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 Biotransformační enzymy parazitických helmintů jsou v poslední době 

studovány v souvislosti s narůstající rezistencí helmintů na anthelmintika. Znalost 

detoxikačního aparátu parazitů může přispět k zvýšení úspěšnosti terapie helmintóz. 

Tato diplomová práce se věnuje metabolismu xenobiotik u tasemnice krysí 

(Hymenolepis diminuta). Součástí práce byl chov a infikace mezihostitelů – potemníka 

hnědého (Tribolium castaneum) a potemníka moučného (Tenebrio molitor), výběr 

vhodnějšího mezihostitele, infikace konečného hostitele (potkana) a izolace tasemnice 

z jeho střeva. Hlavním úkolem bylo sledovat biotransformaci anthelmintik a aktivitu 

oxidačních, redukčních a konjugačních enzymů. Výsledky této práce ukazují, že H. 

diminuta je schopna redukovat flubendazol a mebendazol, oxidace albendazolu 

prakticky neprobíhala. H. diminuta je vybavena oxidačními enzymy 

(superoxiddismutasou, peroxidasou, katalasou), které ji chrání před působením 

oxidantů, produkovanými hostitelem. V rámci experimentu se podařilo prokázat 

vysokou aktivitu enzymů redukujících karbonylovou skupinu xenobiotik, 

z konjugačních enzymů se výrazně uplatňovala glutathion-S-transferasa.  
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 Biotransformation enzymes of parasitic helminths are recently studied in the 

context of the increasing resistance of helminths to anthelmintics. Knowledge of 

parasite detoxification system may help to increase the success of helminthoses therapy. 

This thesis focuses on xenobiotic metabolism in the rat tapeworm (Hymenolepis 

diminuta). Infection of intermediate hosts - red flour beetle (Tribolium castaneum) and 

mealworm beetle (Tenebrio molitor), a choice of more appropriate intermediate host, 

infection of definitive host (rat) and isolation of tapeworms from its intestine, was also 

the part of the thesis. The main task was to study the biotransformation of anthelmintics 

and activity of oxidation, reduction and conjugation enzymes. The results of this study 

show that H. diminuta is able to reduce flubendazole and mebendazol, oxidation of 

albendazole was not proven ex vivo. H. diminuta is equipped with oxidative enzymes 

(superoxide dismutase, peroxidase, catalase), which protects it from exposure to the 

oxidants produced by the host. A high activity of carbonyl reducing enzymes and 

glutathione-S-transferase was proven during the experiment. 
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1 ÚVOD 

 Parazitičtí helminté jsou příčinou onemocnění zvířat i lidí. Především 

v rozvojových zemích představuje vysoká míra infikace lidí vnitřními parazity vážný 

problém, který spolu s nedostatečnou výživou vede k zvyšování dětské úmrtnosti. 

Helmintózy chovů hospodářských zvířat způsobují chovatelům velké finanční ztráty.  

 Jako účinnou obranu proti helmintům se podařilo vyvinout celé spektrum 

anthelmintik. Časté užívání anthelmintik však vede k nárůstu resistence u parazitů. 

Cesta k nalezení řešení problému rezistence zahrnuje i nutnost poznání detoxikačních 

mechanismů u helmintů. Biotransformační enzymy chrání helminty před působením 

látek, které jsou toxické pro jejich organismy (xenobiotik), mezi které patří 

i anthelmintika. 

 Tato diplomová práce se zabývá metabolismem xenobiotik u tasemnice krysí 

(Hymenolepis diminuta), modelového organismu pro studium třídy Cestoda. Součástí 

úkolu bylo zavedení chovu tasemnice, protože nalezení optimální metody k získávání 

jedinců Hymenolepis diminuta bylo nezbytné pro další výzkum.  

 V rámci diplomové práce byly u H. diminuta měřeny katalytické aktivity 

biotransformačních enzymů (oxidačních, redukčních, konjugačních) a také sledována 

biotransformace vybraných anthelmintik in vitro i ex vivo. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hymenolepis diminuta 

2.1.1 Stavba těla 

 Hymenolepis diminuta, tasemnice krysí, je parazit náležející do třídy Cestoda, 

podtřídy Eucestoda, řádu Cyclophyllidae, čeledě Hymenolepididae. Válcovité tělo této 

tasemnice je dlouhé 20 – 60 cm a skládá se ze skolexu (hlavičky) a segmentované 

strobily (těla). Skolex je vybaven čtyřmi kruhovitými přísavkami a vysunovatelným 

chobotkem (rostellum), který ale u Hymenolepis diminuta, na rozdíl od příbuzné 

tasemnice Hymenolepis nana, není vybaven rostellárními háčky. Strobila je tvořena 

jednotlivými články (proglotidy), které představují samostatné reprodukční jednotky. 

Povrch těla je tvořen tegumentem (neodermis). Typickým znakem povrchu tasemnic je 

přítomnost mikrotrichů (přeměněné mikroklky), které jsou vně kryty glykokalyxem 

(Volf a kol. 2007). Vzhledem k absenci střeva přijímá H. diminuta živiny vnějším 

povrchem těla, mikrotrichy zvětšují plochu těla a umožní vstřebání většího množství 

živin. Glykokalyx, vrstva makromolekul obsahujících sacharidy, pomáhá chránit H. 

diminuta ve střevě definitivního hostitele. Interakcí glykokalyxu a určitých molekul 

dochází ke zvýšení aktivity amylasy v H. diminuta a potlačení trypsinu, chymotrypsinu, 

a pankreatické lipasy hostitele. Dále dochází k poklesu absorpce kationtů a žlučových 

solí do těla parazita (Dawey 2001). 

 

Obr.1: Hymenolepis diminuta. Foto: Mgr. Ivan Vokřál 
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 Tasemnice jsou až na výjimky hermafrodité, v každém článku je samčí i samičí 

reprodukční soustava. K oplození dochází nejčastěji mezi dvěma tasemnicemi nebo 

mezi články na stejné strobile. Nejstarší články na konci těla jsou naplněné vajíčky 

(Volf a kol 2007). 

2.1.2 Vývojový cyklus  

 Vývojový cyklu tasemnice H. diminuta je nepřímý. Během svého vývoje 

vystřídá tasemnice dva hostitele. Mezihostitelem je hmyz, nejčastěji brouci rodu 

Tribolium (Tribolium castaneum – potemník hnědý; Tribolium confusum – potemník 

skladištní) nebo Tenebrio (Tenebrio molitor – potemník moučný), mohou se jím stát 

také blechy. Definitivním hostitelem jsou hlodavci (krysy, potkani), ale může jim být i 

člověk (Volf a kol 2007; Dewey 2001; Andreassen a kol. 1999). 

 

Obr.2: Vývojový cyklus Hymenolepis diminuta (DPDx - Hymenolepiasis) 

 Všechny tasemnice jsou oviparní (vejcorodé). Vajíčka jsou uvolňována 

do vnějšího prostředí stolicí definitivního hostitele, a to izolovaně po opuštění článku 

uterinním pórem (anapolyze) nebo uvnitř jednoho či několika uvolněných článků 
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(apolyze) (Volf a kol. 2007). Ve vnějším prostředí nepřežijí vajíčka více než 10 dní 

(DPDx - Hymenolepiasis). Ve vajíčku se vytváří první larva – onkosféra (hexakant). 

Následně mohou být vajíčka pozřena mezihostitelem. 

 Zdá se, že H. diminuta dokáže zvýšit pravděpodobnost infikace mezihostitele 

pomocí vábivých těkavých látek, uvolňovaných z trusu definitivního hostitele. Brouci 

jsou tak více přitahováni k trusu infikovaných potkanů, obsahujícího vajíčka tasemnice. 

Tento jev byl pozorován u Tribolium confusum (Evans a kol. 2008) a také u Tenebrio 

molitor (Pappas a kol. 1995, Shea 2007). Trus infikovaných potkanů obsahuje 

významně více lipidů a méně sacharidů, než trus kontrolních (neinfikovaných) potkanů. 

Celkové množství aminokyselin v trusu infikovaných potkanů se neliší, ale liší se 

množství jednotlivých aminokyselin ve srovnání s potkany kontrolními. Brouci mohou 

být schopni rozeznat rozdíl v nutričním složení trusu a tím by bylo možné vysvětlit, 

proč preferují trus s obsahem vajíček tasemnice (Pappas, Wardrob 1997). Zajímavé je, 

že neinfikovaní brouci trus s vajíčky preferují, ale brouci již infikovaní tuto preferenci 

ztrácejí. Může se jednat o adaptaci na straně tasemnice, dochází k zamezení kompetice 

o zdroje hostitele. Případně se takto projevuje adaptace hostitele, vedoucí k odvrácení 

možnosti letální infekce (Shea 2007). 

 V těle mezihostitele dojde k uvolnění onkosféry z vajíčka. Tento proces je 

dvoustupňový. Nejprve hmyzí čelisti poruší skořápku, zbylé vrstvy jsou natráveny 

v lumen střeva (Lethbridge 1971). Uvolněná onkosféra pronikne střevem do hemocoelu 

(hlavní tělní dutiny, jež je součástí otevřené oběhové soustavy hmyzu). Z hlediska 

chovu brouků jako mezihostitelů H. diminuta je důležitý poznatek, že onkosféry, ve 

srovnání s průnikem stěnou střeva dospělců Tenebrio molitor, velmi těžko pronikají 

stěnou střeva larev tohoto brouka. Důvodem je jiná struktura střeva larev a také vyšší 

rychlost průchodu potravy jejich trávicím traktem (Voge, Graiwer 1964). Pro 

experimenty s H. diminuta jsou tedy jako mezihostitelé vhodnější dospělci, než larvy 

brouka Tenebrio molitor. 

 V hemocoelu se při 26°C z onkosféry za deset dní vyvine druhá larva, 

cysticerkoid. Od této chvíle již může být infikován definitivní hostitel (Andreassen a 

kol. 1999)  
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Obr. 3: Cysticerkoid. Foto: Mgr Ivan Vokřál 

 Mezihostitel je pozřen definitivním hostitelem (potkanem, krysou), přirozeně 

k tomu dochází nejčastěji v sýpkách, kde oba živočichové žijí. Studie chování 

infikovaných brouků ukázaly, že parazit je schopen ovlivnit mezihostitele tak, aby se 

stal snadnější kořistí pro definitivního hostitele. Brouci Tenebrio molitor byli podrobeni 

testu, ve kterém si měli zvolit správnou cestu v bludišti ve tvaru písmene T. Bylo 

zjištěno, že infikovaní brouci se pohybují pomaleji a trvá delší dobu, než se naučí volit 

správnou cestu (Sheiman a kol. 2006).  

 V žaludku a tenkém střevě definitivního hostitele jsou tkáně mezihostitele 

stráveny a dojde k uvolnění cysticerkoidů. Velmi brzy dojde k vylíhnutí skolexu se 

čtyřmi přísavkami, s jejichž pomocí se parazit přichytí ke stěně tenkého střeva. Během 

dvaceti dnů se parazit vyvine v dospělého jedince (DPDx - Hymenolepiasis). 

 Infekčnost cysticerkoidů je velmi vysoká. Průměrně 95,1% cysticerkoidů, které 

byly podány potkanům, se vyvine v dospělé tasemnice (Stradowski 1994). Tato 

úspěšnost však závisí na počtu cysticerkoidů, kterými je potkan nakažen. Při infikaci 

potkana 1 – 20 cysticerkoidy, je průměrná výtěžnost 100 – 65%. Pokud však byl 

infikován 40 – 20 cysticerkoidy, průměrná výtěžnost se snižuje a pohybuje se v rozmezí 

13 – 2% (Hasselberg, Andreassen 1975). 

 Stejně jako u ostatních tasemnic, projevuje se také u H. diminuta crowding efekt. 

Projevuje se ve větších populacích tasemnic. Čím více tasemnic se vyskytuje v tenkém 

střevě hostitele, tím menší velikost mají jednotliví jedinci (Andreassen a kol.1999). 

Dospělec H. diminuta je za den schopen vyprodukovat okolo 250 000 vajíček (Dewey 

2001). Množství vajíček vyprodukovaných jednou tasemnicí a dokonce i množství 

vyprodukované všemi tasemnicemi parazitujícími v jenom potkanovi, se snižuje 

s rostoucí hustotou populace tasemnic (Hasselberg, Andreassen 1975). Během in vitro 
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inkubace bylo zjištěno, že tasemnice uvolňuje do média látky, které inhibují syntézu 

DNA v rostoucí části organismu parazitů. Za inhibici je odpovědný sukcinát, acetát, 

kyselina glukosaminová a cGMP. Inhibice nemůže být přičítána nedostatku sacharidů. 

Testy in vitro s látkami, odpovědnými za inhibici, ukázaly, že tasemnice, na které 

působily, měly méně proglotidů než kontrolní skupina. Výsledky podporují teorii, že 

testované látky, ovlivňující DNA syntézu in vitro, jsou součástí mechanismu crowding 

efektu in vivo (Cook, Roberts 1991). Parazité pomocí crowding efektu mohou limitovat 

svou velikost a tím snížit poškození hostitele.  

 Konečným hostitelem se může stát také člověk. K přenosu může dojít 

konzumací sušeného ovoce nebo cereálií, ve kterých jsou přítomni mezihostitelé. 

K příznakům infekce u člověka patří enteritis, anorexie, bolest hlavy, anální pruritus, 

bolest břicha a poškození tenkého střeva (Dewey 2001). 

 

2.2 Benzimidazolová anthelmintika 

 Onemocnění způsobené helminty představují problém, se kterým se potýká 

veterinární i humánní medicína. Helminté, napadající hospodářská zvířata, způsobují 

velké ekonomické ztráty. Naštěstí se incidence velkého množství helmintóz podařila 

snížit díky dostupnosti bezpečných a širokospektrých anthelmintik. Anthelmintika 

s nejširším užitím, které máme k dispozici, jsou benzimidazoly (Köhler 2001). 

 Benzimidazoly byly původně vyvinuty jako rostlinné fungicidy, později začaly 

být používány jako veterinární anthelmintika. Prvním benzimidazolem použitým 

v humánní medicíně byl v roce 1962 thiabendazol (Horton 2000). Ačkoliv byl 

thiabendazol velmi účinný, vykazoval toxicitu, proto bylo vynaloženo značné úsilí 

na hledání bezpečnějších látek. Výsledkem bylo vyvinutí karbamátů benzimidazolu. Pro 

veterinární účely bylo vyvinuto mnoho látek z této skupiny – například parbendazol, 

fenbendazol, oxfendazol a kambendazol. První karbamáty benzimidazolů podávané 

lidem byly mebendazol a flubendazol. Podstatně účinnější albendazol byl od roku 1977 

nejprve používán jako veterinární anthelmintikum, teprve později, v roce 1987 byl 

schválen také pro užití v humánní medicíně (Ottesen, Horton 1999). 

 Mechanismus účinku benzimidazolů je založen na jejich schopnosti specifické 

vazby k mikrotubulární proteinové podjednotce β-tubulinu. Mikrotubulinové struktury 
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zprostředkovávají životně důležité funkce, jako je mitóza, pohyb a transport. Změnou 

tvaru β-tubulinu působením benzimidazolového anthelmintika se hromadí volný tubulin 

a nedochází k jeho polymeraci na mikrotubulin (Bodeček, Koudela 2009). Afinita 

benzimidazolů k tubulinu parazita je vyšší, než k tubulinu hostitele, tím je účinek látek 

zaměřen hlavně vůči parazitovi. Ztráta cytoplasmatických mikrotubulů vede k porušení 

příjmu glukózy a parazit není schopen zachovat produkci energie, což vede 

k imobilizaci, případně až ke smrti parazita (Dayan 2003).  

 V rámci této diplomové práce jsem se zabývala biotransformací albendazolu, 

flubendazolu a mebendazolu. Následující text přibližuje tato vybraná benzimidazolová 

anthelmintika. 

 

2.2.1 Albendazol 

 Albendazol (methyl-[5-(propylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl] karbamát, ABZ) 

je karbamát benzimidazolu s anthelmintickým a antiprotozoálním účinkem proti 

střevním a tkáňovým parazitům. Působí larvicidně, ovicidně a vermicidně. Je účinný 

proti parazitům patřícím do skupin Cestoda, Nematoda i Trematoda a dokonce proti 

prvoku Giardia lamblia (SPC Zentel® 2007). Ve veterinární medicíně je používán 

k terapii přežvýkavců, nejčastěji ovcí a skotu (EMA 2004).  

 Hlavní cesta metabolismu je rychlá first pass oxidace albendazolu na 

albendazolsulfoxid (ABZSO) a další oxidace na albendazolsulfon (ABZSOO). 

Následuje deacetylace karbamátové skupiny na albendazol-2-aminosulfon (EMA 2004).  

 

Obr. 4: Chemická struktura albendazolu a jeho metabolitů, albendazolsulfoxidu a 

albendazolsulfonu. 
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2.2.2 Flubendazol 

 Flubendazol (methyl-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl] karbamát, 

FLU) je fluoroderivát mebendazolu. Ve veterinární medicíně je používán pro léčení 

prasat, drůbeže a lovného ptactva (EMA 2006). Je využíván k terapii helmintóz 

způsobených zástupci skupin Nematoda a Cestoda.  

 Hlavní metabolické cesty jsou společné pro všechny studované živočišné druhy 

a zahrnují redukci ketonu a hydrolýzu karbamátu. Redukce ketonu je hlavní 

metabolickou cestou u drůbeže. U prasat naopak převažuje hydrolýza karbamátu. (EMA 

2006).  

 

 

 

Obr. 5: Chemická struktura flubendazolu a metabolitů vzniklých redukcí ketonu a 

hydrolýzou karbamátu  

 

2.2.3 Mebendazol 

 Mebendazol (methyl-[5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl] karbamát, MBZ) je 

benzimidazolové anthelmintikum používané k léčení zvířat i lidí. Ve veterinární 

medicíně je určen pro ovce, kozy a koně (EMA 2001). Slouží k terapii helmintóz 

způsobených zástupci skupin Nematoda a Cestoda.  
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Obr. 6: Chemická struktura mebendazolu a metabolitů vzniklých redukcí ketonu a 

hydrolýzou karbamátu  

 

 U mebendazolu byly pozorovány dvě cesty biotransformace. První cestou je 

redukce ketonu, tímto způsobem je mebendazol metabolizován v jaterních 

subcelulárních frakcích potkanů, psů, koz, ovcí, koní a dobytka. Při inkubaci hepatocytů 

koní a lidí byla pozorována druhá metabolická cesta – hydrolýza karbamátu (EMA 

2001). 

 

2.3 Metabolismus xenobiotik u helmintů 

 Během svého života přicházejí organismy do styku se sloučeninami, které 

využívají pro růst a reprodukci. Setkávají se však také se značným množstvím 

chemických látek, které nemají žádnou fyziologickou hodnotu a mohou být dokonce 

toxické. Tyto sloučeniny nazýváme xenobiotika. V případě parazitů, patří mezi 

xenobiotika sekundární metabolity ze stravy hostitele, polutanty z životního prostředí, 

složky imunitní odpovědi hostitele a anthelmintika (Precious, Barrett 1989). 

 Poté, co je xenobiotikum absorbováno do organismu, může být vyloučeno 

v nezměněné formě. Další možností je neenzymatická přeměna na jinou sloučeninu. 

