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ABSTRAKT  
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Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. 

Název diplomové práce: Charakterizace lidské membránově vázané karbonylreduktasy 

 
 Redukční enzymy se podílí na metabolismu celé řady látek ať už tělu vlastních 

nebo cizích. Do skupiny redukčních enzymů patří také zástupci karbonylreduktasy. 

Tyto enzymy mohou být buď rozpustné cytosolické nebo vázané do membrány 

endoplazmatického retikula, mitochondrií či peroxisomů a řadí se do nadrodin SDR, 

AKR nebo MDR enzymů. Až výzkumy v posledních letech se zaměřují zejména 

na charakterizaci mikrosomálních karbonylreduktas. Jedinou mikrosomální 

karbonylreduktasou, která se podílí na metabolismu xenobiotik je 

11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1 (11β-HSD1). Při výzkumu biotransformace 

oracinu se ukázalo, že existuje rozdíl mezi jeho metabolismem v lidských jaterních 

mikrosomech a purifikovanou 11β-HSD1. Vznikla proto domněnka, že se na jeho 

metabolismu podílí ještě enzym doposud neznámý, který byl purifikován. 

Karbonylreduktasy mají širokou substrátovou specifitu a mimo jiné se podílí 

na metabolismu nejsilnějšího karcinogenu tabákového kouře NNK. Působením těchto 

enzymů se NNK redukuje na NNAL, který může být vyloučen z organismu. Cílem této 

diplomové práce bylo zavést metodu pro stanovení metabolitu NNAL a využít ji 

pro charakterizaci nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy, která byla purifikovaná 

z lidských jater. Byla zavedena HPLC metoda využívající reverzní stacionární fázi 

(kolona BDS Hypersil C18, 250 mm x 4 mm, 5 µm) a mobilní fázi ve spojení 

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90, průtok 1,7 ml/min , teplotu 35 °C a UV 

detekci při 230 nm. Vzorky pro analýzu byly po inkubaci extrahovány dvakrát 15 minut 

do ethylacetátu. Metoda byla validována a využita pro stanovení kinetických parametrů 

redukce NNK lidskými jaterními mikrosomy a novou lidskou mikrosomální 

karbonylreduktasou. Při srovnání získaných hodnot s parametry charakterizujícími 

11β-HSD1 bylo potvrzeno, že purifikovaná frakce obsahuje jiný typ enzymu. 
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ABSTRACT  
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Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. 

Title of diploma thesis: Characterization of a new human membrane-bound carbonyl 

reductase 

 
Reducing enzymes are involved in the metabolism of eobiotics and xenobiotics. 

Carbonyl reductases also belong to the group of reducting enzymes. These are grouped 

into three protein superfamilies, the SDR, AKR or MDR and they can be either soluble 

cytosolic or membrane-bound to endoplasmatic reticulum, mitochondria 

and peroxisomes. Recent research has focused mainly on characterization 

of microsomal carbonyl reducing enzymes. It has been decribed, only one microsomal 

carbonyl reductase in metabolism of xenobiotics, 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 1. 

There is a discrepancy in metabolism of oracin between human liver microsomes 

and purified 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 1 so an unknown microsomal carbonyl 

reductase participates in oracin biotransformation. This enzyme was purified. 

Carbonyl reductases have broad substrate specificity and also metabolize 

the strongest tobacco smoke carcinogen NNK. These enzymes reduce NNK to NNAL 

that can be excrected. The aim of this thesis is to optimize the method 

for determining metabolite NNAL and thus to characterize the new carbonyl reductase 

purified from liver microsomes. It was established HPLC method using reverse 

stationary phase (column BDS Hypersil C18, 250 mm x 4 mm, 5 µm) and mobile phase 

of ACN:10 mM Na-phosphate buffer pH 7,4 10:90, flow rate 1,7 ml/min, temperature 

35 °C and UV detection at 230 nm. Samples for analyze were extracted two time fifteen 

minutes to ethylacetate. HPLC method was validated and finally used for obtaining 

kinetic parameters of reduction NNK by microsomes and the new human microsomal 

carbonyl reductase. When we compare the acquired kinetic parameters 

with the parameters characterizing the 11β-HSD1 it is clear that the purified fraction 

contains a different type of enzyme. 



