategorií viz kapitola 4.3).
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tabulka 6-2: Porovnání aktivity kontrolních a ovlivněných vzorků mikrosomů
Redukční enzymy
mikrosomy

Oxidační
enzymy

Konjugační
enzymy

metyraponu

4-pyridinkarboxaldehydu

FMO

UGT

K 24 x ABZSO 24

1

1

1

2

K48 x ABZSO 48

3

3

1

3

K II x ABZSO II

3

3

2

2

K x ABZ

2

1

1

1

V mikrosomální frakci byly nejvíce ovlivněny redukční enzymy. K největšímu ovlivnění,
co se týče jednotlivých vzorků, došlo u vzorků ABZSO 48 a ABZSO II.

tabulka 6-3: Porovnání aktivity kontrolních a ovlivněných vzorků mitochondrií
Redukční enzymy
mitochondrie

Oxidační
enzymy

Konjugační
enzymy

metyraponu

4-pyridinkarboxaldehydu

FMO

UGT

K 24 x ABZSO 24

1

2

1

3

K48 x ABZSO 48

2

2

1

2

K II x ABZSO II

2

1

1

2

K x ABZ

2

2

2

3

U mitochondrií došlo pouze ke změně aktivity UGT ve dvou ze čtyřech vzorků.

tabulka 6-4: Porovnání aktivity kontrolních a ovlivněných vzorků cytosolu
Konjugační
enzymy

Redukční enzymy
cytosol
metyraponu

daunorubicinu,
pH 6,0

daunorubicinu,
pH 8,5

acenaftenolu

GST

K 24 x ABZSO 24

1

2

1

2

2

K48 x ABZSO 48

1

1

1

1

1

K II x ABZSO II

1

1

1

3

1

K x ABZ

1

2

1

3

1

V cytosolu jsme zjistili pouze změnu aktivity redukčních enzymů acenaftenolu.
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Již dříve bylo prokázáno, že při opakovaném podání benzimidazolových léčiv v terapii
dikroceliosy v praxi dochází ke snížení jejich účinnosti. Indukce biotransformačních enzymů je
jedním z možných mechanismů vzniku resistence. V mé práci se mi ovšem jednoznačně
nepodařilo prokázát, že by za snížení tohoto účinku byla zodpovědná indukce biotransformačních
enzymů motolice kopinaté. U některých biotransformačních enzymů jsem nalezla určité náznaky
změny specifické aktivity, které by za vznik rezistence zodpovědné být mohly. Bylo by ovšem třeba
tuto skutečnost dokázat dalšími měřeními aktivit enzymů motolic, které byly vystaveny opakované
expozici benzimidazolových anthelmintik. Je totiž pravděpodobné, že na vzniku rezistence se podílí
zejména doba, po kterou je parazit ve styku s léčivem a také koncentrace tohoto léčiva.
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7 ZÁVĚR
1. Stanovili jsme aktivitu vybraných biotransformačních enzymů Dicrocoelium dendriticum
v jejích mikrosomálních, mitochondriálních a cytosolických frakcích. Použili jsme jednak
vzorky ovlivněné albandazolem resp. albendazolsulfoxidem a vzorky kontrolní.
•

Ve vzorcích jsme objevili aktivitu enzymů schopných redukovat karbonylovou
skupinu.

•

V mikrosomech a mitochondriích jsme stanovili aktivitu flavinových monooxygenas.

•

Nalezli jsme aktivity enzymů konjugujících xenobiotika s kyselinou glukuronovou
a s glutationem. Ke konjugaci s glukosou v motolicích nedochází.

2. U motolic, které byly získané z muflonek, jimž byl podán albendazol, jsme objevili aktivitu
enzymů schopných redukovat karbonylovou skupinu. V mikrosomech a mitochondriích jsme
stanovili aktivitu flavinových monooxygenas. Nalezli jsme aktivity enzymů konjugujících
xenobiotika s kyselinou glukuronovou a s glutationem. Ke konjugaci s glukosou v motolicích
nedochází.
3. Vliv albendazolu na aktivitu biotransformačních enzymů motolice kopinaté jsme jednoznačně
neprokázali.
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ABZ

albendazol

ABZSO

albendazolsulfoxid

AKR

aldo-keto reduktasy

BCA

bicinchoninová kyselina

BSA

bovinní sérový albumin

CDNB

1-chloro-2,4-dinitrobenzen

CYP

cytochromy P450

cyt

cytosol

DMSO

dimethylsulfoxid

FMO

flavinové monooxygenasy

GSH

redukovaný glutathion

GST

glutathion S-transferasa

MDR

dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem

metyrapon

2-methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanon

mik

mikrosomy

mit

mitochondrie
+

NADPH/NADP

redukovaný/oxidovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát

PBS

phosphate buffered saline

p-NF

p-nitrofenol

RPMI

médium RPMI 1640

SDR

dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem

TB

thiobenzamid

TBSO

S-oxid thiobenzamidu

TCA

kyselina trichloroctová

TRIS

tris(hydroxymethyl)-aminomethan

UDP-GA

UDP-glukuronová kyselina

UGT

UDP-glukuronosyltransferasa
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