Tento případ může nastat, je-li xenobiotikum vystaveno určitým fyziologickým 
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podmínkám, například vysokému nebo nízkému pH, nebo dojde-li ke kontaktu 

s reaktivní fyziologickou molekulou. Xenobiotikum může být také enzymaticky 

metabolizováno (Barrett 1997). Posledně jmenovaný způsob je ve tkáních nejčastější, 

obvykle vede k detoxikaci, ačkoli některé látky mohou být také aktivovány. Obecně 

dochází k přeměně lipofilní molekuly na hydrofilní, která je snadněji odstraňována 

(Precious, Barrett 1989). 

 Xenobiotika jsou metabolizována ve třech fázích. V první fázi zavádějí oxidační, 

redukční nebo hydrolytické enzymy do molekuly reaktivní skupinu, jedná se například 

o hydroxylovou skupinu, karbonylovou skupinu, aminoskupinu nebo sulfát. Ve druhé 

fázi je molekula konjugována s nízkomolekulární sloučeninou, například 

aminokyselinou, cukrem, glutathionem, anorganickým iontem (fosfát, sulfát) nebo 

organickým iontem (acetát, propionát). Sloučeniny, které již obsahují reaktivní skupiny, 

mohou být konjugovány přímo, bez potřeby první fáze metabolismu (Barrett 1997). 

Aktivní transport substrátů, metabolitů nebo konjugátů přes membránu pomocí 

speciálních proteinových transportérů je považován za třetí fázi metabolismu xenobiotik 

(Cvilink a kol. 2009). 

 Původní látka a metabolit nebo konjugát se liší ve fyzikálně-chemických 

i farmakokinetických vlastnostech, stejně tak v toxicitě a farmakodynamice. Výskyt 

a aktivita biotransformačních enzymů určuje způsob a rozsah metabolismu xenobiotika. 

Tyto enzymy podstatně ovlivňují biologický účinek (žádoucí i nežádoucí) podávaného 

léčiva. V případě anthelmintik ovlivní aktivita biotransformačních enzymů parazita 

i hostitele výsledek farmakoterapie helmintóz (Cvilink a kol. 2009). Rozdíly 

v detoxikačních enzymech mezi parazitem a hostitelem mohou být využity v tvorbě 

prodrugs, zatímco selektivní inhibice protektivních enzymů parazita by mohly zvýšit 

jeho citlivost k léčivu a také k obranným mechanismům hostitele (Barrett 1997).  

 

2.3.1 Fáze I 

2.3.1.1 Oxidační enzymy 

 U obratlovců a hmyzu představují oxidační reakce hlavní reakce první fáze 

metabolismu, obzvláště ty, které jsou katalyzovány cytochromy P450. Cytochromy 

P450 jsou monooxygenasy, které katalyzují oxidace širokého spektra endogenních 
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a exogenních sloučenin. Cytochrom funguje jako terminální oxidasa, přijímá elektrony 

z NADPH prostřednictvím NADPH-cytochrom P450 reduktasy nebo z NADH 

prostřednictvím cytochromu b5.  

 Pokusy detekovat cytochromy P450 v parazitických helmintech byly dlouho 

neúspěšné (Barrett 1997). Enzymové extrakty z dospělých hlístic (Ascaris lumbricoides, 

Haemonchus contortus, Heligmosomoides polygyrus, Onchocera gutturosa, 

Panagrellus redivivus), tasemnic (Hymenolepis diminuta, Moniezia expanza) a motolic 

(Fasciola hepatica) nebyly schopny oxidovat substráty, které jsou metabolizovány 

hmyzími nebo savčími cytochromy P450 (Barrett 1998). Bylo vytvořeno několik teorií, 

které se snažily vysvětlit nepřítomnost cytochromů P450 u helmintů. Je možné, že 

parazité se adaptovali a spoléhají na detoxikační systém hostitele, což vedlo k redukci 

vlastního metabolického systému. Další teorie využívá poznatku, že u helmintů nejsou 

přítomny některé reakce, například β-hydroxylace a dehydrogenace mastných kyselin, 

které jsou u savců závislé na cytochromu P450 nebo b5 (Precious, Barrett 1989). 

Absence cytochromů P450 může být spojena s potřebou limitovat peroxidaci lipidů 

v membránách parazita. Helminté mají, ve srovnání s volně žijícími organismy, 

v lipidech relativně vysoké množství nenasycených mastných kyselin a právě 

cytochrom P450 je důležitým zdrojem nitrobuněčných superoxidových radikálů, které 

mohou peroxidaci lipidů způsobovat (Barrett 1998).  

 Pohled na problematiku cytochromů P450 u helmintů se změnil díky 

pokroku genetické analýzy, díky které se podařilo dokázat existenci genů cytochromu 

P450 v genomu háďátka obecného (Caenorhabditis elegans) (Cvilink a kol. 2009). Tato 

půdní hlístice je jeden z nejjednodušších organismů, používaných jako laboratorní 

model. V jejím genomu bylo nalezeno 80 genů kódujících cytochromy P450, většina 

z rodiny CYP35 (Menzel a kol. 2001). O jejich zapojení do biotransformace xenobiotik 

je dosud známo velmi málo (Menzel a kol. 2005).  

 Aktivita cytochromu P450 byla zaznamenána v mikrosomální frakci larev 

hlístice Haemonchus contortus, došlo k epoxidaci aldrinu a deethylaci ethoxykumarinu. 

V mikrosomální frakci dospělců Heamonchus contortus se projevila velmi nízká 

aktivita cytochromu P450 epoxidací aldrinu (Kotze 1997; Cvilink a kol. 2009).  

 Mnoho reakcí, které jsou u jiných organismů spojeny s aktivitou cytochromů 

P450, například hydroxylace ekdysonu na 20-hydroxyekdyson u hmyzu, se objevuje 
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také u helmintů. Zdá se, že cytochrom P450 může být u helmintů nahrazen peroxidasou. 

Tento enzym je, stejně jako cytochrom P450, hemoprotein, je tedy strukturálně 

podobný. Peroxidasa byla nalezena u mnoha helmintů, například u Hymenolepis 

diminuta, Moniesia expansa, Fasciola hepatica nebo Ascaridia galli (Precious, Barrett 

1989). 

 Peroxidasy helmintů byly nejčastěji studovány pouze z hlediska jejich 

antioxidační funkce. Přítomnost helminta v organismu hostitele vede k aktivaci 

imunitního systému a k zvýšení produkce volných radikálů. Parazité disponují 

množstvím enzymů, které je chrání před oxidanty produkovanými hostitelem. Patří 

mezi ně superoxiddismutasa (SOD), katalasa, glutathionperoxidasa, xantinoxidasa, 

cytochrom c peroxidasa a peroxiredoxiny (Cvilink 2009).  

 SOD katalyzuje přeměnu superoxidového aniontu na peroxid vodíku a kyslík. 

Vyskytuje se ve třech hlavních formách, lišících se druhem kovu v jejich aktivním 

centru. SOD s obsahem železa (Fe-SOD) se vyskytuje u protozoí, řas a některých 

vyšších rostlin. SOD s obsahem mědi a zinku (Cu/Zn-SOD) se vyskytuje u většiny 

zvířat, včetně helmintů. Cu/Zn-SOD může být intracelulární i extracelulární (Bruschi, 

Lucchi 2001). SOD obsahující mangan (Mn-SOD) byl ve vysokých koncentracích 

nalezen v mitochondriích kuřecích jater (Weisiger, Fridovich 1973). 

 Katalasa je tetramerní molekula, každá podjednotka obsahuje hem, jako 

prostetickou skupinu. Má schopnost rozkládat peroxid vodíku a nalézá se ve většině 

organismů a tkání (Bruschi, Lucchi 2001). Studie prokázala významnou aktivitu 

katalasy u larev i dospělců hlístice Haemonchus contortus. Inhibice katalasy pomocí 

aminotriazolu zvýšila vnímavost parazitů k toxickému účinku peroxidu vodíku, což 

demonstruje protektivní roli tohoto enzymu. Katalasa tedy hraje důležitou roli v ochraně 

parazita proti peroxidu vodíku, který je produkován jako jedna z látek uvolňovaných při 

respiračním vzplanutí aktivovaných fagocytů během imunitní odpovědi hostitele při 

infekci parazitem (Kotze, McClure 2001). 

 

2.3.1.2 Redukční enzymy 

 Na rozdíl od savců, u nichž převládají během první fáze biotransformace 

xenobiotik oxidační reakce, hlavními cestami přeměny xenobiotik u helmintů jsou 

redukční a hydrolytické reakce (Precious, Barrett 1989). 
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 Redukce představuje hlavní cestu metabolismu sloučenin s karbonylovou 

skupinou. Tyto sloučeniny jsou široce rozšířeny v přírodě a představují vážnou hrozbu 

pro živé organismy, kvůli jejich schopnosti reagovat s buněčnými makromolekulami. 

Některé aldehydy jsou mutagenní, protože mohou interagovat s DNA. Karbonylové 

skupiny jsou také přítomny u řady léčiv, například u protinádorových látek 

doxorubicinu a daunorubicinu. Přítomnost karbonylu je faktorem, který může přispívat 

k toxicitě těchto látek. Ochrana před reaktivními karbonylovými sloučeninami je 

v buňce zajišťována detoxikačními enzymy (O’Connor a kol. 1999). 

 Karbonylreduktasy jsou oxidoreduktasy, které jsou schopny přeměňovat velké 

množství alifatických i aromatických karbonylových sloučenin a alkoholů 

s fyziologickým nebo farmakologickým významem. 

 Enzymy redukující karbonylovou skupinu se dělí do tří nadrodin: 

• Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) 

• Dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR) 

• Aldo-keto reduktasy (AKR) 

(Combourieu a kol. 2004; Crosas a kol. 2001) 

 SDR je skupina enzymů s oxidoredukční aktivitou závislou na NAD(P)H. Patří 

do ní například hydroxysteroiddehydrogenasa, prostaglandinoxidoreduktasa 

a karbonylreduktasa (CBR). CBR má důležitou roli v metabolismu endogenních 

sloučenin i xenobiotik – například daunorubicinu, metyraponu a acetohexamidu (Terada 

a kol. 2000). SDR jsou rozpustné proteiny, nejčastěji dimery nebo tetrametry, monomer 

tvoří okolo 270 aminokyselin (Combourieu a kol. 2004). 

 MDR obsahuje rodinu alkoholdehydrogenas (ADH), které jsou rozděleny 

do více tříd. Například ADH1 je enzym odpovědný za metabolismus ethanolu v játrech, 

ADH2 je jaterní enzym účastnící se metabolismu ethanolu a retinolů, ADH3 je 

glutathion-dependentní formaldehyddehydrogenasa (Crosas a kol. 2001). 

 Členové AKR nadrodiny jsou většinou monomerní enzymy obsahující osm α-

helixů a osm β-skládaných listů uspořádaných do tvaru soudku o délce okolo 320 

aminokyselin. Jedná se o oxidoreduktasy závislé na NAD(P)H. Metabolizují široké 

spektrum substrátů (alifatické aldehydy, monosacharidy, steroidy, prostaglandiny 

a xenobiotika), což způsobovalo problémy s pojmenováním těchto enzymů. Proto byla 
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vypracována nomenklatura, která je založena na podobnosti sekvence aminokyselin. 

Základem názvu jsou tři písmena AKR, následuje arabské číslo označující rodinu, 

písmeno značící podrodinu a arabské číslo reprezentující unikátní proteinovou sekvenci. 

Příslušnost k rodině získávají enzymy s více než 40% shodou aminokyselin, pro členy 

podrodiny platí více než 60% shoda v aminokyselinové sekvenci (Jez a kol. 1997).  

 Nadrodina AKR je rozdělena do sedmi rodin. Většina savčích AKR patří 

do rodiny AKR1. Dva nejlépe popsané enzymy jsou aldehydreduktasa (AKR1A1), která 

katalyzuje NADPH-dependentní redukci alifatických aldehydů, aromatických aldehydů 

a biogenních aminů, druhým enzymem je aldosareduktasa (AKR1B1), která katalyzuje 

NADPH-dependentní redukci aldopentos a aldohexos (O’Connor a kol. 1999). 

 

2.3.1.3 Hydrolytické enzymy 

 Xenobiotické estery, amidy a cyklické sloučeniny mohou být během první fáze 

biotransformace hydrolyzovány. Zdá se, že jsou parazité velmi dobře vybaveni 

esterasami, zahrnujícími také fosfatasy, které jsou schopny hydrolyzovat 

nitrofenylfosfáty a organofosfáty (Cvilink a kol. 2009). 

 

2.3.2 Fáze II 

 Během druhé fáze biotransformace dochází ke konjugačním reakcím. Jsou 

katalyzovány enzymy, které jsou nejčastěji trasferasami, patří mezi ně: UDP-

glukuronosytransferasy (UGT), katalyzující glukuronidace, sulfotransferasy, 

katalyzující sulfatace, N-acetyltransferasy, katalyzující acetylace, glutathion-S-

transferasy (GST), katalyzující konjugaci s glutathionem, methyltransferasy, 

katalyzující methylace. Výsledné konjugáty jsou, až na výjimky (methylace), 

hydrofilnější, než původní látky a mohou být rychleji vyloučeny (Jančová a kol. 2010). 

 Ve srovnání se savci, je druhá fáze biotransformace u helmintů limitována. 

Zásadní reakcí je konjugace s glutathionem, katalyzovaná glutathion-S-transferasou 

(Barrett 1997). 
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2.3.2.1 Glutathion-S-transferasa 

 Nadrodina glutathion-S-transferas se skládá z multisubstrátových, cytosolických 

i membránových mikrosomálních enzymů. Účastní se biotransformace endogenních 

látek i xenobiotik (Cvilink a kol. 2009). Zdá se, že hlavní biologickou funkcí GST je 

ochrana proti reaktivním elektrofilním látkám, nápříklad reaktivním kyslíkovým 

radikálům (superoxidový radikál a peroxid vodíku.), které jsou často vytvořeny 

buněčnými oxidačními reakcemi, katalyzovanými cytochromy P450 a dalšími 

oxidasami. Glutathion-S-trasferasy jsou dimery, každý monomer obsahuje vazebné 

místo pro glutathion (G-site) a vazebné místo pro vodík (H-site).  

 

Obr.7: Tvorba konjugátu s glutathionem. 

 Nejvyšší aktivity GST u parazitických helmintů byly naměřeny u tasemnic a 

motolic, nižší u hlístic. Zdá se, že aktivity jsou vyšší u parazitů střevního traktu, ve 

srovnání s parazity krve či tkání. Může to být spojeno s přítomností tegumenta 

u tasemnic a motolic, které je činí zranitelnější vůči xenobiotikům a s přítomností 

sekundárních metabolitů potravy ve střevě hostitele. 

 U savců je 10% aktivity GST spojeno s mikrosomy (Barrett 1997). V cytosolu 

tasemnic bylo ve srovnání s mikrosomy zaznamenáno 95% aktivity GST (Brophy, 

Barrett 1990). GST se podle enzymatických vlastností (substrátová a inhibitorová 

specifita) a N-terminální aminokyselinové sekvence dělí do osmi tříd: Alfa, Kappa, Mu, 

Pi, Sigma, Theta, Zeta a Omega. Lidské GST patří mezi třídy Alfa, Mu, Pi, Kappa 

a Theta. Kromě těchto tříd, které patří do nadrodiny rozpustných GST, existuje takzvaná 

MAPEG nadrodina (membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione 

metabolism). Enzymy v této nadrodině mají pravděpodobně trimerickou strukturu a jsou 

zapojené v metabolismu arachidonové kyseliny (Jančová a kol. 2010).  

 Pokusy s enzymy helmintů za použití modelových substrátů a inhibitorů 

ukázaly, že helmintí enzymy nelze zahrnout pod žádnou z lidských tříd GST (Barrett 

1997). Ačkoli dokáží helminté vytvořit GST, které se podobají savčím, můžeme v jejich 
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stavbě nalézt oblasti s rozdílnou strukturou. Také mezi jednotlivými druhy helmintů se 

GST liší v substrátové specifitě a katalytické aktivitě (Cvilink a kol. 2009). 

 Zdá se, že některé GST helmintů mohou být zapojeny do syntézy 

prostaglandinů, což by vedlo k možnosti snížit odpověď imunitního systému hostitele 

a tím zvýšit šance parazita na přežití (Meyer a kol. 1996). 

 Exprese GST zcela zásadně předurčuje citlivost buněk k širokému spektru 

toxických chemikálií (karcinogenům, léčivům, polutantům a produktům oxidačního 

stresu). GST je regulována mnoha strukturně odlišnými xenobiotiky, zatím bylo 

identifikováno více než sto induktorů GST (Hayes, Pulford 1995). Přesto však dosud 

nebyl zaznamenán inhibitor specifický pro GST helmintů (Cvilink a kol. 2009). 

 

2.3.2.2 UDP-glukuronosyltransferasa 

 Glukuronidace xenobiotik a endobiotik je katalyzována skupinou membránově 

vázaných proteinů v endoplasmatickém retikulu, UDP-glukuronosyltrasferasami (UGT) 

(Coffman a kol. 1996). Jde o nadrodinu enzymů, které katalyzují tvorbu chemické 

vazby mezi nukleofilním atomem kyslíku, dusíku, síry nebo uhlíku a UDP-

glukuronovou kyselinou (Jančová a kol. 2010). V rámci této diplomové práce byla jako 

kofaktor, kromě UDP-glukuronové kyseliny, využita také UDP-glukóza.  

 

Obr.8: Konjugace nukleofilního substrátu s UDP-glukuronovou kyselinou. 

 Tvorba glukuronidových konjugátů je nejdůležitější detoxikační cestou druhé 

fáze matabolismu léčiv u všech obratlovců. Přibližně 40-70% všech léčiv, používaných 

u člověka je podrobeno glukuronidační reakci. Kromě xenobiotik (léčiva, karcinogeny, 

polutanty), jsou UGT odpovědné za metabolismus endogenních látek (bilirubin, 

steroidní hormony, thyroidní hormony, žlučové kyseliny a vitaminy rozpustné v tucích) 

(Jančová a kol. 2010). 
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 Glukuronidové konjugáty mívají sníženou biologickou aktivitu, omezené 

způsoby distribuce a dochází k zvýšení jejich exkrece z těla (Webb a kol. 2005). 

 Podle Barretta (1997) helminté schopnost konjugovat xenobiotika s kyselinou 

glukuronovou nemají. Geny pro UGT však byly nalezeny v genomu háďátka obecného 

(Caenorhabditis elegans) (Hasegawa a kol. 2010). 

 

2.3.3 Fáze III 

 Za třetí fázi biotransformace xenobiotik je považován transport. Transportéry, 

membránové vázané proteiny, přenášející látky přes membrány, představují důležitý 

nástroj detoxikace xenobiotik. Existují dva hlavní typy transportérů: transportéry 

přenášející xenobiotika do buňky a transportéry odstraňující xenobiotika nebo jejich 

metabolity z buněk.  

 Hlavní skupinou exportních (efluxních) transportérů jsou ABC (ATP-binding 

cassette) transportéry. Vyskytují se ve všech buňkách všech druhů, od mikrobů 

po člověka (Cvilink a kol. 2009). Jsou integrálními membránovými proteiny, které 

usnadňují přechod ligandů přes membrány. Skládají se ze dvou transmembránových 

domén (TMDs), které jsou nositeli ligandové specifity, a dvou domén, které váží 

nukleotid (NBDs), zásobující trasportní proces energií. TMDs se skládají z α-helixů 

(nejčastěji šesti v jedné doméně), které protínají membránu a tvoří cestu, kterou substrát 

projde přes membránu. Tyto domény také tvoří místo, na které se váže substrát a je 

významné z hlediska specifity transportu. NBDs váží energii pro transport z hydrolýzy 

ATP (Linton, Higgins 2007). 