 - 6 - 

Obsah 

Úvod----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

1. Enzymy redukující karbonylovou skupinu---------------------------------------------------- 10 

1.1. AKR nadrodina ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

1.1.1. Strukturní rysy AKR------------------------------------------------------------------------- 11 

1.1.2. Názvosloví AKR ----------------------------------------------------------------------------- 13 

1.2. SDR nadrodina ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

1.2.1. Strukturní rysy SDR ------------------------------------------------------------------------- 14 

1.2.2. Členění SDR nadrodiny--------------------------------------------------------------------- 14 

1.2.3. Názvosloví SDR nadrodiny ---------------------------------------------------------------- 15 

1.3. MDR nadrodina ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

2. Mikrosomální karbonylreduktasy--------------------- ------------------------------------------ 17 

2.1. 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1 ---------------------------------------------------------- 18 

2.1.1. Substrátová specifita 11β-HSD1----------------------------------------------------------- 20 

2.1.2. Strukturní rysy 11β-HSD1------------------------------------------------------------------ 21 

2.2. Skupina 17β-hydroxysteroiddehydrogenas--------------------------------------------------- 22 

2.2.1. Mikrosomální redukční formy 17β-HSD------------------------------------------------- 23 

2.3. Skupina retinoldehydrogenas ------------------------------------------------------------------- 24 

2.3.1. Redukční formy RDH ----------------------------------------------------------------------- 24 

3. Karbonylreduktasy a metabolismus xenobiotik ---------------------------------------------- 26 

4. NNK ------------------------------------------------ --------------------------------------------------- 27 

4.1. Metabolismus NNK ------------------------------------------------------------------------------ 27 

4.2. Enzymy metabolizující NNK ------------------------------------------------------------------- 30 

4.3. Metabolismus NNAL ---------------------------------------------------------------------------- 30 

4.4. Mechanismus karcinogenního účinku--------------------------------------------------------- 31 

5. Metody stanovení NNK a NNAL ---------------------------------------------------------------- 33 

5.1. HPLC ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 



 - 7 - 

5.2. GC--------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

5.3. Micelární elektrokinetická chromatografie--------------------------------------------------- 36 

6. Cíl práce ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

7. Experimentální část -------------------------------------------------------------------------------- 38 

7.1. Přístrojové vybavení ----------------------------------------------------------------------------- 38 

7.2. Seznam chemikálií-------------------------------------------------------------------------------- 39 

7.3. Metody---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

7.3.1. Příprava roztoků ------------------------------------------------------------------------------ 39 

7.3.2. Extrakce---------------------------------------------------------------------------------------- 41 

7.3.3. Inkubace NNK s enzymem ----------------------------------------------------------------- 43 

7.3.4. Validace HPLC metody--------------------------------------------------------------------- 47 

7.3.5. Hmotnostní spektrometrie ------------------------------------------------------------------ 51 

7.3.6. Měření UV spektra NADP+ a NNAL----------------------------------------------------- 51 

8. Výsledky a diskuze --------------------------------------------------------------------------------- 52 

8.1. Volba vhodných separačních podmínek pro NNK a NNAL metodou HPLC ----------52 

8.1.1.  Analýza píků NNAL a NNK --------------------------------------------------------------- 54 

8.1.2.  Optimalizace podmínek separace pro sloučení píků konformačních izomerů ----- 56 

8.1.3. Optimalizace teploty separace ------------------------------------------------------------- 58 

8.2. Kalibrace NNAL---------------------------------------------------------------------------------- 60 

8.3. Extrakce NNAL do organických rozpouštědel ---------------------------------------------- 60 

8.4. Využití zavedené HPLC metody pro analýzu NNAL vznikající po redukci NNK 
účinkem enzymatické frakce-------------------------------------------------------------------- 66 

8.5. Optimalizace podmínek HPLC analýzy pro stanovení NNAL---------------------------- 70 

8.5.1. Změna složení mobilní fáze a výměna kolony ------------------------------------------70 

8.6. Validace zavedené HPLC metody ------------------------------------------------------------- 73 

8.6.1. SST --------------------------------------------------------------------------------------------- 73 

8.6.2. Kalibrace NNAL ----------------------------------------------------------------------------- 73 

8.6.3. Opakovatelnost ------------------------------------------------------------------------------- 75 



 - 8 - 

8.6.4 Reprodukovatelnost-------------------------------------------------------------------------- 75 

8.6.5. Správnost -------------------------------------------------------------------------------------- 76 

8.7. Využití HPLC metody pro stanovení NNAL k charakterizaci nové lidské 
mikrosomální karbonylreduktasy -------------------------------------------------------------- 77 

Závěr -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 84 

Seznam zkratek ------------------------------------------------------------------------------------------- 85 

Seznam použité literatury------------------------------------------------------------------------------- 87 