 Transport je iniciován interakcí se substrátem, následuje navázání ATP, které 

způsobí konformační změny, které vedou k přenosu substrátu. Po hydrolýze ATP se 

transportér vrací do původního stavu.  

 V rámci metabolismu xenobiotik, zprostředkovávají ABC transportéry aktivní 

odstraňování jak lipofilních xenobiotik, které prošly přes plasmatickou membránu, tak 

hydrofilních metabolitů, které byly vytvořeny působením biotransformačních enzymů.  

 ABC transportéry byly nalezeny v mnoha druzích helmintů, například v genomu 

háďátka obecného (Caenorhabditis elegans). Právě u C. elegans byl poprvé u helmintů 

popsán P-glykoprotein, nejznámější ABC transportér a hlavní efluxní pumpa zapojená 
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v metabolismu xenobiotik. Geny pro P-glykoprotein byly nalezeny v několika 

motolicích (Schistosoma mansoni, Fasciola hepatica) a také hlísticích (Haemonchus 

contortus, rod Onchocerca) (Cvilink a kol. 2009). 

 

2.4 Metabolismus xenobiotik u Hymenolepis diminuta 

 Stejně jako u ostatních helmintů, i u tasemnice H. diminuta se v první fázi 

metabolismu xenobiotik uplatňují redukční a hydrolytické reakce. Testováním 

oxidačních funkcí, ani spektrofotometrickými metodami, se u H. diminuta nepodařilo 

prokázat přítomnost cytochromu P450 ani cytochromu b5 (Precious, Barrett 1989). 

Enzymové extrakty H. diminuta nebyly schopné provádět oxidační detoxikace 

(oxidativní demethylace, hydroxylace anilinu, nitrobenzenu a bifenylu) (Munir, Barrett 

1985). O in vitro oxidacích u tasemnic se obecně velmi málo ví. U druhu Taenia 

taeniaeformis byl popsán enzym SOD, konkrétně Cu/Zn-SOD, u tasemnic byla také 

zaznamenána přítomnost katalasy (Bruschi, Lucchi 2001). 

 H. diminuta však vykazuje schopnost redukovat velké množství substrátů. 

Homogenáty této tasemnice redukovaly azobenzen, jako kofaktor byl v reakci využit 

NADPH, který byl preferován před NADH. Nebyla prokázána žádná aktivita 

nitroreduktasy s využitím p-nitrosoanisolu a p-nitrobenzoové kyseliny jako substrátů, 

ačkoli se tímto způsobem podařilo prokázat aktivitu nitroreduktasy v potkaních játrech. 

Enzymové extrakty H. diminuta velmi snadno redukují aldehydy na alkoholy 

(acetaldehyd, glyceraldehyd, p-nitrobenzaldehyd), nebyla však zaznamenána žádná 

redukční aktivita vůči ketonům. 

 U H. diminuta byly prokázány také hydrolytické reakce. Podařilo se zaznamenat 

aktivitu fosfatasy, N-deacetylasy, nebyla však zjištěna žádná aktivita O-deacetylasy 

a sulfatasy. Tasemnice H. diminuta má schopnost hydrolyzovat α- i β-glykosidy 

(glukosu, galaktosu, manosu), ale ne β-glukuronidy (Munir, Barrett 1985). 

 Hlavní skupinou enzymů, které se podílejí na druhé fázi biotransformace 

xenobiotik u helmintů, jsou glutathion-S-transferasy. Nejvyšší aktivita GST u helmintů 

je popsána právě u tasemnic (Barrett 1997). V cytosolu tasemnic bylo ve srovnání 

s mikrosomy zaznamenáno 95% aktivity GST. Z cytosolu H. diminuta byly isolovány 

čtyři formy GST. Žádný z enzymů nevykazuje aktivitu vůči kumenhydroperoxidu, 
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substrátu savčí rodiny GST Alfa a také vůči ethakrynové kyselině, substrátu Alfa a Pi 

rodin. Experimenty však ukázaly nízkou aktivitu enzymu H. diminuta vůči substrátu Mu 

rodiny, trans-4-fenylbuten-2-onu. Zdá se, že existuje podobnost mezi GST tasemnice H. 

diminuta a savčí rodinou GST Mu (Brophy, Barrett 1990). 
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3 CÍL PRÁCE 

Tato práce je součástí grantového projektu „Vývoj lékové rezistence u helmintů 

– možné mechanismy a obrana“ (GAČR P502/10/0217). Cílem mé diplomové práce 

bylo sledování metabolismu vybraných anthelmintik a stanovení aktivit 

biotransformačních enzymů u tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta). Hlavní cíl práce 

je možné rozčlenit do jednotlivých bodů: 

 

• Získat jedince tasemnice Hymenolepis diminuta z konečného hostitele, 

s využitím mezihostitelských organismů Tenebrio nebo Tribolium. 

 

• Sledování metabolismu vybraných anthelmintik in vitro, pomocí inkubace 

subcelulárních frakcí s anthelmintiky a následného vyhodnocení HPLC analýzy. 

 

• Sledování metabolismu vybraných anthelmintik ex vivo, pomocí kultivace 

H. diminuta v CO2 inkubátoru v médiu s anthelmintiky a následného 

vyhodnocení HPLC analýzy. 

 

• Stanovení aktivit některých biotransformačních enzymů s využitím 

spektrofotometrie, spektrofluorimetrie a HPLC analýzy. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Biologický materiál, chemikálie, přístroje 

4.1.1 Biologický materiál 

 Životní cyklus tasemnice je poměrně složitý a obsahuje mezihostitele. Pro účely 

experimentu byl nejprve jako vhodný mezihostitel tasemnice Hymenolepis diminuta 

zvolen brouk potemník hnědý (Tribolium castaneum). Brouci byli chováni v širokých 

umělohmotných zkumavkách s vyříznutou vrchní částí víčka, pod nímž byla netkaná 

textilie. Jako prostředí pro chov a zároveň potrava byla použita směs 200 g hrubě mleté 

špaldové mouky, 10 g kvasnicového extraktu, 0,06 g antibiotika fumagilinu (Fumidil B, 

Ceva). Každá z nádob byla naplněna 10 g směsi a byly do ní umístěny tři páry brouků. 

Nádoby byly uzavřeny a uloženy v inkubátoru při 34°C. Po osmi až deseti dnech se 

začaly objevovat první larvy. Do dvou baněk bylo odebráno po 20 larvách a byl k nim 

přidán trus infikovaného potkana spolu s navlhčeným kouskem buničiny. Baňky byly 

překryty netkanou textilií a zajištěny gumičkou. Buničina byla každý druhý den 

vlhčena. Po osmi dnech většina larev uhynula, dvě zbývající byly podrobeny pitvě, ale 

v jejich tělech nebyly pod stereolupou objeveny žádné cysticerkoidy. Při druhém 

pokusu o infikaci byly larvy odebrány 24 hodin před přidáním trusu a nebyla jim do 

baňky přidána žádná potrava. Trus jim byl tedy přidán až druhý den, kdy byly 

vyhladovělé a tedy byla větší pravděpodobnost, že zkonzumují vajíčka tasemnice 

v nakaženém trusu. Ani s tímto opatřením však po osmi dnech nebyly v živých larvách 

nalezeny žádné cysticerkoidy.  

 Z důvodu neúspěšné infikace larev potemníka hnědého byl pro další pokusy 

zvolen brouk potemník moučný (Tenebrio molitor). Tento další možný mezihostitel 

tasemnice Hymenolepis diminuta byl chován ve velkých skleněných nádobách se 

zajištěným přístupem vzduchu. Jako krmivo bylo použito krmivo pro potkany ST-1 

a hrubozrnná špaldová mouka. Do nádoby bylo broukům také přidáno několik větších 

kusů buničiny, které se jednou za dva až tři dny navlhčovaly. Den před plánovanou 

infikací bylo deset brouků umístěno do baňky bez potravy a vody. Druhý den k nim 

byly přidány čtyři kusy trusu od infikovaného potkana. Vhodnější jsou čerstvé kousky 

trusu, aby vajíčka tasemnice nebyla vyschlá. Trus byl průběžně vlhčen. Po čtrnácti 
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dnech, kdy se již dalo předpokládat dostatečné množství vyvinutých cysticerkoidů 

v broucích, bylo sedm brouků mrtvých. Zbývající tři byli podrobeni pitvě. Obsah 

pitvaných brouků byl rozptýlen preparační jehlou v 5 mM roztoku glukózy na 

hodinovém skle a pozorován pod stereolupou. V jednom z těchto tří brouků bylo 

objeveno asi šedesát cysticerkoidů. 

 Potemníky moučné je možné infikovat i jiným materiálem, než trusem 

nakažených potkanů. Jedná se o samotné články tasemnice. Malé úseky článků z konce 

těla tasemnice, která byla získána z tenkého střeva potkana, byly přidány k třem 

pětičlenným skupinám brouků v baňkách. Brouci byli ponecháni 24 hodin bez potravy i 

vody. Přibližně jednocentimetrový kousek těla tasemnice, umístěný v každé baňce, byl 

zkonzumován brouky během několika minut. Malý počet brouků ve skupinách zajistil 

přístup k článkům všem jedincům. Po čtrnácti dnech pitva náhodně vybraného jedince, 

který byl nakažen články tasemnice, prokázala velké množství cysticerkoidů - přibližně 

sto. Také v tomto případě během čtrnácti dnů, nutných pro vývoj cysticerkoidů, uhynulo 

více než 50% brouků. Na infikaci několika potkanů však, díky velkému počtu 

cysticerkoidů, stačí jediný nakažený brouk.  

 Po získání cysticerkoidů bylo možné infikovat potkany (Rattus norvegicus, var. 

alba, kmen Wistar). Infikováni byli potkani obou pohlaví, kteří vážili 100 - 120 g, čtyři 

jedinci najednou. Na hodinové sklíčko do roztoku glukózy bylo pipetou přemístěno osm 

cysticerkoidů. Přibližně 1 ml glukózového roztoku s cysticerkoidy byl převeden 

do žaludeční sondy. Potkani byli jeden po druhém uspáni v exsikátoru nasyceném 

éterem a poté jim byl sondou do žaludku vstříknut glukózový roztok s cysticerkoidy. 

Důležité je, aby v sondě nezůstaly žádné cysticerkoidy. Po třech týdnech byl vyšetřen 

trus všech potkanů. Trus byl rozptýlen v pár kapkách vody a pozorován pod 

stereolupou. Ve vzorcích od všech potkanů byla zjištěna přítomnost vajíček tasemnice.  

 Den před plánovanou pitvou infikovaného potkana pro získání tasemnic byl 

znovu vyšetřen jeho trus, aby se potvrdila přítomnost tasemnice.  

 Potkan byl 24 hodin před pitvou ponechán bez potravy. V den pitvy byl nejprve 

uspán v exsikátoru nasyceném éterem. Po zvážení byl usmrcen dekapitací nůžkami. 

Tenké střevo bylo vyoperováno a pipetou proplachováno fosfátovým roztokem až 

do dokonalého vyprázdnění. Získané tasemnice byly přeneseny do čistého fosfátového 

roztoku a důkladně omyty. Malé úseky článků z konce těla tasemnice byly použity 
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k infikaci brouků potemníků moučných. Po odstranění nečistot byly tasemnice omyty 

ve fosfátovém roztoku s antibiotiky a v laminárním boxu přemístěny do kádinky se 

sterilním médiem RPMI. Poté byly po jedné umístěny do lahviček s 5 ml média.  

4.1.2 Chemikálie 

• 1-chlor-2,4-dinitrobenzen, Fluka 

• Acenaftenol, Aldrich 

• Albendazol, Sigma 

• Albendazolsulfoxid, Toronto Research Chemicals (TRC) 

• Albendazolsulfon, TRC 

• Daunorubicin, Sigma 

• DL-glyceraldehyd, BDH 

• Flubendazol, TRC 

• Glukosa, Riedel-de-Haën 

• Glutathion, Fluka 

• Hovězí sérový albumin (BSA), Sigma 

• Kataláza, Sigma 

• Metyrapon, Fluka 

• NADPH, Merck  

• NADP+, Merck 

• Medium RPMI-1640 

• Oracin, Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VÚFB) 

• Phosphate Buffered Saline (PBS), Sigma 

• p-nitrofenol, Fluka 

• 4-pyridinkarboxaldehyd, Aldrich 

• Roztok bicinchoninové kyseliny, Sigma 

• UDP-glukuronová kyselina, Sigma 

• UDP-glukóza, Sigma 

• Ostatní běžné chemikálie  
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4.1.3 Přístroje 

• Analytické váhy Scaltec SBS 22 

• Centrifuga Heraeus Biofuge Stratos 

• Concentrator 5301 

• Digitální pH - metr Jenway LTD 3020  

• Laboratorní magnetická míchačka IKA Color Squid Hytrel HTR 8068 

• Luminiscenční spektrofotometr Perkin Elmer LS 50 B 

• Spektrofotometr Tecan Infinite M 200 

• Thermoblok s nástavcem Thermomixer Eppendorf 

• Ultracentrifuga Sorvall OTD Combi 

• Ultrazvuková lázeň Tesla UC 005 AJ 1 

• Ultrazvukový homogenizátor Sonoplus Bandelin HD 2070 

• UV-VIS spektrofotometr Unicam Helios β 

• Vysokoúčinný kapalinový chromatograf Shimadzu  

• Vysokoúčinný kapalinový chromatograf Agilent 1100 Series 

 

4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Příprava pufrů, médií a roztoků 

 

Sodnofosfátový pufr 

Nejprve byly připraveny jednotlivé složky: 1000 ml 0,1 M roztoku dodekahydrátu 

hydrogenfosforečnanu sodného (navážka 35,8 g Na2HPO4·12H2O) a 250 ml 0,1 M 

roztoku dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného (navážka 3,9 g NaH2PO4·2H20). 

Za stálého míchání a kontroly pH na pH-metru byly tyto roztoky slévány až bylo 

dosaženo požadované hodnoty pH 7,4 a byl připraven 0,1 M sodnofosfátový pufr. 

 

Tris-HCl pufr   

 Pro přípravu 500 ml 50 mM Tris-HCl pufru pH 8,0 bylo naváženo 3,0275 g 

tris(hydroxymethyl)aminomethanu (Mr = 121,1 g/mol). Navážka byla rozpuštěna 



32 

 

v malém množství redestilované vody. Dále bylo připraveno 100 ml 1 M HCl (Mr = 

36,47 g/mol; ρ = 1,18 g/cm3) doplněním 8,83 ml 35% HCl do 100 ml redestilovanou 

vodou. K roztoku Tris byla při průběžném měření na pH metru postupně přidávána 1M 

HCl až do úpravy pH 8,00. Obsah byl poté v odměrné baňce doplněn redestilovanou 

vodou na 500 ml a promíchán. 

 Navážka 2,42 g tris(hydroxymethyl)aminomethanu pro přípravu 0,2 M pufru 

o pH 8,5 byla rozpuštěna ve 100 ml redestilované vody a pH upraveno přiléváním 

0,2 M HCl na 8,5 za kontroly na pH-metru. 

 

Draselnofosfátový pufr  

 Nejprve byly připraveny jednotlivé složky: 200 ml 0,1 M roztoku 

hydrogenfosforečnanu draselného (navážka 2,7218 g byla rozpuštěna v redestilované 

vodě) a 200 ml 0,1 M roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného (navážka 3,4836 byla 

rozpuštěna v redestilované vodě). Za stálého míchání a kontroly pH byly tyto roztoky 

slévány, až bylo dosaženo požadované hodnoty pH 6,0 pro 0,1 M pufr. 

 

Sodnofosfátový pufr 

Nejprve byly připraveny jednotlivé složky: 50 ml 0,1M roztoku dodekahydrátu 

hydrogenfosforečnanu sodného (navážka 1,79 g Na2HPO4·12H2O) a 50 ml 0,1M 

roztoku dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného (navážka 0,78 g NaH2PO4·2H20). 

Za stálého míchání a kontroly pH byly tyto roztoky slévány, až bylo dosaženo 

požadované hodnoty pH 6,5 pro 0,1 M pufr. 

 

Fosfátový pufr s fyziologickým roztokem (PBS) 

 Rozpuštěním jedné tablety Phosphate Buffered Saline ve 200 ml redestilované 

vody vznikne roztok o koncentraci PBS 0,01 mol/l. Bylo připraveno 800 ml PBS. 
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Roztok antibiotik 

 Na 20 ml roztoku bylo do sterilní kádinky naváženo 120 mg penicilinu a 200 mg 

streptomycinu, v laminárním boxu byla antibiotika rozpuštěna ve sterilní redestilované 

vodě. Roztok byl přefiltrován přes bakteriální filtr.  

 

PBS s antibiotiky 

 K 200 ml PBS byly přidány 4 ml roztoku antibiotik. 

 

Živné médium 

 K médiu RPMI 1640 (Sigma, R 7388) o objemu 500 ml byl v laminárním boxu 

sterilně přidán 1 g hydrogenuhličitanu sodného a 5 ml roztoku antibiotik. Médium bylo 

7 minut sterilně probubláváno pneumoxidem (směs 95 % O2 a 5 % CO2), aby bylo 

dosaženo pH 7,4.  

 

Roztoky potřebné pro ex vivo inkubaci H. diminuta 

Zásobní roztoky léčiv 

• 10 mM FLU (Mr = 313,29 g/mol) 

Bylo připraveno 500 µl roztoku rozpuštěním 0,00157 g FLU v 500 µl DMSO.  

• 1 mM FLU 

Bylo připraveno 500 µl roztoku přidáním 450 µl DMSO k 50 µl 10 mM FLU.  

• 10 mM MBZ (Mr = 294,29 g/mol) 

Bylo připraveno 500 µl roztoku rozpuštěním 0,00147g mebendazolu v 500 µl 

DMSO.  

• 1 mM MBZ 

Bylo připraveno 500 µl roztoku přidáním 450 µl DMSO k 50 µl 10 mM MBZ.  

• 1 mM PZQ (Mr = 312,4 g/mol) 

Bylo připraveno 500 µl roztoku rozpuštěním 0,00147g PZQ v 500 µl DMSO.  

• 0,1 mM PZQ 
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Bylo připraveno 500 µl roztoku přidáním 450 µl DMSO k 50 µl 1 mM PZQ. 

• 10 mM ABZ (Mr = 265,34 g/mol) 

Bylo připraveno 500 µl roztoku rozpuštěním 0,00133 g ABZ v 500ul DMSO 

• 5 mM ABZ 

Bylo připraveno 500 µl roztoku přidáním 250 µl DMSO k 250 µl 10 mM ABZ.  

• 1 mM ABZ 

Bylo připraveno 500 µl roztoku přidáním 450 µl DMSO k 50 µl 10 mM ABZ.  

 

Média a pufry s léčivy  

 K získání potřebné koncentrace léčiv v médiu RPMI nebo v pufru (10 µM a 1 

µM), bylo vždy v plastové zkumavce k 15 µl zásobního roztoku přidáno 15 ml média 

nebo pufru.  

Jako prostředí pro slepý biologický vzorek byl vytvořen roztok z 15 µl DMSO a 15 ml 

média nebo pufru. 

 

Roztoky potřebné pro in vitro inkubaci 

Zásobní roztoky 

• 5 mM FLU (Mr = 313,29 g/mol) 

Bylo naváženo 0,001565 g FLU, toto množství bylo rozpuštěno v 1 ml DMSO 

• 1 mM FLU  

K 200 µl 5 mM FLU bylo přidáno 800 µl DMSO. 

• 0,1 mM FLU 

K 100 µl 1 uM FLU bylo přidáno 900 µl DMSO. 

• 5 mM ABZ (Mr = 265,34 g/mol) 

Bylo naváženo 0,001327 g ABZ, toto množství bylo rozpuštěno v 1 ml metanolu. 

• 1 mM ABZ 

K 200 µl 5 mM ABZ bylo přidáno 800 µl metanolu. 

• 0,1 mM ABZ 
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K 100 µl 1 uM ABZ bylo přidáno 900 µl metanolu. 

• 3 mM NADPH 

Navážka 0,02499 g NADPH byla rozpuštěna v 10 ml redestilované vody.  

 

4.2.2 Příprava subcelulárních frakcí 

 K 3,20 g tasemnic, získaných z nakaženého potkana, bylo přidáno 15 ml 

sodnofosfátového pufru 0,1 M; pH 7,4 a byla provedena homogenizace za snížené 

teploty ve skleněném homogenizátoru rotujícím teflonovým pístem. Homogenát byl 

přelit do kyvet, homogenizátor byl vypláchnut 10 ml pufru a obsah přelit 

do centrifugační kyvety. Byla provedena první centrifugace (centrifuga Heraeus, 20 

min., 5000 g při 4°C). Supernatant byl přelit do čistých kyvet a byla provedena 

centrifugace na 20 000 g, po dobu 60 min. při 4°C  v téže centrifuze. 

 Supernatant z druhé centrifugace byl přelit do centrifugačních kyvet, které byly 

vloženy do rotoru ultracentrifugy Beckman, přístroj byl naprogramován na 105 000 g 

na 60 min při 4°C. 

 K peletě z druhé centrifugace bylo přidáno 5 ml sodnofosfátového pufru 0,1 M, 

pH 7,4 a obsah byl resuspendován homogenizačním pístem. Kyveta byla pufrem 

doplněna asi 2 cm pod horní okraj a opět byla provedena centrifugace v centrifuze 

Heraeus. Supernatant byl vylit a peleta byla resuspendována v 3,20 ml pufru s 20% 

(v/v) glycerolu, tedy v tolika mililitrech, kolik gramů bylo zpracovávaného materiálu. 

Obsah byl v kyvetě homogenizován rotujícím pístem homogenizačního přístoje a poté 

krátce podroben sonikaci ultrazvukovým homogenizátorem, takto byla získána frakce 

obsahující převážně mitochondrie (MIT). Tato frakce byla rozpipetována za stálého 

míchání po 300 µl do malých mikrozkumavek. Tímto způsobem bylo získáno 12 

mikrozkumavek obsahujících mitochondriální frakci. 

 Supernatant (105 000 g) z centrifugy Beckman je frakcí obsahující převážně 

cytosol (CYT). Tato frakce byla rozpipetována za stálého míchání po 500 µl 

do mikrozkumavek. Tímto způsobem bylo získáno 50 mikrozkumavek obsahujících 

cytosolovou frakci. 
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  Peleta (105 000 g) z centrifugace na ultracentrifuze Beckman byla 

resuspendována homogenizačním pístem v 5 ml sodnofosfátového pufru 0,1 M, pH 7,4. 

Kyveta byla doplněna pufrem asi 2 cm pod horní okraj a znovu vložena do centrifugy 

Beckman, centrifugace proběhla opět při 105 000 g a 4°C za 60 min. 

 Supernatant byl vylit a k peletě přidáno 3,20 pufru s 20% (v/v) glycerolu, tedy 

opět množství odpovídající hmotnosti výchozího materiálu. Takto byla získána frakce 

obsahující převážně mikrosomy (MIK). Tato frakce byla rozpipetována za stálého 

míchání po 300 µl do malých mikrozkumavek. Tímto způsobem bylo získáno 12 

mikrozkumavek obsahujících mikrosomální frakci. 

Všechny frakce byly zmraženy a uchovávány při -80°C v hlubokomrazícím boxu. 

 

4.2.3 BCA stanovení bílkoviny 

 Metoda je založena na reakci proteinů s Cu2+ v alkalickém prostředí. Měď 

přechází na Cu1+, která vytváří v prostředí kolem pH 10 stabilní modrofialový komplex 

s BCA (bicinchoninovou kyselinou). Intenzita fialového zbarvení je přímo úměrná 

množství bílkoviny. Absorbance komplexu se měří spektrofotometricky na přístroji 

Tecan při 562 nm. Koncentrace bílkoviny ve vzorku se získá z kalibrační přímky. 

Pracovní roztoky: 

• Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH 

• Roztok B: 4% CuSO4.6 H2O 

• Roztok C: připraven smícháním 50 dílů roztoku A s 1 dílem roztoku B 

 Nejprve byla vytvořena kalibrační přímka. Jako standard byl použit hovězí 

sérový albumin (BSA). 0,5 ml 20 % BSA, tedy výchozího roztoku hovězího sérového 

albuminu, bylo doplněno do 10 ml redestilovanou vodou, tím vznikl 1 % roztok BSA. 

Z tohoto základního roztoku bylo naředěním připraveno šest roztoků (viz. tabulka 1), 

které byly použity pro sestavení kalibrační přímky. Tyto roztoky byly připraveny 

ve dvou ředěních. Z každého ředění byly připraveny čtyři paralelní vzorky, tedy osm 

paralelních měření pro každou koncentraci bílkovin. 
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Tab.1: Příprava standardních roztoků BSA pro získání kalibrační přímky 

 Koncentrace BSA [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 

 

 Pro vlastní stanovení bílkoviny byly jednotlivé subcelulární frakce naředěny 10x 

redestilovanou vodou. Celkově bylo připraveno 500 µl každé naředěné frakce, 

obsahující 50 µl frakce a 450 µl redestilované vody. Byla připravena opět dvě ředění 

každé frakce a z každého ředění byly připraveny čtyři paralelní vzorky, tedy osm 

paralelních měření pro každou frakci. 

  Stanovení probíhá v mikrotitrační destičce. Do každé jamky na destičce bylo 

pipetováno 10 µl vzorku bílkoviny (roztok BSA nebo naředěné frakce) a 200 µl 

pracovního roztoku C. Do první jamky byla napipetována pouze redestilovaná voda 

a do zbývajících jamek prvního sloupce místo bílkoviny 10 µl redestilované vody jako 

slepý vzorek. Po promíchání byla reakční směs inkubována při 37°C po dobu 30 minut. 

Pak byla na přístroji TECAN změřena absorbance při 562 nm. Od hodnot absorbance 

vzorků byl odečten průměr hodnot absorbance slepých vzorků a pomocí vzorce 

kalibrační přímky vypočtena koncentrace bílkovin. 

4.2.4 Biotransformace anthelmintik u H. diminuta in vitro 

4.2.4.1 Inkubace subcelulárních frakcí s ABZ, FLU 

 Subcelulární frakce (CYT, MIK, MIT) byly inkubovány s léčivy a koenzymem 

NADPH.  

Inkubační směs vzorků obsahovala: 

      3 µl zásobního roztoku ABZ nebo FLU 1mM, 0,1 mM 

    50 µl biologického vzorku (CYT, MIK, MIT) 
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  100 µl vodného roztoku NADPH  

  147 µl sodnofosfátového pufru 0,1 M, pH 7,4 

 

 Inkubační směs slepých chemických vzorků obsahovala místo frakcí 50 µl 

sodnofosfátového pufru. Inkubační směs slepých biologických vzorků obsahovala místo 

zásobního roztoku ABZ 3 µl metanolu a místo zásobního roztoku FLU 3 µl DMSO. 

Každý vzorek, kromě slepých biologických, byl připraven ve třech paralelních 

inkubačních směsích. Před přidáním frakce byly mikrozkumavky umístěny do ledu. 

Po přidání všech složek byly vzorky protřepány na třepačce a inkubovány 30 min. při 

37°C. 

 Inkubace byla skončena ochlazením v ledu a přidáním 30 µl koncentrovaného 

amoniaku. Byla provedena extrakce kapalina-kapalina do organického rozpouštědla. 

Ke vzorkům bylo přidáno 700 µl octanu ethylnatého. Vzorky byly následně intenzivně 

třepány na třepačce dvě minuty, poté přendány do centrifugy a stočeny při rychlosti 

5000 otáček za minutu po tři minuty. Horní vrstva byla pipetou přenesena do nové 

mikrozkumavky. Obsah byl odpařen v koncentrátoru (45°C, 20 minut). Všechny 

vzorky, kromě slepých chemických, byly zakoncentrovány. Celá inkubace i extrakce 

tedy probíhala třikrát a po centrifugaci byla horní vrstva odebírána do stejné 

mikrozkumavky určené pro daný paralelní vzorek a v této poté postupně třikrát 

odpařována v koncentrátoru (45°C, 20 minut). Suché vzorky byly uschovány v chladu 

(4°C) a temnu a později vyhodnoceny pomocí HPLC (viz. kap.4.3.1; 4.3.2). 

 Výsledná koncentrace byla přepočtena na aktivitu [pmol/min], hodnota aktivity 

byla vztažena na 1 mg bílkoviny a tím byla získána specifická aktivita [pmol/min/mg]. 

 

4.2.5 Biotransformace anthelmintik u H. diminuta ex vivo 

4.2.5.1 Inkubace živých tasemnic s FLU a MBZ 

 Den před plánovanou inkubací byly připraveny roztoky a média RPMI potřebná 

při získávání biologického materiálu, média RPMI s léčivy – 10 µM a 1 µM 

flubendazolem, 10 µM a 1 µM mebendazolem, a médium pro biologický slepý vzorek 

byla připravena v den inkubace. 
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 K získání biologického materiálu pro ex vivo inkubaci byli vybráni dva potkani 

infikováni před čtyřmi měsíci osmi cysticerkoidy. Druhý potkan během infikace část 

obsahu vpraveného sondou do žaludku vyplivl. V trusu obou potkanů byl po třech 

týdnech od infikace i den před pitvou prokázán výskyt vajíček tasemnice. Z tenkého 

střeva prvního potkana bylo získáno 5 tasemnic. Tenké střevo druhého potkana 

obsahovalo 4 tasemnice.  

 Po očištění (viz. kap. 4.1.1) a inkubaci tasemnic v médiu v prostředí CO2 při 

37°C po jednu hodinu bylo v laminárním boxu pipetou odstraněno médium. 

Do lahviček ke každé ze čtyř tasemnic bylo přidáno 10 ml média s léčivy, ke dvou 

tasemnicím pak pouze roztok média a DMSO pro slepý biologický vzorek. Každý 

z těchto dvou slepých biologických vzorků byl přiřazen jednomu léčivu. Lahvičky 

s tasemnicemi byly umístěny do CO2 inkubátoru, kde byly inkubovány v prostředí 5 % 

CO2 při 37°C. Za stejných podmínek byly inkubovány také zkumavky se zbylými 

médii, které byly určeny pro odběr slepých chemických vzorků. Inkubace probíhala 24 

hodin. Po 24 hodinách byly odebrány vzorky ze všech lahviček i zkumavek, z každé tři 

vzorky o obsahu 1 ml. Všechny vzorky byly umístěny do mrazáku (-24°C). Tasemnice 

byly 3x opláchnuty PBS, zváženy, umístěny do zkumavek, a zmraženy.  

 Získané metabolity bylo třeba extrahovat z vodné fáze do organického 

rozpouštědla. Odebrané vzorky i tasemnice byly rozmraženy. K tasemnicím bylo 

přidáno množství PBS odpovídající trojnásobku jejich váhy. Následně byly tasemnice 

v pufru homogenizovány ultrazvukovým homogenizátorem. Od každého vzorku média 

i homogenátu byly odebrány tři paralelní vzorky po 300 µl. Ke vzorkům bylo přidáno 

30 µl koncentrovaného amoniaku a 700 µl octanu ethylnatého. Vzorky byly následně 

intenzivně třepány na třepačce 2 minuty, poté přendány do centrifugy a stočeny při 

rychlosti 5000 otáček za minutu po tři minuty. Rychlost otáčení bylo v případě 

homogenátu nutno zvýšit na 10000 otáček za minutu. Horní vrstva byla pipetou 

přenesena do nové mikrozkumavky. Obsah byl odpařen v koncentrátoru Eppendorf 

(45°C, 20 minut). V případě médií odebraných od tasemnic, slepých chemických 

a biologických vzorků byly vzorky zakoncentrovány. To znamená, že tři paralelní 

vzorky po 300 µl pocházející ze stejného vzorku o objemu 1 ml, byly extrahovány 

postupně, po centrifugaci byla vrchní vrstva odebrána do stejné mikrozkumavky pro 

všechny paralelní vzorky a v této poté postupně třikrát odpařována. Homogenáty 
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zakoncentrovány nebyly. Suché vzorky byly uschovány v chladu (4°C) a temnu 

a později vyhodnoceny pomocí HPLC (viz. kap. 4.3.1). 

 

4.2.5.2 Inkubace živých tasemnic s ABZ 

 Inkubace tasemnic ex vivo s ABZ byla provedena dvakrát. Během prvního 

pokusu byly z tenkého střeva potkana získány čtyři tasemnice. Jedna z nich byla 

rozdělena na část s hlavičkou a bez hlavičky, tyto dvě části byly využity na slepé 

biologické vzorky. Zbývající tři tasemnice byly inkubovány v médiích RPMI s  10 µM, 

5 µM a 1 µM ABZ. Postup byl obdobný jako u inkubace s FLU a MBZ. Po 24 hodinách 

inkubace byly od všech vzorků odebrány tři paralelní vzorky po 300 µl. K tasemnicím 

byl přidán PBS v množství odpovídajícím dvojnásobku jejich váhy. Z každého 

hotového homogenátu byl odebrán jeden paralelní vzorek o objemu 300 µl. Extrakce 

probíhala stejným způsobem, jako u předchozí extrakce s FLU a MBZ. Vzorky však 

nebyly zakoncentrovávány. Suché vzorky byly rozpuštěny ve 300 µl mobilní fáze a poté 

změřeny pomocí HPLC (viz. kap. 4.3.2). 

 Pro druhou inkubaci s ABZ se podařilo z tenkého střeva potkana získat 9 

tasemnic. Jedna tasemnice byla inkubována v 5 ml média RPMI bez léčiva jako slepý 

biologický vzorek. Pět tasemnic bylo inkubováno v 5 ml média RPMI s 5 µM ABZ. 

Jedna tasemnice byla inkubována v 5 ml PBS jako slepý biologický vzorek. Dvě 

tasemnice byly inkubovány s 5 ml PBS s 5 µM ABZ. Tasemnice byly výrazně menší 

než při dříve popsaných kultivacích, proto inkubace probíhala pouze v 5 ml média 

s anthelmintiky. Inkubace probíhala za stejných podmínek, jako v předchozích 

případech. Po 1, 2 a 4 hodinách byly od dvou tasemnic v médiu s léčivem a od jedné 

tasemnice v pufru s léčivem odebrány vždy tři paralelní vzorky po 300 µl. Po 24 

hodinách byly odebrány tři paralelní vzorky od všech vzorků, včetně slepých 

biologických a chemických. Pro přípravu homogenátu byl k tasemnicím přidán PBS 

v množství odpovídajícím trojnásobku jejich váhy. Z každého hotového homogenátu 

byl odebrán jeden paralelní vzorek o objemu 300 µl. Extrakce probíhala stejným 

způsobem, jako u předchozí extrakce s FLU a MBZ. Vzorky však nebyly 

zakoncentrovávány. Suché vzorky byly rozpuštěny ve 300 µl mobilní fáze a změřeny 

pomocí HPLC (viz. kap. 4.3.2). 
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4.2.6 Stanovení aktivit oxidačních enzymů 

4.2.6.1 Stanovení aktivity peroxidasy pomocí OPD  

(O-fenylendiaminu dihydrochloridu) 

 Aktivita peroxidasy byla stanovena oxidací o-fenylendiaminu. Vzniklý 2,2‘-

diaminoazobenzen byl stanoven spektrofotometricky na přístroji Tecan při 490 nm. 

Reakce probíhá v přítomnosti peroxidu vodíku. 

Pracovní roztoky: 

• Tris-HCl pufr 50 mM, pH = 8 s 0,1% Tritonem X-100 

99,9 ml pufru bylo smícháno s 0,1 ml 100% Tritonu X-100 

• substrát 

Nejprve byl připraven 1mM H2O2. 5,66 µl 30% H2O2 bylo rozpuštěno 

v 50 ml Tris pufru s Tritonem X-100. V 10 ml roztoku bylo rozpuštěno 

0,01811 g OPD (Mr = 181,07 g/mol). 

• 4 M H2SO4  

55,06 ml 97% H2SO4 (Mr = 98,08 g/mol) bylo doplněno do 250 ml 

redestilovanou vodou. 

• sodnofosfátový pufr 0,1M; pH 7,4 

• biologický vzorek (CYT, MIK, MIT) 

Frakce byly naředěny fosfátovým pufrem v poměru 1:4 

 

 Stanovení probíhalo v mikrotitrační destičce. Do jamek bylo nejprve 

napipetováno 50 µl biologického vzorku, od každé frakce čtyři paralelní vzorky. Do 

slepých vzorků byl místo biologického vzorku napipetován fosfátový pufr. Poté bylo ke 

všem vzorkům multikanálovou pipetou přidáno 50 µl substrátu. Destička byla 

inkubována a zároveň promíchávána 30 minut při 37°C. K zastavení inkubace bylo do 

jamek multikanálovou pipetou přidáno 25 µl 4 M H2SO4. Poté byla změřena výška 

reakční směsi v jamce a v přístroji Tecan při 490 nm změřena absorbance.  

 Průměr aktivit slepých vzorků byl odečten od aktivit vzorků a specifická aktivita 

byla vypočítána pomocí následujících vzorců: 
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c = A/ε*l 

 c….. koncentrace [mol/l] 

 A….. absorbance 

 ε….. molární absorpční koeficient (1,1  mM-1cm-1) 

 l….. výška reakční směsi v jamce (= optická dráha, cm) 

 

n = c*V 

a = n*D /t 

 

 V…..objem reakční směsi 

 a….. aktivita [nmol/min] 

 n….. látkové množství [nmol] 

 D….. zředění  

  t….. čas [min] 

 Hodnota aktivity byla vztažena na 1 mg bílkoviny a tím byla získána specifická 

aktivita enzymu [nmol/min/mg]. 

 

4.2.6.2 Stanovení aktivity katalasy 

 Aktivita katalasy byla stanovena za použití fluorescenčního substrátu 

odvozeného od europium(III)-tetracyklinu (EuTc). Tento substrát tvoří s H2O2 

fluoreskující systém. V přítomnosti katalasy je H2O2 rozkládán, což vede k snížení 

fluorescence.  

Pracovní roztoky: 

• roztok I (10 mM Mops pufr) 

1,15 g Mops sodné soli bylo rozpuštěno v 400 ml redestilované vody. 

Pomocí 1 M HCl bylo pH upraveno na 6,9 a objem doplněn 

redestilovanou vodou na 500 ml. 

• roztok II (6,3 mM roztok Eu3+) 
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115,3 mg EuCl3 . 6H2O bylo rozpuštěno v 50 ml Mops pufru (roztok I). 