Přílohy ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 96 



 - 9 - 

Úvod 
 

Rakovina je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí po onemocnění 

kardiovaskulárního systému. U mužů je nejčastějším typem nádorového onemocnění 

rakovina plic, a i když u žen jsou nejčastější nádory prsu, tak i u nich se v poslední době 

projevuje silný nárůst onemocnění rakovinou plic. Každý rok se jen v ČR objeví asi 

6000 nových nemocných s tímto typem nádorového onemocnění. Podobně často 

se rakovina plic objevuje i ve světě. Souvisí to především s masivním rozšíření cigaret, 

i když karcinogeny vznikající při kouření cigaret nejsou samozřejmě jedinými faktory 

ovlivňující rozvoj tohoto onemocnění. 

Tabákový kouř je směsicí velkého množství látek a řada z nich byla popsána 

jako karcinogeny nebo aktivátory rozvoje nádorového onemocnění. Nitrosamin 

pocházející z tabáku 4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanon a polycyklické 

aromatické uhlovodíky jsou považovány za hlavní karcinogeny podílející se na rozvoji 

rakoviny plic v souvislosti s kouřením. Ovlivnění jejich metabolismu by do budoucna 

mohlo představovat významný krok v předcházení a léčbě rakoviny plic. Proto 

se v současné době zkoumají nové enzymy, které se podílí na metabolismu karcinogenů 

tabákového kouře. Jejich inhibice či naopak podpora aktivity by mohlo znamenat velký 

pokrok v léčbě rakoviny nejen plic. Mezi tyto enzymy patří také karbonylreduktasy, 

které se podílí na metabolismu 4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanonu. 
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1. Enzymy redukující karbonylovou skupinu 

Všechny živé formy jsou neustále vystavovány působení toxických sloučenin 

obsahujících karbonylovou skupinu (aldehydy, ketony). Tyto látky se vyskytují 

přirozeně v řadě přírodních i syntetických sloučenin a vznikají také v průběhu přeměny 

endogenních látek a xenobiotik. Zatímco aldehydy představují vysoce reaktivní 

sloučeniny, které interagují s nukleofilním centrem nukleových kyselin a proteinů, 

ketony jsou naproti tomu mnohem méně reaktivní. Aldehydy i ketony jsou odpovědné 

za tvorbu Schiffových bazí s proteiny, dále pak mohou reagovat s thiolovými skupinami 

buněčných makromolekulárních látek nebo působit mutagenně (Matsunaga a kol. 2006, 

Maser a kol. 1997). 

Kvůli těmto nežádoucím funkcím karbonylových sloučenin jsou buňky 

vybaveny protektivními enzymy (Maser a kol. 1997). Xenobiotika a také eobiotika jsou 

zmíněnými protektivními enzymy transformovány na hydrofilnější produkty a mohou 

tak být snáze vyloučeny z těla. Proces, při kterém vzniká hydrofilnější produkt, je 

označován jako 1. fáze biotransformace a podílí se na něm zejména enzymy oxidační 

(nejčastěji cytochrom P450), méně pak redukční či hydrolytické. Redukční enzymy 

působí na celou řadu substrátů, mezi jinými také na aldehydy a ketony  

(Kvasničková 1995). Enzymy redukující karbonylovou skupinu se řadí do tří nadrodin 

ze třídy oxidoreduktas. Jsou jimi dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR), 

aldo-ketoreduktasy (AKR) a dehydrogenasy/reduktasy se středním řetězcem (MDR) 

(Oppermann a kol. 2000). Aldehydy jsou těmito enzymy redukovány na primární 

alkoholy (obr. 1). Mohou být také přeměňovány oxidační reakcí pomocí 

aldehyddehydrogenas (ALDH) na příslušné karboxylové kyseliny. Naopak ketony jsou 

transformovány pouze pomocí karbonylreduktas na sekundární alkoholy 

(Atalla a kol. 2000). 
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Obr. 1. Hlavní metabolické přeměny karbonylové skupiny (Oppermann a kol. 2000). 

Produkty 1. fáze biotransformace následně podléhají konjugaci zejména pomocí 

enzymu UDP-glukurosyltransferasa, což je označováno jako 2. fáze biotransformace. 

V současné době je popisována také 3. fáze biotransformace zahrnující mimo jiné také 

ABC transportéry. ABC transportér (zkratka ATP Binding Cassette) je souhrnné 

označení pro obrovské množství různých transmembránových proteinů, které jsou 

schopné aktivně přenášet různé látky dovnitř či ven přes membránu za spotřeby 

adenosintrifosfátu (ATP) (Kvasničková 1995, Internet 1). 