• roztok III (2,1 mM roztok tetracyklinu) 

50,5 mg tetracyklinu hydrochloridu bylo rozpuštěno v 50 ml Mops pufru. 

• roztok IV (EuTc standard) 

10 ml roztoku II a 10 ml roztoku III bylo smícháno a doplněno do 100 ml 

Mops pufrem. 

• roztok V (katalasa) 

Roztok katalasy byl připraven tak, aby obsahoval 50 j/ml. K dispozici 

byla katalasa o koncentraci 2950 j/mg. Navážka 1,8 mg byla rozpuštěna 

v 30 ml Mops pufru, což odpovídalo 177 j/ml. K 282 µl tohoto roztoku 

bylo přidáno 718 µl Mops pufru, čímž byl získán 1 ml katalasy 50 j/ml.  

• 5 mM roztok H2O2 v redestilované vodě 

• sodnofosfátový pufr 0,1M; pH 7,4 

• biologický vzorek (CYT, MIK, MIT) 

 

 Stanovení bylo provedeno v mikrotitrační destičce. Destička byla zahřáta na 

30°C. Poté bylo do každé jamky napipetováno 65 µl roztoku IV, 20 µl 5 mM roztoku 

H2O2 v redestilované vodě, reakční směs byla doplněna do 250 µl pufrem (roztok I) a 

byla ponechána 10 minut stát při laboratorní teplotě. Bylo přidáno 10 µl biologického 

vzorku. Pro každou frakci byly připraveny čtyři paralelní vzorky. Dále bylo připraveno 

osm paralelních vzorků standardu, kde bylo místo biologického vzorku pipetováno 

stejné množství roztoku katalasy o koncentraci 50j/ml. Pro sedm paralelních vzorků 

slepého chemického vzorku byl biologický vzorek nahrazen stejným množstvím 

fosfátového pufru 0,1M; pH 7,4. Destička byla inkubována 30 minut při 37°C. 

Fluorescence byla změřena v přístroji Tecan. Maximální excitační vlnová délka byla 

378 nm, maximální emisní vlnová délka byla 613 nm. 

 Při výpočtu aktivity byla nejprve odečtena fluorescence standardu 

od fluorescence slepého vzorku. Pokles fluorescence odpovídá 0,5j katalasy, obsažené 

v 10 µl roztoku katalasy o koncentraci 50j/ml, které byly přidány do reakční směsi. 

Následně byl vypočten rozdíl fluorescence vzorku a slepého vzorku. Tento rozdíl je 

roven poklesu fluorescence ve vzorcích, způsobený aktivitou katalasy. Počet jednotek 

katalasy zjistíme z následujícího vztahu přímé úměry: 
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pokles fluorescence slepý vzorek - standard………..0,5 j 

pokles fluorescence slepý vzorek - vzorek.……………x j 

 

 Jedna jednotka odpovídá aktivitě 1 µmol/min. Hodnota aktivity byla vztažena 

na 1 mg bílkoviny a tím byla získána specifická aktivita enzymu [nmol/min/mg]. 

 

4.2.6.3 Stanovení aktivity superoxiddismutasy 

 Superoxiddismutasa (SOD) katalyzuje přeměnu superoxidového aniontu na 

peroxid vodíku a molekulární kyslík. K stanovení aktivity enzymu byla využita sada 

SOD Assay Kit-WST. Tato sada využívá ke stanovení aktivity sůl tetrazolinu (WST – 

1). Sůl je redukována superoxidovým aniontem na rozpustný formazan. Redukce je 

propojena s aktivitou xantin oxidasy, která regeneruje superoxidový anion. 

Superoxiddismutasa inhibuje redukci soli tím, že rozkládá superoxidový anion. 

Inhibiční aktivita SOD může být díky SOD Assay Kit-WST kvantifikována změřením 

změny absorbance (dochází k poklesu barevnosti reakční směsi).  

Pracovní roztoky: 

• WST Working Solution 

1 ml WST Solution byl rozpuštěn v 19 ml Buffer Solution. 

• Enzyme Working Solution 

15 µl Enzyme Solution bylo zředěno přidáním 2,5 ml Dilution Buffer. 

• Dilution Buffer 

• biologický vzorek (CYT, MIK, MIT) 

 Stanovení probíhalo v mikrotitrační destičce. Pro stanovení aktivity SOD byly 

připraveny čtyři paralelní jamky pro každý vzorek a dále sedm paralelních vzorků 

pro blank 1, čtyři paralelní vzorky pro každou frakci pro blank 2 a osm paralelních 

vzorků pro blank 3. Složení jednotlivých reagenčních směsí je uvedeno v tabulce 2. 
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Tab.2: Složení reagenčních směsí pro stanovení aktivity SOD 

 vzorek blank 1 blank 2 blank 3 

Biologický 
vzorek 

20 µl - 20 µl - 

redestilovaná 
voda 

- 20 µl - 20 µl 

WST 

Working 
Solution 

200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 

Enzyme 
Working 
Solution 

20 µl 20 µl - - 

Dilution 

Buffer 
- - 20 µl 20 µl 

 

 Nejprve byl do jamek napipetován biologický vzorek nebo redestilovaná voda. 

Po přidání WST Working Solution byla destička protřepána. Poté byl přidán Dilution 

Buffer nebo Enzyme Working Solution a destička znovu protřepána a inkubována 20 

minut při 37°C. Na přistroji Tecan byla poté změřena absorbance při 450 nm.  

 Aktivita vyjádřená jako pokles (%) produkce formazanu, se vypočte 

ze změřených absorbancí pomocí následujícího vzorce: 

a = {[(Ablank1 - Ablank3) - (Avzorek - Ablank2)] / (Ablank1 - Ablank3)}*100 [%] 

 

4.2.7 Stanovení aktivity redukčních biotransformačních enzymů 

 Stanovení aktivity redukčních enzymů s využitím substrátů metyraponu, 

daunorubicinu, DL-glyceraldehydu a 4-pyridinkarboxaldehydu je založeno 

na proměření poklesu absorbance způsobeném přeměnou NADPH na NADP+ ve vzorku 

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

absorpčního koeficientu NADPH/NADP+ ε=6270 M-1 cm-1 lze kvantitativně vyjádřit 

aktivitu reduktas.  
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4.2.7.1 Stanovení aktivity reduktas metyraponu 

 

 Metyrapon (2-methyl-1,2-di-3-pyridylpropan-1-on) je redukován 

na odpovídající alkohol, metyrapol. Touto redukcí vznikají oba enantiomery 

(Combourieu a kol. 2004). U savců se v cytosolu na této redukci podílí AKR1C, 

AKR1A a CBR (Cvilink a kol. 2009).. 

 

Reakční směs v kyvetě: 930 µl draselnofosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

    10 µl zásobního roztoku metyraponu 0,1 M  

    (Mr = 226 g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě)  

    10 µl zásobního roztoku NADPH 10 mM 

    (Mr = 833,4g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě) 

    50 µl biologického vzorku (CYT) 

 

 Po přidání každé složky do kyvety byla reakční směs promíchána uzavřením kyvety 

parafilmem a několikerým převrácením. První tři složky tvořily slepý vzorek (bez 

biologického vzorku), na který byl spektrofotometr Helios β vynulován. Reakce byla 

odstartována přidáním biologického vzorku, po kterém je nutno směs pečlivě 

promíchat. Absorbance byla měřena na spektrofotometru Helios β při 340 nm každou 

minutu mezi časy 0 - 4 minuty. Stanovení bylo provedeno ve třech paralelních vzorcích. 

 

 

4.2.7.2 Stanovení aktivity reduktas DL-glyceraldehydu 

 

 DL-glyceraldehyd je redukován na glycerol. K redukci dochází u savců 

v cytosolu pomocí enzymu AKR1A (Cvilink a kol. 2009). 

 

Reakční směs v kyvetě: 930 µl draselnofosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

    10 µl zásobního roztoku DL-glyceraldehydu 1 M  
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    (Mr = 90,08 g/mol; rozpuštěno v DMSO) 

    10 µl zásobního roztoku NADPH 30 mM 

    (Mr = 833,4 g/mol) 

    50 µl biologického vzorku (CYT) 

 

Objem reakční směsi byl vždy 1 ml. Po přidání každé složky byl obsah kyvety řádně 

promíchán. První tři složky tvoří slepý vzorek (pufr, substrát, NADPH), na který byl 

spektrofotometr Helios β nulován. Reakce byla odstartována přidáním biologického 

vzorku. Hodnoty absorbance se odečítaly každou minutu mezi časy 0 - 4 minuty při 340 

nm. Stanovení bylo provedeno ve třech paralelních vzorcích. 

 

4.2.7.3 Stanovení aktivity reduktas daunorubicinu (pH 6,0)  

 

 Daunorubicin je antracyklinové antibiotikum používané v protinádorové terapii. 

Je redukován na 13-hydroxyantracyklinový derivát cytosolickými reduktasami. Při pH 

8,5 se redukce účastní aldehydreduktasa AKR1A, při pH 6,0 enzymy CBR a AKR1C2 

(Schröterová a kol. 2004; Pröpper, Maser 1997; Ahmed a kol. 1981). 

 

Reakční směs v kyvetě: 930 µl draselnofosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0) 

   10 µl zásobního roztoku daunorubicinu 1mM  

   (Mr = 564; k dispozici roztok daunorubicinu o koncentraci 

   20 mg/4 ml, zředěno redestilovanou vodou)  

  10 µl zásobního roztoku NADPH 10 mM  

  (Mr = 833,4g/mol) 

    50 µl biologického vzorku (CYT) 

 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Vždy po přidání jedné ze složek 

do kyvety byla reakční směs promíchána několikerým převrácením kyvety uzavřené 
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parafilmem a protřepáním. První tři složky tvořily slepý vzorek, na který byl Helios β 

vynulován. Reakce byla odstartována přidáním biologického vzorku. Hodnoty 

absorbance se odečítaly každou minutu mezi časy 0 - 4 minuty při 340 nm. Stanovení 

bylo provedeno ve třech paralelních měřeních. 

 

4.2.7.4 Stanovení aktivity reduktas daunorubicinu (pH 8,5) 
 

Reakční směs v kyvetě: 930 µl TRIS-HCl pufru (0,2 M; pH 8,5)  

   10 µl zásobního roztoku daunorubicinu 1 mM  

   (Mr = 564 g/mol; k dispozici roztok daunorubicinu o  

   koncentraci 20 mg/4 ml; zředěno redestilovanou vodou) 

  10 µl zásobního roztoku NADPH 10 mM  

  (Mr = 833,4 g/mol) 

    50 µl biologického vzorku (CYT) 

 

Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Pufr, substrát a NADPH tvořily 

slepý vzorek, na který byl spektrofotometr vynulován. Po přidání každé ze složek byla 

reakční směs řádně promíchána. Reakce byla vždy odstartována přidáním biologického 

vzorku. Hodnoty absorbance se odečítaly  mezi časy 0 - 4 minuty v minutových 

intervalech při 340 nm, stanovení bylo provedeno ve třech paralelních vzorcích.  

 

4.2.7.5 Stanovení aktivity reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu 
 

 4-Pyridinkarboxaldehyd je redukován v cytosolické frakci lidských jater 

aldehydreduktasou (AKR1A1). V dalších metabolických přeměnách mohou hrát roli dle 

novějších studií i DD1 , DD2 , DD4 (jiné názvy pro AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4) 

(Palackal a kol. 2001, O’Connor a kol. 1999). V mikrosomální frakci je redukován 3α-

HSD (Maser 1995). 

 

Reakční směs v kyvetě: 930 µl draselnofosfátového pufru (0,1 M, pH 6,0) 
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    10 µl zásobního roztoku 4-pyridinkarboxaldehydu 0,1 M  

    (Mr=151 g/mol, ρ=1,222 g/cm3; rozpuštěno   

    v redestilované vodě)     

    10 µl zásobního roztoku NADPH 10 mM 

    (Mr = 833,4 g/mol)      

    50 µl biologického vzorku (CYT nebo MIK) 

 

 Po přidání každé složky do kyvety byla reakční směs promíchána uzavřením kyvety 

parafilmem a několikerým převrácením. První tři složky tvořily slepý vzorek 

(bez biologického vzorku), na který byl spektrofotometr Helios β vynulován. Reakce 

byla odstartována přidáním biologického vzorku, po kterém je nutno směs pečlivě 

promíchat. Absorbance byla měřena na spektrofotometru Helios β při 340 nm každou 

minutu mezi časy 0 - 4 minuty . Stanovení bylo provedeno ve třech paralelních 

vzorcích. 

 

4.2.7.6 Výpočet aktivity redukčních enzymů 
 

Získané rozdíly absorbancí v čase 1 a 4 minuty u výše uvedených enzymů byly 

převedeny na změny absorbancí za minutu. K výpočtu aktivity byly požity následující 

vzorce: 

 

c = A/ε*l  

 c….. koncentrace [mol/l] 

 A….. absorbance 

 ε….. molární absorpční koeficient (6270  M-1cm-1) 

 l….. šířka kyvety [cm] 
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n = c*V 

a = n*D /t 

 

 V…..objem reakční směsi [ml] 

 a….. aktivita [nmol/min] 

 n….. látkové množství [nmol] 

 D….. zředění  

 t….. čas [min] 

  

 Hodnota aktivity byla vztažena na 1 mg bílkoviny a tím byla získána specifická 

aktivita enzymu [nmol/min/mg]. 

 

4.2.7.7 Stanovení aktivity acenaftenoldehydrogenas  

 

 Acenaftenol (1,2-dihydroacenaphthylen-1-ol) je u savců substrátem AKR1C 

podrodiny (Cvilink a kol. 2009). AKR1C1 a AKR1C4 nemají vysokou redukční aktivitu 

vůči alifatickým aldehydům, aromatickým aldehydům, dikarbonylům a aldosam, ale 

jsou schopny katalyzovat oxidaci acenaftenolu na acenaftenon (O’Connor a kol. 1999). 

 Stanovení aktivity acenaftenoldehydrogenas je založeno na měření přírůstku 

fluorescence způsobeném přeměnou NADP+ na NADPH ve vzorku při současné oxidaci 

acenaftenolu. Vzorky byly měřeny spektrofluorimetricky na přístroji Perkin Elmer LS 

50B při těchto parametrech: 

    Vlnová délka excitace:  340 nm  

    Vlnová délka emise:   480 nm 

    Doba inkubace:   180 s 

   Excitační štěrbina:   5 nm 

   Emisní štěrbina:   10 nm 
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   Teplota:    37°C 

 

Reakční směs v kyvetě: 970µl TRIS-HCl pufru (0,1 M; pH 8,9)   

    10 µl zásobního roztoku acenaftenolu 150 mM  

    (Mr = 170,2 g/mol; rozpuštěno v DMSO) 

    10 µl zásobního roztoku NADP+ 100 mM 

     (Mr = 787,4 g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě) 

    10 µl biologického vzorku (CYT) 

 

Standardní přídavek:  10 µl NADPH 1 mM 

    (Mr = 833 g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě) 

 Do kyvety byl napipetován pufr, substrát a biologický vzorek. Po 30 s měření, 

kdy byla přímka lineární, byla reakce odstartována přídavkem koenzymu. Po 150 

s měření byl do kyvety přidán standardní přídavek a měření bylo po 180 s ukončeno. 

Byly odečteny hodnoty intenzity fluorescence na začátku a na konci přídavku NADPH 

a pomocí počítačového programu byla vypočtena směrnice přímky. Měření bylo 

provedeno se třemi paralelními vzorky. Byl také změřen slepý biologický vzorek, který 

neobsahoval acenaftenol. Aktivita enzymů byla vypočítána podle vzorce:  

 

a = [k / (B – A)] n*D*60 

 

 a …..aktivita [nmol/ml/min] 

 k …..směrnice přímky 

 A …..intenzita fluorescence na začátku přídavku NADPH 

 B …..intenzita fluorescence na konci přídavku NADPH 

 n …..látkové množství standardního přídavku v 1ml [nmol] 

 D …..zředění cytosolu v reakční směsi 
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 60 …..přepočet na minuty 

 Specifická aktivita byla získána vztáhnutím enzymové aktivity na mg bílkoviny 

[nmol/min/mg]. 

 

4.2.7.8 Stanovení aktivity oracindehydrogenas  

 

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

[1,2-c] isochinolin) je protinádorové léčivo. Hlavní metabolickou cestou oracinu je 

redukce karbonylové skupiny na 11-dihydrooracin. Reakci katalyzuje v mikrosomech 

membránová karbonylreduktasa 11β-HSD typu 1. Reakce je stereospecifická, vznikají 

dva stereoisomery (+)-DHO a (-)-DHO (Wsól a kol. 2004; Skarydová a kol. 2009). 

 Redukce oracinu probíhá také v cytosolu. Podle citlivosti ke kvercetinu, je 

za přeměnu oracinu na DHO v cytosolu jater potkana odpovědná karbonylreduktasa 

(Szotáková a kol. 2000). Další identifikované cytosolické enzymy účastnící se 

karbonylové redukce oracinu jsou z podrodiny AKR1C (Wsól a kol. 2007). 

 

 Subcelulární frakce (CYT, MIK, MIT) byly inkubovány s oracinem 

a koenzymem NADPH.  

Inkubační směs vzorků obsahovala: 

  100 µl zásobního roztoku OR 1 mM 

  (Mr = 370,85 g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě) 

    50 µl biologického vzorku (CYT, MIK, MIT) 

  100 µl NADPH 3mM 

  (Mr = 833 g/mol; rozpuštěno v redestilované vodě) 

    50 µl sodnofosfátového pufru 0,1 M, pH 7,4 

 Inkubační směs slepého chemického vzorku obsahovala místo frakcí 50 µl 

sodnofosfátového pufru. Inkubační směs slepého biologického vzorku obsahovala místo 

zásobního roztoku OR 100 µl redestilované vody. Každý vzorek, kromě slepého 
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biologického, byl připraven ve třech paralelních inkubačních směsích. Před přidáním 

frakce byly mikrozkumavky umístěny do ledu. Po přidání všech složek byly vzorky 

protřepány na třepačce a inkubovány 30 min. při 37°C. 

 Inkubace byla skončena ochlazením v ledu a přidáním 30 µl koncentrovaného 

amoniaku. Byla provedena extrakce kapalina-kapalina do organického rozpouštědla. 

Ke vzorkům bylo přidáno 900 µl octanu ethylnatého. Vzorky byly následně intenzivně 

třepány na třepačce 2 minuty, poté přendány do centrifugy a stočeny při rychlosti 5000 

otáček za minutu po tři minuty. Horní vrstva byla pipetou přenesena do nové 

mikrozkumavky. Obsah byl odpařen v koncentrátoru (45°C, 20 minut). Všechny 

vzorky, kromě slepých chemických, byly zakoncentrovány. Inkubace i extrakce tedy 

probíhala třikrát a po centrifugaci byla horní vrstva odebírána do stejné mikrozkumavky 

určeně pro daný paralelní vzorek a v této poté postupně třikrát odpařována. Suché 

vzorky byly uschovány v chladu a temnu a později vyhodnoceny pomocí HPLC 

achirálně i chirálně (viz. kap. 4.3.3). 

Změřená koncentrace (ng/50µl) byla nejprve přepočtena na molární koncentraci (Mr 

DHO je 372,85 g/mol). Aktivita byla vypočtena pomocí následujících vzorců:  

n = c*V 

a = n*D /t 

 c….. koncentrace [mol/l] 

 V…..objem reakční směsi [ml] 

 a….. aktivita [nmol/min] 

 n….. látkové množství [nmol] 

 D….. zředění  

 t….. čas [min] 

 Specifická aktivita byla získána vztáhnutím enzymové aktivity na mg bílkoviny 

[nmol/min/mg].  
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4.2.8 Stanovení aktivity konjugačních enzymů 

 

4.2.8.1 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) 
a UDP-glucosyltransferasy (UGlcT) v mikrotitračních 
destičkách 

 Metoda stanovení je založena na spektrofotometrickém stanovení přeměny 

p-nitrofenolu na p-nitrofenolglukuronid za enzymové katalýzy UGT nebo 

p-nitrofenolglukosid za enzymové katalýzy UGlcT. 

 

Reakční směs: 

• Substrát: 30 µl p-nitrofenolu 0,556 mM (Mr = 139,11 g/mol). Navážka 1,16 

mg byla za pomoci ultrazvuku rozpuštěna v 15,00 ml redestilované vody. 

• Konjugační činidlo pro UGT: 30 µl UDP-glukuronové kyseliny (Mr = 646,2 

g/mol) . Navážka 1,06 mg byla rozpuštěna v 1,5 ml redestilované vody. 

• Konjugační činidlo pro UGlcT: 30 µl UDP-glukózy (Mr = 610,3 g/mol) . 

Navážka 1,01 mg byla rozpuštěna v 1,5 ml redestilované vody. 

• 30 µl TRIS pufr pH 7,4: Navážka 0,5 g byla rozpuštěna v 10 ml 

redestilované vody, pomocí HCl bylo upraveno pH na 7,4 redestilovanou 

vodou byl pufr doplněn na 15 ml 

• 10 µl biologického vzorku (MIK, pro UGlcT i MIT) 

• Detergent: neionogenní detergent pro aktivaci UGT, pipetovaný objem  byl 

vypočten podle koncentrace proteinu ve vzorku. Poměr detergent : protein 

byl zvolen (w/w) 1 : 2 

• Stop roztok: 3% kyselina trichloroctová (TCA) 

• Neutralizační roztok : 1 M NaOH na neutralizaci TCA 

 

 Ze známých hodnot koncentrace proteinu bylo vypočteno množství detergentu, 

který byl přidán k frakci. 100 µl rozmraženého vzorku MIK (u UGlcT i MIT) 

s roztokem detergentu bylo inkubováno při 4°C po dobu 20 min. Reakční směs byla 

připravena do mikrozkumavek umístěných v ledové lázni. Bylo připraveno pět 

paralelních vzorků a tři paralelní slepé biologické vzorky (bez konjugačního činidla). 
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Do mikrozkumavek byl napipetován TRIS pufr, p-nitrofenol, UDP-glukuronová 

kyselina nebo UDP-glukóza a reakce byla zahájena přidáním frakce s detergentem. Poté 

byly mikrozkumavky uzavřeny, reakční směs promíchána a mikrozkumavky byly 

inkubovány při 37°C 20 minut. Reakce byla ukončena vložením zkumavek do ledu 

a přidáním 50 µl TCA. Zároveň bylo připraveno pět paralelních vzorků 100% p-

nitrofenolu, připravených smísením 30 µl p-nitrofenolu, 30 µl pufru, 40 µl redestilované 

vody, 50 µl TCA. Poté byl deproteinizovaný roztok i vzorky se 100% p-nitrofenolu 

centrifugován 3 minuty při 5000 ot./min, 50 µl supernatantu bylo přidáno k 50 µl 1M 

NaOH už připraveného v jamkách mikrotitrační destičky a po zbarvení byla na přístroji 

Tecan změřena absorbance nezreagovaného p-nitrofenolu při 415 nm. Pro výpočet 

procent nezreagovaného p-nitrofenolu byl použit následující vzorec: 

 

x = [(ØAsl - Avz) / Ø100% p-NF] *100 

 

 x........................množství p-nitrofenolu ve vzorcích (%) 

 ØAsl...................průměr absorbancí slepých vzorků 

 Avz.....................absorbance vzorku 

 Ø100% p-NF......průměr absorbance vzorků se 100% p-nitrofenolu 

 

 Ve vzorku s 100% p-nitrofenolem bylo 0,0167 µmol p-nitrofenolu. Po zjištění 

procent nezreagovaného p-nitrofenolu ve vzorcích bylo možno vypočítat látkové 

množství p-nitrofenolu v µmol. Výsledná aktivita byla vypočtena podle vzorce: 

 

a = n*D /t 

 

 a….. aktivita [nmol/min] 

 n….. látkové množství [nmol] 

 D….. zředění  

  t….. čas [min] 
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 Hodnota aktivity byla vztažena na 1 mg bílkoviny a tím byla získána specifická 

aktivita enzymu [nmol/min/mg]. 

 

4.2.8.2 Stanovení aktivity glutathion- S-transferasy (GST) 
 

 Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení tvorby S-2,4-

dinitrophenylglutathionu za minutu za použití 0,1 M 1-chlor-2,4-dinitrobenzenu 

(CDNB) a 0,1M glutathionu a enzymové katalýzy GST. 

 

Reakční směs: 

• Substrát: 10 µl 0,1 M 1-chlor-2,4-dinitrobenzenu (CDNB; Mr = 202,56 

g/mol). Navážka 30,4 mg byla rozpuštěna v 1,5 ml 95% ethanolu. 

• Konjugační činidlo: 10 µl 0,1 M redukovaného glutathionu (Mr = 307,33 

g/mol). Navážka 46,1 mg byla rozpuštěna v 1,5 ml redestilované vody. 

• 970 µl fosfátového pufru 0,1 M , pH 6,5  

• 10 µl biologického vzorku (CYT) 

 

 Objem reakční směsi v kyvetě byl vždy 1 ml. Byl napipetován pufr, redukovaný 

glutathion a cytosol, směs byla protřepána na třepačce a byl připipetován substrát 

(CDNB). Po promíchání byla měřena absorbance na UV-VIS spektrofotometru Helios β 

při 340 nm. Byly měřeny 3 paralelní vzorky, absorbance byla zaznamenávána 

v minutových intervalech po 4 minuty. Zároveň byly měřeny tři paralelní vzorky 

slepého vzorku, které neobsahovaly cytosol. Byla sledována linearita měření, pro 

výpočet aktivity enzymu byl použit rozdíl absorbancí naměřených v 1. a 3. minutě. 

Od rozdílu aktivit za jednu minutu byla odečtena hodnota absorbance slepého vzorku. 

Pro výpočet aktivity byl použit extinkční koeficient S-2,4-dinitrofenylglutathionu.  
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Aktivita byla vypočtena podle vzorce: 

 

a = (A/ε*l) * D 

 

 a….. aktivita [nmol/min] 

 A….. absorbance 

 ε….. extinkční koeficient (9,6 mM-1cm-1) 

 D….. zředění  

 l..... optická dráha (cm) 

Hodnota aktivity byla vztažena na 1 mg bílkoviny a tím se získala specifická aktivita 

enzymu [µmol/min/mg].  

 

4.3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

4.3.1 Podmínky HPLC pro stanovení FLU, MBZ a jejich metabolitů 

 Ke stanovení koncentrace FLU, FLU-R, MBZ a MBZ-R byl využit 

chromatograf Shimadzu 10 AVP, který se skládá z vysokoúčinného čerpadla LC-

10ADvp, autosampleru SIL-10ADvp, degaséru GT-154, kolonového termostatu CTO-

10Avp, spektrofluorimetrického detektoru RF-10AXL, diode-array detektoru SPD-

M10Avp, řídící jednotky SCL-10Avp.  

Před stanovením byly vzorky rozpuštěny v mobilní fázi o složení ACN : 0,025M 

draselnofosfátový pufr (pH = 3) v poměru 72 : 28 (v/v). Pro stanovení byla využita 

kolona LiChroCART 250x3 mm s náplní LiChrospher 60 RP-select B (5 µm). Rychost 

průtoku mobilní fáze byla 0,7 ml/min. Měření probíhalo při 25°C a tlaku 18,3 MPa. 

V případě velmi nízkých koncentrací byla používána fluorimetrická detekce, pokud 

byly koncentrace vyšší a signál fluorescenčního detektoru přesáhl horní mez jeho 

lineární odezvy (lineární rozsah), byla aplikována UV detekce pomocí diode-array 

detektoru. 
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K detekci FLU, FLU-R, MBZ a MBZ-R byly použity standardy zakoupené 

u firem Janssen a Toronto Research Chemicals. Totožnost se ověřuje na základě shody 

retenčních časů a spekter standardů a zkoušeného léčiva. 

 

Obr. 9: Chromatografický záznam dělení FLU a FLU-R. 

 

Obr. 10: Chromatografický záznam dělení MBZ a MBZ-R. 
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Z chromatografických záznamů lze vyčíst, že retenční časy FLU a FLU-R byly 20,645 

min a 6.240 min (viz. obr. 9). Retenční časy MBZ a MBZ-R byly 17,765 min a 5,392 

min (viz. obr. 10). 

4.3.2 Podmínky HPLC pro stanovení ABZ a jeho metabolitů 

 Ke stanovení koncentrace ABZ, ABZSO a ABZSOO byl využit opět 

chromatograf Shimadzu.  

 Před stanovením byly vzorky rozpuštěny v mobilní fázi o složení ACN : 0,025M 

draselnofosfátový pufr (pH = 3) v poměru 35 : 65 (v/v). Pro stanovení byla využita 

kolona LiChroCART 250x3 mm s náplní LiChrospher 60 RP-select B (5 µm). Rychost 

průtoku mobilní fáze byla 0,5 ml/min. Měření bylo provedeno při teplotě 25°C a tlaku 

13,5 MPa. K detekci byl využit spektrofluorimetrický detektor Shimadzu RF 10 AXL 

(λex = 290 nm, λem = 320 nm).  

 

Obr. 11: Chromatorafický záznam dělení standardů – ABZ, ABZSO a ABZSOO. 

 Retenční časy byly 4,800 min (ABZSO), 6,742 min (ABZSOO) a 15,592 (ABZ) 

(viz. obr. 11). 
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4.3.3 Podmínky HPLC pro stanovení OR a DHO: 

 Ke stanovení koncentrace OR a DHO byl využit chromatograf Agilent 1100 

Series, který se skládá z pumpy ESA model 582 2X, autosampleru HP 1100, 

kolonového termostatu HP 1100, UV-VIS detektoru SPD 10Avp Shimadzu, 

fluorescenčního detektoru  Philips PU4027, softwaru Clarity, DataApex.  

 Pro achirální stanovení celkového DHO byly vzorky rozpuštěny v mobilní fázi 

o složení ACN : redestilovaná voda v poměru 75 : 25 (v/v). Pro stanovení byla využita 

kolona BDS Hypersil C18, 250mm×4mm, 5µm. Rychlost průtoku mobilní fáze byla 1,5 

ml/min. Detekce DHO byla provedena pomocí fluorescenčního detektoru Agilent 1100 

Series (λex = 340 nm, λem = 418 nm). Eluční čas pro DHO byl 3,720 min (viz. obr. 12). 

 

Obr. 12: Chromatografický záznam achirálního měření standardu DHO. 

 Chirálním stanovením bylo zjištěno zastoupení jednotlivých enantiomerů DHO -  

(+)-DHO a (-)-DHO. Vzorky byly rozpuštěny v mobilní fázi o složení ACN : 

redestilovaná voda v poměru 69 : 31 (v/v). Ke stanovení byla využita kolona OD-R 

Chiralcel 240mm×4,6mm. Rychlost průtoku mobilní fáze byla 0,5 ml/min. Detekce byla 

provedena pomocí fluorescenčního detektoru Agilent 1100 Series (λex = 340 nm, λem = 

418 nm). Eluční čas pro (+)-DHO byl 9,760 minut, pro (-)-DHO 13,070 minut (viz. obr. 

13). 
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Obr.13: Chromatografický záznam dělení enantiomerů DHO - (+)-DHO a (-)-DHO při 

chorálním měření. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Stanovení koncentrace bílkoviny 

 Koncentrace bílkoviny v jednotlivých frakcích získaných z tasemnic byla 

stanovena metodou BCA (viz. kap. 4.2.3). Pomocí absorbancí standardního roztoku 

hovězího sérového albuminu (BSA) o přesných koncentracích byla sestavena kalibrační 

přímka vyjadřující závislost absorbance na koncentraci bílkoviny (obr. 14).  

 

 

Obr.14: Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace bílkoviny v subcelulárních 

frakcích 

 

 Od absorbancí vzorků byly odečteny absorbance slepých vzorků a pomocí 

rovnice přímky byly vypočítány koncentrace. V tabulce jsou průměrné hodnoty 

koncentrace. 

Tab. 3: Koncentrace bílkovin v jednotlivých subcelulárních frakcích H. diminuta 

frakce Koncentrace bílkovin [µg/ml] 

CYT 3,1366 

MIK 3,8723 

MIT 4,1681 

y = 0,000524x

R² = 0,994475
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5.2 Biotransformace anthelmintik u H. diminuta in vitro 

 Subcelulární frakce (CYT, MIK, MIT) byly inkubovány se substráty ABZ nebo 

FLU a koenzymem NADPH.  

 

5.2.1 Inkubace s ABZ 

 Subcelulární frakce byly inkubovány v reagenčních směsích s ABZ 

o koncentracích 10 µM a 1 µM. Po skončení inkubace a extrakci byly změřeny 

koncentrace oxidačních produktů ABZSO a ABZSOO a vypočítány specifické aktivity 

oxidačních enzymů (viz. kap. 4.2.4.1) . V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty 

aktivit a směrodatné odchylky. 

Tab.4: Biotransformace ABZ o koncentraci 10 µM na ABZSO a ABZSOO 

v jednotlivých frakcích. 

10 µM ABZ 

Specifická aktivita 

[pmol/min/mg] 

ABZSO ABZSOO 

CYT 0,3120 ± 0,072 0 

MIK 2,2848 ± 0,801 0,0028 ± 0,001 

MIT 1,2402 ± 0,3504 0 

 

Tab.5: Biotransformace ABZ o koncentraci 1 µM na ABZSO a ABZSOO 

v jednotlivých frakcích. 

1 µM ABZ 

Specifická aktivita 

[pmol/min/mg] 

ABZSO ABZSOO 

CYT 0 0 

MIK 0,9819 ± 0,189 0 

MIT 0,9586 ± 0,052 0 
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Obr. 15: Grafické znázornění tvorby ABZSO a ABZSOO při inkubaci subcelulárních 

frakcí s 10 µM ABZ. 

 

Obr. 16: Grafické znázornění tvorby ABZSO a ABZSOO při inkubaci subcelulárních 

frakcí s 1 µM ABZ. 
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 Aktivita biotransformačních enzymů v subcelulárních frakcích oxidujících ABZ 

(10µM a 1µM) na ABZSO a ABZSOO u H. diminuta je graficky znázorněna 

na obrázcích 15 a 16. Závislost aktivity enzymů na koncentraci ABZ je nelineární. 

Nejvyšší aktivita enzymů byla objevena v MIK, nižší v MIT, velmi nízká v CYT. Došlo 

k tvorbě pouze ABZSO, ABZSOO prakticky nevznikal.  

 

5.2.2 Inkubace s FLU 

 Subcelulární frakce byly inkubovány v reagenčních směsích s FLU 

o koncentracích 10 µM a 1 µM. Po skončení inkubace a extrakci byla změřena 

koncentrace redukovaného FLU (FLU-R) a vypočítána specifická aktivita redukčních 

enzymů (viz. kap. 4.2.4.1). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit 

a směrodatné odchylky. 

 

Tab.6: Biotransformace FLU o koncentraci 10 µM na FLU-R v jednotlivých frakcích. 

10 µM FLU 
Specifická aktivita 

[pmol/min/mg] 

CYT 0,0999 ± 0,011 

MIK 0 

MIT 0 

 

Tab.7: Biotransformace FLU o koncentraci 1 µM na FLU-R v jednotlivých frakcích. 

1 µM FLU 
Specifická aktivita 

[pmol/min/mg] 

CYT 0,0385 ± 0,0301 

MIK 0 

MIT 0 
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Obr. 17: Grafické znázornění tvorby FLU-R při inkubaci subcelulárních frakcí s 10 µM 

a 1 µM FLU. 

 

 Aktivita biotransformačních enzymů v subcelulárních frakcích redukujících FLU 

(10 µM a 1 µM) na FLU-R u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 17. 

Závislost aktivity enzymů na koncentraci FLU je nelineární. Aktivita byla zjištěna 

pouze v CYT, v MIK a MIT byla nulová. 

 

5.3 Biotransformace anthelmintik u H. diminuta ex vivo 

 

5.3.1 Inkubace s FLU, MBZ 

 Živé tasemnice byly inkubovány 24 hodin v živném médiu se substráty FLU 

a MBZ o koncentracích 10 µM a 1 µM (viz. kap. 4.2.5.1). Koncentrace redukovaného 

FLU (FLU-R) a redukovaného MBZ (MBZ-R) v jednotkách nmol/ml nebo µmol/l 

ve vzorcích médií a homogenátů byly změřeny pomocí HPLC. (viz. kap. 4.3.1). 
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Inkubované tasemnice měly různou hmotnost, proto byla koncentrace vyprodukovaného 

FLU-R (MBZ-R) v médiu nebo homogenátu přepočítána na nmol/g tasemnice. 

 

5.3.1.1 Inkubace s FLU 

 V tabulce 8 je uvedeno množství vytvořeného FLU-R v médiu a homogenátu 

tasemnic během 24 hodinové inkubace tasemnic s FLU. 

Tab. 8: Množství FLU-R v médiu a homogenátu [nmol/g tasemnice] vzniklé 

při inkubaci tasemnic s 1 µM a s 10 µM výchozí koncentrací FLU. 

Koncentrace FLU 
[µmol/l] 

Množství FLU-R  

[nmol/g tas.] 

médium homogenát 

10 30,2058 ± 4,112 5,2733 ± 0,499 

1 4,4676 ± 0 0,6123 ± 0,107 

 

Obr. 18: Grafické znázornění tvorby FLU-R [nmol/g tasemnice] v médiu a homogenátu 

při inkubaci živých tasemnic s 1 µM a s 10 µM výchozí koncentrací FLU po dobu 24 

hod. 
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Obr. 19: Grafické znázornění celkového množství vzniklého FLU-R [nmol/g tasemnice] 

v médiu i v homogenátu při inkubaci živých tasemnic s 1 µM a s 10 µM výchozí 

koncentrací FLU během 24 hod. 

 

 Množství FLU-R obsažené v médiu a homogenátu po inkubaci živých tasemnic 

H. diminuta s FLU o koncentracích 10 µM a 1 µM je graficky znázorněno na obrázcích 

18 a 19. Množství vyprodukovaného FLU-R v médiu je u výchozí koncentrace FLU 10 

µM přibližně šestkrát větší, než v homogenátu, u výchozí koncentrace FLU 1 µM 

přibližně sedmkrát větší, než v homogenátu. Množství FLU-R u výchozí koncentrace 

FLU 10 µM tvoří v médiu přibližně 13,59 % a v homogenátu 2,37 % z původního 

množství FLU. Množství FLU-R u výchozí koncentrace FLU 1 µM tvoří v médiu 

přibližně 21,44 % a v homogenátu 2,94 % z původního množství FLU. 
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5.3.1.2 Inkubace s MBZ 

 V tabulce 9 je uvedeno množství vytvořeného MBZ-R v médiu a homogenátu 

tasemnic během 24 hodinové inkubace tasemnic s MBZ. 

 

Tab. 9: Množství MBZ-R v médiu a homogenátu [nmol/g tasemnice] vzniklé při 

inkubaci tasemnic s 1 µM a s 10 µM výchozí koncentrací MBZ. 

Koncentrace MBZ 
[µmol/l] 

Množství MBZ-R  

[nmol/g tas.] 

médium homogenát 

10 3,5861 ± 0,344 0,0175 ± 0,004 

1 2,0779 ± 0,307 0,6557 ± 0,073 

 

 

Obr. 20: Grafické znázornění tvorby MBZ-R [nmol/g tasemnice] v médiu a homogenátu 

při inkubaci živých tasemnic s 1 µM a s 10 µM výchozí koncentrací MBZ po dobu 24 

hod. 
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Obr. 21: Grafické znázornění celkového množství vzniklého MBZ-R [nmol/g 

tasemnice] v médiu i v homogenátu při inkubaci živých tasemnic s 1 µM a s 10 µM 

výchozí koncentrací MBZ během 24 hod. 

 

 Množství MBZ-R obsažené v médiu a homogenátu po inkubaci živých tasemnic 

H. diminuta s MBZ o koncentracích 10 µM a 1 µM je graficky znázorněno na obrázcích 

20 a 21. Množství vyprodukovaného MBZ v médiu je u výchozí koncentrace MBZ 10 

µM přibližně třistašedesátkrát větší, než v homogenátu (v homogenátu bylo nalezeno 

pouze zanedbatelné množství MBZ-R), u výchozí koncentrace MBZ 1 µM přibližně 

třikrát větší, než v homogenátu. Množství MBZ-R u výchozí koncentrace MBZ 10 µM 

tvoří v médiu přibližně 4,52 % a v homogenátu 0,02 % z původního množství MBZ. 

Množství MBZ-R u výchozí koncentrace MBZ 1 µM tvoří v médiu přibližně 7,90 % 

a v homogenátu 2,49 % z původního množství MBZ. 

 

5.3.2 Inkubace s ABZ 

 Inkubace tasemnic s ABZ byla prováděna celkem dvakrát (viz. kap. 4.2.5.2). 

Koncentrace metabolitů ABZ (ABZSO a ABZSOO) byla měřena pomocí HPLC. 
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Při žádném z pokusů se neprokázala aktivita biotransformačních enzymů ABZ, nedošlo 

k přeměně ABZ na metabolity. 

 

5.4 Stanovení aktivity oxidačních enzymů 

 

5.4.1 Stanovení aktivity peroxidasy pomocí OPD 

 Ke stanovení aktivity peroxidasy byla využita spektrofotometrická metoda 

stanovení tvorby oxidačního produktu substrátu OPD - 2,2‘-diaminoazobenzenu (viz. 

kap. 4.2.6.1). Byla změřena absorbance a vypočítána specifická aktivita [nmol/min/mg] 

v jednotlivých frakcích (CYT, MIK, MIT). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty 

aktivit a směrodatné odchylky. 

Tab. 10: Specifická aktivita peroxidasy v jednotlivých frakcích. 

 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

CYT 5,3026 ± 0,211 

MIK  1,9475 ± 0,193 

MIT 0,3580 ± 0,234 

 

Obr. 22: Grafické znázornění specifické aktivity peroxidasy v jednotlivých frakcích. 
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 Aktivita peroxidasy u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 22. 

Nejvyšší aktivita peroxidasy je v CYT, nižší v MIK a nejnižší v MIT. 

 

5.4.2 Stanovení aktivity katalasy 

 Ke stanovení aktivity katalasy byla využita metoda měření fluorescence systému 

substrátu (EuTc) s H2O2. Specifická aktivita [µmol/min/mg] pro všechny frakce byla 

vypočtena na základě rozdílů fluorescencí slepého vzorku a standardu a slepého vzorku 

a vzorku (viz. kap. 4.2.6.2). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit 

a směrodatné odchylky. 

 

Tab. 11: Specifická aktivita katalasy v jednotlivých frakcích. 

 
Specifická aktivita 

[µmol/min/mg] 

CYT 13,6570 ± 0,327 

MIK  13,0066 ± 0,162 

MIT  13,0209 ± 0,072 

 

 

Obr. 23: Grafické znázornění specifické aktivity katalasy v jednotlivých frakcích. 
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 Aktivita katalasy u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 23. Aktivity 

ve všech frakcích jsou velmi podobné, nejvyšší byly naměřeny v CYT, rozdíl aktivit 

v MIK a MIT je zanedbatelný. 

 

5.4.3 Stanovení aktivity superoxiddismutasy (SOD) 

 K stanovení aktivity SOD byla využita sada SOD Assay Kit-WST. Stanovení 

probíhalo spektrofotometricky. Ze změřených absorbancí roztoků byla vypočtena 

aktivita SOD v procentech (vyjádřená jako procenta inhibice vzniku superoxidového 

radikálu, viz kap. 4.2.6.3). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit 

a směrodatné odchylky. 

 

Obr. 12: Aktivita SOD v jednotlivých frakcích. 

 Aktivita [%] 

CYT 73,5605 ± 2,567 

MIK  51,1154 ± 7,026 

MIT 45,0344 ± 11,361 

 

 

Obr. 24: Grafické znázornění aktivity SOD v jednotlivých frakcích. 
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 Aktivita SOD u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 24. Nejvyšší 

aktivita byla zjištěna v CYT, nižší v MIK a nejnižší v MIT. 

 

5.5 Stanovení aktivity redukčních enzymů 

 

 Stanovení aktivity redukčních enzymů s využitím substrátů metyraponu, 

daunorubicinu, DL-glyceraldehydu a 4-pyridinkarboxaldehydu bylo provedeno 

spektrofotometrickou metodou na přístroji Helios β. Pokles absorbance za minutu byl 

přepočten na specifickou aktivitu [nmol/min/mg] (viz. kap. 4.2.7.6). 

 

5.5.1 Stanovení aktivit reduktas metyraponu  

 Stanovení reduktas (AKR1A, AKR1C, CBR u savců) s využitím substrátu 

metyraponu probíhalo v cytosolické frakci (viz. kap. 4.2.7.1). Nebyla objevena žádná 

aktivita reduktas. 

 

5.5.2 Stanovení aktivity reduktas DL-glyceraldehydu  

 Stanovení reduktas (AKR1A u savců) s využitím substrátu DL-glyceraldehydu 

probíhalo v cytosolu (viz. kap. 4.2.7.2), nebyla zjištěna žádná aktivita reduktas. 

 

5.5.3 Stanovení aktivity reduktas daunorubicinu (pH 6,0)  

 Stanovení reduktas (AKR1C2, CBR u savců) probíhalo s využitím substrátu 

daunorubicinu v pufru o pH 6,0, v cytosolické frakci (viz. kap. 4.2.7.3) nebyla 

prokázána žádná aktivita reduktas. 
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5.5.4 Stanovení aktivity reduktas daunorubicinu (pH 8,5)  

 Stanovení reduktas (AKR1A u savců) probíhalo s využitím substrátu 

daunorubicinu v pufru o pH 8,5 (DAU8,5), v cytosolické frakci (viz. kap. 4.2.7.4). 

V tabulce 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit a směrodatné odchylky. 

 

5.5.5 Stanovení aktivity reduktas 4-pyridinkarboxaldehydu (4-PCA) 

 Aktivita reduktas substrátu 4-PCA byla stanovena v cytosolické (AKR1A1, 

AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4 u savců) a v mitochondriální (3α-HSD u savců) frakci 

(viz. kap. 4.2.7.5). V tabulce 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty specifických aktivit 

a směrodatné odchylky. 

 

Tab. 13: Specifická aktivita reduktas DAU a 4-PCA v jednotlivých frakcích. 

Substrát ve frakci 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

DAU8,5 CYT 3,9548 ± 0,706 

4-PCA CYT 40,1134 ± 8,361 

4-PCA MIK 61,3233 ± 12,756 

 

Obr. 25: Grafické znázornění specifické aktivity reduktas DAU a 4-PCA v jednotlivých 

frakcích. 
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 Aktivita reduktas u H.diminuta nebyla zjištěna pro substráty metyrapon, DL-

glyceraldehyd, daunorubicin v pH 6,0. Aktivita byla zjištěna s využitím substrátu 

daunorubicinu v pH 8,5 v CYT, s využitím substrátu 4-pyridinkarboxaldehydu v CYT i 

v MIK. Specifické aktivity redukčních enzymů jsou graficky znázorněny na obrázku 25. 

Nejvyšší aktivita byla objevena v MIK s využitím 4-PCA, nižší v CYT s využitím 

stejného substrátu. Nejnižší aktivita reduktas byla nalezena v CYT s využitím substrátu 

DAU v prostředí pH 8,5. 

 

5.5.6 Stanovení aktivity acenaftenoldehydrogenas (ANDH)  

 Stanovení aktivity ANDH (u savců odpovídá AKR1C) bylo provedeno 

v cytosolové frakci spektrofluorimetricky na přístroji Perkin Elmer LS 50B v prostředí 

pH 8,9.(4.2.7.7). V tabulce je průměrná hodnota specifické aktivity a směrodatná 

odchylka.  

 

Tab. 14: Specifická aktivita ANDH v CYT. 

frakce 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

CYT 319,4208 ± 1,805 

 

Obr. 26: Grafické znázornění specifické aktivity ANDH v CYT. 
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 Specifická aktivita ANDH v CYT u H.diminuta je graficky znázorněna na 

obrázku 26. 

 

5.5.7 Stanovení aktivity oracindehydrogenas  

 Metoda je založena na inkubaci cytosolické, mikrosomální a mitochondriální 

frakce s oracinem, následné extrakci a změření koncentrace dihydrooracinu (DHO) 

pomocí HPLC. Měření bylo provedeno achirálně i chirálně, vzniká (+)-DHO a (-)-DHO 

(viz. kap. 4.2.7.8). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit. 

 

Tab. 15: Aktivita a stereospecifita reduktas oracinu v CYT. 

chiralita  Specifická aktivita  

[nmol/min/mg] 

(+)-DHO 0,441049 

(-)-DHO 0,099452 

 

 

Obr. 27: Grafické znázornění aktivity a stereospecifity reduktas oracinu v CYT. 
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 Aktivita reduktas OR v CYT u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 

27. Cytosolická frakce H .diminuta redukuje oracin stereospecificky, přednostně se tvoří 

(+)-DHO (81,6 %), méně (-)-DHO (18,4 %). V MIK a MIT nebyla nalezena žádná 

aktivita. 

 

5.6 Stanovení aktivity konjugačních enzymů 

 

5.6.1 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) a 

UDP-glucosyltransferasy (UGlcT) 

 Ke stanovení byla využita spektrofotometrická metoda měření přeměny 

p-nitrofenolu za enzymové katalýzy UGT nebo UGlcT. Změřená absorbance byla poté 

přepočítána na specifickou aktivitu [nmol/min/mg] (viz. kap. 4.2.8.1). Stanovení 

aktivity UGT probíhalo v mikrosomální frakci. Nebyla objevena žádná aktivita UGT 

v H. diminuta. Stanovení aktivity UGlcT probíhalo v mikrosomální i mitochondriální 

frakci. Ani v jedné z frakcí nebyla u H. diminuta objevena žádná aktivita UGlcT. 

 

5.6.2 Stanovení aktivity glutation-S-transferasy (GST) 

 Ke stanovení aktivity GST byla využita spektrofotometrická metoda stanovení 

S-2,4-dinitrophenylglutathionu. Změřená absorbance byla poté přepočítána 

na specifickou aktivitu [nmol/min/mg] (viz. kap. 4.2.8.2). Aktivita GST byla 

stanovována v cytosolické frakci. V tabulce je průměrná hodnota specifické aktivity a 

směrodatná odchylka. 

 

Tab. 16: Specifická aktivita GST v CYT. 

frakce 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

CYT 223,0609 ± 36,164 



79 

 

 

Obr. 28: Grafické znázornění specifické aktivity GST v CYT. 

 Specifická aktivita GST v CYT u H. diminuta je graficky znázorněna na obrázku 

28. 
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6 DISKUZE 

 Cílem mé diplomové práce bylo sledování metabolismu vybraných anthelmintik 

a stanovení aktivit biotransformačních enzymů u tasemnice krysí (Hymenolepis 

diminuta). Metabolismus xenobiotik u H. diminuta zatím nebyl příliš prozkoumán, tato 

práce se pokouší vyplnit mezery ve znalostech detoxikačních enzymů tohoto helminta. 

Jedním z úkolů bylo získat jedince tasemnice Hymenolepis diminuta z jejich 

konečného hostitele, potkana, s využitím mezihostitelů potemníka hnědého (Tribolium 

castaneum) nebo potemníka moučného (Tenebrio molitor). Během hledání optimálního 

způsobu chovu tasemnice byly provedeny experimenty s oběma druhy potemníků. 

Infikace larev Tribolium castaneum trusem potkanů, obsahujícím vajíčka se ukázala 

jako neúspěšná. Larvy měly vysokou úmrtnost a u jedinců, kteří přežili, se nepodařilo 

najít jediný cysticerkoid. Navíc je chov potemníka moučného obtížný, zahrnuje výběr 

chovných párů, přípravu krmné směsi a umístění v inkubátoru při 34°C. 

 Druh Tenebrio molitor se ukázal jako perspektivnější mezihostitel. Voge 

a Graiwer (1964) zjistili, že larvy, na rozdíl od dospělců Tenebrio molitor, vhodné 

k infikaci nejsou, protože onkosféry H.diminuta velmi těžko pronikají stěnou jejich 

střeva. Pokusy v rámci této diplomové práce byly proto prováděny pouze na dospělcích. 

Brouci byli nejprve infikováni trusem potkana s vajíčky Hymenolepis diminuta. Tímto 

způsobem se podařilo získat z jednoho brouka asi šedesát cysticerkoidů. Po infikaci 

malými úseky článků z konce těla tasemnice, která byla získána z tenkého střeva 

potkana, se z náhodně vybraného jedince podařilo získat dokonce více než sto 

cysticerkoidů. Jsou-li dospělí brouci potemníka moučného nakažováni vajíčky 

tasemnice v malých skupinách, je pravděpodobnost úspěšnosti pokusu velmi vysoká.  

 Díky úspěšné infikaci, velkému množství cysticerkoidů i jednoduchosti chovu 

brouků, se Tenebrio molitor v rámci tohoto experimentu jevil jako výhodnější 

mezihostitel, než brouk Tribolium castaneum.  

 Cysticerkoidy byly získávány z brouků po čtrnácti dnech od nakažení, byla tím 

zajištěna jejich zralost, protože zralé cysticerkoidy se v broucích vyvíjejí po 10 dnech 

(Andreassen a kol. 1999). Potkani byli nakažováni osmi cysticerkoidy, tento počet 

zajistil vyvinutí dostatečného počtu tasemnic, které nejsou příliš drobné. Při nakažení 1 

– 20 cysticerkoidy, je průměrná výtěžnost 100 – 65%,se zvyšujícím se počtem 
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cysticerkoidů se výtěžnost snižuje, tasemnice také produkují méně vajíček a mají méně 

proglotidů (Hasselberg, Andreassen 1975; Cook, Roberts 1991). Během dvaceti dnů se 

parazit vyvine v dospělého jedince (DPDx - Hymenolepiasis), trus nakažených potkanů 

byl tedy vyšetřován po třech týdnech. Po nalezení vajíček tasemnice v trusu bylo možné 

z potkanova střeva izolovat dospělé tasemnice. 

 Na získaných tasemnicích H. diminuta pak byl prováděn další výzkum. Nejdříve 

byla u H. diminuta sledována biotransformace vybraných anthelmintik. Aktivity 

biotransformačních enzymů byly měřeny v pokusech in vitro a ex vivo. In vitro 

inkubace se subcelulárními frakcemi (CYT, MIK, MIT) byla prováděna s anthelmintiky 

albendazolem a flubendazolem. ABZ je oxidován na ABZSO a dále na ABZSOO. 

Helminté Faciola hepatica, Ascaris suum a Moniezia expanza jsou schopni přeměnit 

ABZ na ABZSO, Fasciola hepatica až na ABZSOO. Oxidace ABZ u těchto helmintů 

byly pozorovány v CYT i MIK. Moniezia expanza byla schopná oxidovat ABZ 

na ABZSO v MIK i CYT, aktivita oxidačních enzymů se pohybovala v řádech desítek 

pmol/min/mg (Solana a kol. 2001). Experiment s H. diminuta prokázal velmi nízkou 

aktivitu oxidačních enzymů vůči ABZ v MIK a MIT (v řádech jednotek pmol/min/mg), 

v CYT ABZ prakticky nebyl oxidován. Metabolit ABZSOO nevznikal vůbec.  

 Aktivity enzymů redukujících FLU na FLU-R byly in vitro zaznamenány pouze 

v CYT, byly ještě desetkrát menší, než aktivita enzymů oxidujících ABZ.  

 Biotransformace ABZ, FLU a MBZ byla sledována také ex vivo. Inkubace 

živých tasemnic s ABZ neprokázala žádnou aktivitu biotransformačních enzymů. 

Inkubace in vitro se subcelulárními frakcemi však prokázaly velmi nízkou aktivitu 

oxidas vůči ABZ v MIK a MIT. Pokusy in vitro a ex vivo se však liší, během in vitro 

inkubace se enzymy snadněji dostanou k substrátu a koenzymu, jejichž nabídka je vyšší, 

takže i nízká aktivita enzymů se projeví a dojde k přeměně substrátu na metabolit.  

 Při inkubaci s FLU a MBZ byly v médiu objeveny jejich redukované metabolity. 

Aktivita redukčních enzymů byla vyšší vůči FLU, než MBZ. Vyšší aktivita byla 

naměřena v médiu, ve srovnání a homogenátem těla tasemnice. Množství MBZ-R 

v homogenátu s výchozí koncentrací MBZ 1 µM bylo mnohonásobně vyšší, než u 

homogenátu s výchozí koncentrací MBZ 10 µM. Pravděpodobně došlo k chybě během 

extrakce vzorků homogenátu s vyšší výchozí koncentrací MBZ do organického 

rozpouštědla. 
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 U helmintů převládají během první fáze biotransformace xenobiotik spíše 

redukční, než oxidační reakce (Precious, Barrett 1989). Také u H. diminuta se v ex vivo 

inkubacích s anthelmintiky prokázala tvorba redukovaných metabolitů (FLU-R a MBZ-

R), na rozdíl od oxidovaných metabolitů (ABZSO, ABZSOO).  

 V rámci této práce byly kromě biotransformace anthelmintik měřeny i aktivity 

oxidačních, redukčních a konjugačních enzymů vůči relativně specifikým substrátům. 

Oxidační enzymy, které byly měřeny (peroxidasa, katalasa, SOD), jsou nejčastěji 

studovány z hlediska jejich antioxidační funkce, tedy jako ochrana před oxidanty 

produkovanými hostitelem (Cvilink a kol. 2009). U tasemnic byl popsán enzym SOD 

a také zaznamenána přítomnost katalasy (Bruschi, Lucchi 2001). V této práci jsem u H. 

diminuta experimentálně prokázala aktivitu všech tří oxidačních enzymů. Aktivita 

peroxidasy a SOD byla naměřena nejvyšší v CYT, nižší v MIK a nízká v MIT. Aktivita 

katalasy byla ve srovnání s peroxidasou tisíckrát vyšší a ve všech frakcích srovnatelná. 

Také H. diminuta je tedy vybavena oxidačními enzymy, které jí chrání před poškozením 

reaktivními látkami, uvolňovanými během imunitní odpovědi hostitele. 

 K stanovení aktivit redukčních enzymů byly požity substráty metyrapon, DL-

glyceraldehyd, daunorubicin, 4-pyridinkarboxaldehyd, acenaftenol a oracin. Aktivita 

reduktas metyraponu, DL.glyceraldehydu a daunorubicinu v pufru o pH 6,0 nebyla 

zjištěna. V cytosolu byla detekována aktivita reduktas daunorubicinu v pufru o pH 8,5. 

U savců je za redukci odpovědný enzym AKR1A. Tato reduktasa je však také 

odpovědná za redukci DL-glyceraldehydu a metyraponu, vůči kterým nebyla zjištěna 

žádná aktivita. Je možné, že je struktura enzymu u tasemnice jiná než u savců 

a glyceraldehyd a metyrapon nejsou vhodnými substráty. Dále došlo v CYT i MIK 

k redukci 4-pyridinkarboxaldehydu. V CYT jsou u savců za redukci odpovědné enzymy 

AKR1A1, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4, v MIK enzym 3α-HSD. Aktivita v CYT byla 

desetkrát a v MIK téměř dvacetkrát vyšší, než aktivita reduktas daunorubicinu v pufru 

o pH 8,5. Aktivita reduktas acenaftenolu byla naměřena přibližně osmdesátkrát vyšší, 

než aktivita reduktas daunorubicinu v pufru o pH 8,5, acenaftenol je tedy zřejmě lepším 

substrátem reduktas H. diminuta. Za redukci acenaftenolu je u savců odpovědný enzym 

AKR1C. Redukce oracinu byla zaznamenána pouze v CYT. Oracin byl redukován 

stereospecificky, 81,6 % metabolitů tvořil (+)-DHO, 18,4 % (-)-DHO. V CYT je 

za redukci oracinu u savců odpovědná CBR a AKR1C, přednostně je tvořen také (+)-

DHO (Szotáková a kol. 2003; Wsól a kol. 2007). 
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 Z naměřených hodnot vyplývá, že tasemnice H. diminuta je schopna velmi dobře 

redukovat některé substráty. Tuto teorii podporují i redukce anthelmintik FLU a MBZ 

ex vivo, které byly zjištěny v rámci této diplomové práce. Výrazně vysoká byla 

naměřena aktivita reduktas acenaftenolu v CYT: 319 ± 2 nmol/min/mg. Aktivita těchto 

reduktas u jiného helminta, vlasovky slézové (Haemonchus contortus) byla naměřena 

výrazně nižší: 2,7 ± 0,4 nmol/min/mg (Kuběnová 2007). Zdá se, že u H. diminuta mají 

enzymy, které se podílejí na redukci acenaftenolu (AKR1C), velký význam. Enzymy 

podrodiny AKR1C jsou v CYT savců odpovědné také za redukci 4-

pyridinkarboxaldehydu, ke které u H. diminuta došlo také. AKR1C je však u savců 

odpovědný také za redukci metyraponu a daunorubicinu v pufru o pH 6,0, vůči kterým 

nebyla zjištěna žádná aktivita. Stejný problém se objevil u AKR1A, jak bylo zmíněno 

výše. Zdá se, že za redukce u H. diminuta tedy mohou být odpovědné jiné enzymy, než 

u savců nebo mají enzymy odlišnou specifitu.  

 Z konjugačních enzymů je u helmintů nejdůležitější GST (Barrett 1997). 

Významnost tohoto enzymu se prokázala i u tasemnice H. diminuta. Aktivita GST byla 

v CYT 223± 36 nmol/min/mg. Přestože podle Barretta (1997) by u tasemnic měly být 

aktivity GST vyšší než u hlístic, naměřená aktivita u H. diminuta je nižší, než aktivita 

GST změřená u hlístice Haemonchus contortus: 370 ± 5 nmol/min/mg (Kuběnová 

2007).  

 Dalšími konjugačními enzymy, sledovanými v této diplomové práci, jsou UGT 

a UGlcT. S využitím kofaktorů UDP-glukuronové kyseliny i UDP-glukózy však ani 

v jedně z frakcí nebyla nalezena žádná aktivita tohoto enzymu. Za konjugační reakce 

u H. diminuta je tedy skutečně odpovědná spíše GST. 

 Biotransformační enzymy tasemnic jsou dosud málo prozkoumané. V rámci této 

diplomové práce se mi u tasemnice H. diminuta podařilo prokázat aktivity řady 

biotransformačních enzymů a také schopnost metabolizovat některá anthelmintika.  
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7 ZÁVĚR 

 Získání poznatků o obranných mechanizmech, kterými helminté disponují, je 

velmi důležité, protože využití anthelmintik je v současné době jedinou efektivní 

metodou v boji s helminty a parazitózami jimi způsobenými.  

Tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) byla kultivována pomocí mezihostitele 

potemníka hnědého (Tenebrio molitor). Tento mezihostitel byl vhodnější, než jiný 

možný mezihostitel potemník hnědý (Tribolium castaneum). Izolace dospělých jedinců 

H. diminuta byla provedena z konečného hostitele – potkana kmene Wistar.  

 Sledováním biotransformace anthelmintik in vitro a ex vivo bylo dokázáno, že H. 

diminuta je schopna redukovat FLU a MBZ, k oxidaci ABZ docházelo jen zanedbatelně 

při in vitro inkubaci. 

 Měřením aktivit biotransformačních enzymů byla zjištěna vysoká aktivita 

oxidačních enzymů SOD, peroxidasy a katalasy, chránících parazita před oxidanty 

produkovanými hostitelem. Další naměřené hodnoty ukazují na vysokou aktivitu 

redukčních enzymů, nejvyšší aktivita se projevila vůčí substrátu acenaftenolu. 

U konjugačních enzymů byla detekována aktivita GST. Zdá se, že v metabolismu 

xenobiotik H. diminuta převládají redukční reakce a konjugace s glutathionem.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

• ABZ  albendazol 

• ABZSO  albendazolsulfoxid 

• ABZSOO  albendazolsulfon 

• ACN  acetonitril 

• AKR  aldo-ketoreduktasa 

• BCA  bicinchonová kyselina 

• BSA  hovězí sérový albumin 

• CBR  karbonylreduktasa 

• CYP  cytochrom P450 

• CYT  cytosol 

• DD  dihydrodioldehydrogenasa 

• DHO  dihydrooracin 

• DMSO  dimethylsulfoxid 

• FLU  flubendazol 

• FLU-R  redukovaný flubendazol 

• GST  glutathion-S-transferasa 

• HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

• HSD  hydroxysteroiddehydrogenasa 

• MBZ  mebendazol 

• MBZ-R  redukovaný mebendazol 

• MIK  mikrosomy 

• MIT  mitochondrie 

• NADH  redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu 

• NADPH  redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu 

• OPD  o-fenylendiamin 

• OR   oracin 

• TCA  trichloroctová kyselina 

• SOD  superoxiddismutasa 

• UGT  UDP-glukuronosyltransferasa  

• UGlcT  UDP-glucosyltransferasa 



86 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

• Ahmed N. K., Felsted R. L., Bachur N. R. 1981. Daunorubicin reduction 

mediated by aldehyde and ketone reductases. Xenobiotica 11: 131-136. 

 

• Andreassen J., Bennet-Jenkins E. M., Bryant C. 1999. Immunology and 

biochemistry of Hymenolepis diminuta. ADV PARASIT, 42: 223-275. 

 

• Barrett J. 1997. Helminth detoxification mechanisms. J Helminthol. 71: 85-89. 

 

• Barrett J. 1998. Cytochrome P450 in parasitic protozoa and helminths. Comp 

Biochem Physiol. C 121: 181-183. 

 

• Bodeček Š., Koudela B. 2009. Veterinární a chovatelská opatření proti vnitřním 

parazitům u koní. [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: 

http://cehis.cz/publik_syst/files11/Veterinarni%20a%20chovatelska%20opatreni

%20proti%20vnitrnim%20parazitum%20u%20koni.pdf 

 

• Brophy P. M., Barrett J. 1990. Blocking factors and the isolation of glutatione 

transferases from Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). 

Parasitology 100: 137-141. 

 

• Bruschi F., Lucchi N. W. 2001. Enzymatic antioxidant systems in helminth 

parasites: no doubt on their evasive role. Acta Parasitol. 46 (4): 233-241. 

 

• Coffman B. L., Rios G. R., Tephly T. R. 1996. Purification and properties of two 

rat liver phenobarbital-inducible UDP-glucuronosyltransferases that catalyze the 

glucuronidation of opioids. Drug Metab Dispos. 24: 329-33. 

 

• Combourieu B., Besse P., Sancelme M., Maser E., Delort A. M. 2004. Evidence 

of metyrapone reduction by two Mycobacterium strains by 1H NMR. 

Biodegradation 15: 125–132. 

 



87 

 

• Cook R. L., Roberts L. S. 1991. In vivo effects of putative Crowding factors on 

development of Hymenolepis diminuta. J Parasitol. 77: 21-5. 

 

• Crosas B., Cederlund E., Torres D., Jörnvall H., Farres J., Parés X. 2001. A 

vertebrate aldo-keto reductase active with retinoids and ethanol. J Biol Chem 

276: 19132–19140. 

 

• Cvilink V., Lamka J., Skálová L. 2009. Xenobiotic metabolizing enzymes and 

metabolism of anthelminhics in helminths. Drug Metabolism Reviews 41.(1): 8-

26. 

 

• Dayan A.D. 2003. Albendazole, mebendazole and praziquantel. Review of non-

clinical toxicity and pharmacokinetics. Acta Trop 86: 141-59. (převzato z 

http://www.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2005/Albendazole/) 

 

• Dewey S. 2001. Hymenolepis diminuta. Animal Diversity Web. [online]. [cit. 

2011-02-18]. Dostupné z: 

http://animaldiversity.ummz.edu/site/accounts/information/Hymenolepis_dimin

uta.html 

 

• DPDx – Hymenolepiasis. [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/hymenolepiasis.htm 

 

• EMA 2001. [online]. [cit. 2011-02-18]. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_

Limits_-_Report/2009/11/WC500014873.pdf 

 

• EMA 2004. [online]. [cit. 2011-02-18]. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_

Limits_-_Report/2009/11/WC500009638.pdf 

 



88 

 

• EMA 2006. [online]. [cit. 2011-02-18]. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_

Limits_-_Report/2009/11/WC500014292.pdf 

 

• Evans W. S., Wong A., Hardy M., Currie R. W. Vanderwel D. 1998. Evidence 

that the factor used by the tapeworm, Hymenolepis diminuta, to direct the 

foraging of its intermediate host, Tribolium confusum, is a volatile attractant. J 

Parasitol. 84: 1098-101 

 

• Hasegawa K., , Miwa S, Tsutsumiuchi K, Miwa J. 2010. Allyl isothiocyanate 

that induces GST and UGT expression confers oxidative stress resistance on C. 

elegans, as demonstrated by nematode biosensor. PLoS One.: 5(2): e9267. 

 

• Hayes J. D., Pulford D. J. 1995. The glutathione S-transferase supergene family: 

regulation of GST and the contribution of the isoenzymes to cancer 

chemoprotection and drug resistance. Crit Rev Biochem Mol Biol. 30: 445-600. 

 

• Hesselberg C. A., Andreassen J. 1975. Some influences of population density on 

Hymenolepis diminuta in rats. Parasitology 71: 517-523. 

 

• Horton J. 2000. Albendazole: a review of anthelmintic efficacy and safety in 

humans. Parasitology 121: 113-132 

 

• Jančová P., Anzenbacher P., Anzenbacherová E. 2010. Phase II drug 

metabolising enzymes. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech 

Repub. 154: 103-16. 

 

• Jez J.M., Flyn T.G., Penning T.M. 1997. The new nomenclature for the aldo-

keto reductase superfamily. Biochem Pharmacol. 54: 639-647. 

 

• Kotze A.C. 1997. Cytochrome P450 monooxygenase activity in Heamonchus 

contortus (Nematoda). Int J Parasitol. 27: 33–40 

 



89 

 

• Kotze A. C., McClure S. J. 2001. Haemonchus contortus utilises catalase in 

defence against exogenous hydrogen peroxide in vitro. Int J Parasitol. 31 (14): 

1563-71. 

 

• Köhler P. 2001. The biochemical basis of anthelmintic action and resistance. Int 

J Parasitol. 31: 336-345. 

 

• Kuběnová M. 2007. Haemonchus contortus – metabolismus anthelmintik a 

dalších modelových xenobiotik in vitro. Rigorózní práce. Katedra biochem. Věd 

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, str.62. 

 

• Lethbridge R. C. 1971. The hatching of Hymenolepis diminuta eggs and 

penetration of the hexacanths in Tenebrio molitor beetles. Parasitology 62: 445-

456. 

 

• Linton K. J., Higgins Ch. F. 2007. Structure and function of ABC transporters: 

the ATP switch provides flexible control. Eur J Physiol. 453: 555-567. 

 

• Maser E.1995. Xenobiotic carbonyl reduction and physiological steroid 

oxidoreduction. Biochem Pharmacol.49: 421-434 

 

• Menzel R., Bogaert T., Achazi R. 2001. A systematic gene expression screen of 

Caenorhabditis elegans cytochrome P450 genes reveals CYP35 as strongly 

xenobiotic inducible. Arch Biochem Biophys. 395: 158-168. 

 

• Menzel R., Rodel M., Kulas J., Steinberg C. E. 2005. CYP35: xenobiotically 

induced gene  expression in the nematode Caenorhabditis elegans. Arch 

Biochem Biophys. 438: 93-102. 

 

• Meyer D. J., Muirno R., Thomas M., Coates D., Isaac R. E. 1996. Purification 

and characterisation of prostaglandin-H E-isomerase, a sigma-class glutatione S-

transferase, from Ascaridia galli. Biochem J. 313: 223-227. 

 



90 

 

• Munir W. A., Barrett J., 1895. The metabolism of xenobiotic compounds by 

Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). Parasitology 91: 145-156. 

 

• O´Connor T., Ireland L. S., Harrison D. J., Hayes J. D. 1999. Major differences 

exist in the function and tissue-specific expression of human aflatoxin B1 

aldehyde reductase and the principal human aldo-keto reductase AKR1 family 

members. Biochem J. 343: 487–504. 

 

• Ottesen E. A., Horton J. 1999. The role of albendazole in programmes to 

eliminace lymphatic filariasis. Parasitol Today 15: 382-6. (převzato z 

http://www.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2005/Albendazole/) 

 

• Palackal N. T., Burczynski M. E., Harvey R. G., Penning T. M. 2001. Metabolic 

activation of polycyclic aromatic hydrocarbon trans-dihydrodiols by 

ubiquitously expressed aldehyde reductase (AKR1A1). Chem-Biol. Interact. 

130-132: 815-824 

 

• Pappas P. W., Marschall E. A., Morrison S. E., Durka G. M., Daniel C. S. 1995. 

Increased coprophagic activity of the beetle, Tenebrio molitor, on feces 

containing eggs of the tapeworm, Hymenolepis diminuta. Int J Parasitol. 25: 

1179-1184. 

 

• Pappas P.W., Wardrop S.M. 1997. Preliminary biochemical characterization of 

faeces from uninfected rats and rats infected with the tapeworm, Hymenolepis 

diminuta. J Helminthol. 71: 57-60 

 

• Precious W.Y., Barrett J. 1989. Xenobiotic metabolism in helminths. Parasitol 

Today 5: 156–160 

 

• Pröpper, D. and Maser, E. 1997. Carbonyl Reduction of Daunorubicin in Rabbit 

Liver and Heart. Pharmacol Toxicol. 80: 240-245. 

 



91 

 

• Shea J. F. 2007. Lack of preference for infective faeeces in Hymenolepis 

diminuta-infected beetles (Tenebrio molitor). J Helminthol. 81: 293-299. 

 

• Sheiman I. M., Shkutin M. F., Terenina N. B. 2006. A behavioral study of the 

beetle Tenebrio molitor infected with cysticercoids of the rat tapeworm 

Hymenolepis diminuta. Naturwissenschaften 93: 305-8. 

 

• Schröterová L., Kaiserová H., Baliharová V., Velík J., Geršl V., Kvasničková E. 

2004. The effect of new lipophilic chelators on the activities of the cytosolic 

reductases and P450 cytochromes involved in the metabolism of antracycline 

antibiotics: studies in vitro. Physiol Res. 55: 683–691. 

 

• Skarydová L., Skarka A., Novotná R., Živná L., Martin H.J., Wsól V., Maser E. 

2009. Partial purification and characterization of a new human membrane-bound 

carbonyl reductase playing a role in the deactivation of the anticancer drug 

oracin. Toxicology 264: 52-60. 

 

• Solana H.D., Rodriguez J.A., Lanusse C. E. 2001. Comparative metabolism of 

albendazole and albendazole sulphoxide by different helminth parasites. 

Parasitol Res. 87: 275-280. 

 

• SPC ZENTEL®. 2007. [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: 

http://farmaceutika.info/zentel#spc 

 

• Stradowski M. 1994. Effects of inbreeding in Hymenolepis diminuta (Cestoda). 

Acta Parasitol. 39: 146-149. 

 

• Szotáková B., Skálová L., Wsól V., Kvasničková E. 2000. Reduction of 

potential anticancer drug oracin in the rat liver in-vitro. J Pharm. Pharmacol. 52: 

495–500. 

 



92 

 

• Szotáková B., Skálová L., Jílek P., Buchta V., Wsól V. 2003. Stereospecific 

reduction of the original anticancer drug oracin in rat extrahepatic tissues. J 

Pharm Pharmacol. 55(7): 1003-11. 

 

• Terada T., Sugihara Y., Nakamura K., Sato R., Inazu M., Masamoto M. 2000. 

Cloning and bacterial expression of monomeric short-chain 

dehydrogenase/reductase (carbonyl reductase) from CHO–K1 cells. Eur J 

Biochem. 267: 6849 – 6857. 

 

• Voge M., Graiwer M. 1964. Development of Oncospheres of Hymenolepis 

diminuta, hatched in vivo and in vitro, in the larvae of Tenebrio molitor. J 

Parasitol. 50: 267-270. 

 

• Volf P., Horák P a kol. 2007. Paraziti a jejich. biologie. 1. vydání Praha: Triton. 

318 s. ISBN 9788073870089 

 

• Webb L. J., Miles K. K., Auyeung D.J., Kessler F. K., Ritter J.K. 2004. Analysis 

of substrate specificities and tissue expression of rat UDP-

glucuronosyltransferaes UGT1A7 and UGT1A8. Drug Metab Dispos 33: 77–82. 

 

• Weisiger R.A., Fridovich I. 1973. Superoxide dismutase organelle specifity. J 

Biolog Chem. 248: 3582-3592 

 

• Wsól V., Szotáková B., Skálová L., Maser E. 2004. The novel anticancer drug 

oracin: different stereospecifity and cooperativity for carbonyl reduction by 

purified human liver 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1. Toxicology 

197: 253–261. 

 

• Wsól V., Szotáková B., Martin H-J., Maser E. 2007 Aldo-keto reductases 

(AKR) from the AKR1C subfamily catalyze the carbonyl reduction of the novel 

anticancer drug oracin in man. Toxicology 238: 111–118 

 



93 

 

• http://www.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2005/Albendazole/ [online] 
[cit. 2011-02-18] 