1.1. AKR nadrodina 

Nadrodina AKR zahrnuje 160 rozpustných cytosolických enzymů, které lze 

nalézt v každém živém organismu. V současné době je popsáno 15 rodin AKR, přičemž 

některé z těchto rodin lze rozčlenit do podrodin. V lidském těle bylo nalezeno 15 forem 

AKR enzymů (Internet 2, Barski a kol. 2009). 

Enzymy z AKR nadrodiny katalyzují redukci aldehydů a ketonů, dále také 

monosacharidů, ketosteroidů a prostaglandinů. Na druhé straně se podílí také na oxidaci 

hydroxysteroidů a trans-dihydrodiolů (Hyndman a kol. 2003). 

1.1.1. Strukturní rysy AKR  

AKR jsou převážně monomerní 37 – 42 kDa enzymy tvořené přibližně 

320 aminokyselinami, jejichž aktivní centrum obsahuje tyrosin, lysin, aspartát 
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a histidin. Z nových poznatků vyplývá, že enzymy rodin AKR2, AKR6 a AKR7 jsou 

multimerní (Barski a kol. 2009, Penning a kol. 2007). 

Charakteristickým strukturním rysem AKR enzymů je přítomnost (α/β)8 soudku 

skládajícího se z vnitřního kruhu tvořeného osmi paralelními β-skládanými listy, které 

jsou obklopeny osmi vnějšími α-helixy (obr. 2). Uspořádání α-helixů je variabilní. Tato 

variabilita je představována smyčkami či různými přerušeními α-helixů, což AKR 

nadrodině zajišťuje strukturní různorodost. Hlavní místo odpovědné za tuto různorodost 

se nachází mezi 7. a 8. β-skládaným listem (Barski a kol. 2009). 

 

Obr. 2. Charakteristický strukturní rys nadrodiny A KR enzymů - (α/β)8 soudek (Internet 2).  

 

Většina zástupců této nadrodiny využívá jako kofaktor 

nikotinamiddinukleotidfosfát (NADP(H)). AKR katalyzují obousměrné reakce. 

V metabolicky aktivních buňkách se však kofaktor vyskytuje většinou v redukované 

formě jako NADPH, z čehož vyplývá, že AKR enzymy preferují redukční reakce. 

Přísun NADPH do buňky je vysoký, a proto může docházet k redukci i substrátů, které 

se na aktivní místo enzymu váží méně pevně. K redukci dochází prakticky okamžitě 

v centrální části vzniklého komplexu a lze tedy dosáhnout rychlého vyloučení toxické 

látky z buňky (Barski a kol 2009, Penning a kol. 2007). 
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1.1.2. Názvosloví AKR 

Názvosloví jednotlivých enzymů z nadrodiny AKR prošlo složitým vývojem. 

Zpočátku byly enzymům přidělovány názvy dle jejich funkce, takže se stávalo, 

že pro jeden enzym existovalo několik různých názvů. Například enzym AKR1C3 

se původně označoval čtyřmi různými názvy a to jako jaterní 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 2, 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 5, 

dihydrodioldehydrogenasa typ X a prostaglandin-F-syntasa. Proto bylo v roce 1997 

zavedeno jednotné názvosloví založené na sekvenci aminokyselin (Jez a kol. 1997). 

V současné době se jako základ užívá označení AKR, ke kterému je přidruženo 

arabské číslo určující rodinu. Do určité rodiny AKR se zařazují enzymy mající méně 

než 40% shodu v aminokyselinové sekvenci s enzymy z ostatních rodin. Dále pak 

za arabským číslem následuje písmeno vztahující se k příslušné podrodině. V rámci 

podrodiny musí enzymy vykazovat více než 60% shodu v aminokyselinové sekvenci. 

Nakonec se používá arabská číslice charakterizující unikátní sekvenci aminokyselin. 

Enzymy z podrodin jsou alelickými formami jednoho genu a mají tedy z 97 % stejnou 

aminokyselinovou strukturu. Přes tuto shodu však vykonávají rozdílné funkce, a je 

proto vhodné jednotlivé členy podrodin odlišovat právě výše zmíněnými arabskými 

číslicemi. Příkladem je dvojice enzymů AKR1C1 a AKR1C2, což jsou enzymy, které 

mají z 98 % identickou strukturu aminokyselin, avšak zatímco AKR1C1 působí hlavně 

jako 20α-hydroxysteroiddehydrogenasa, AKR1C2 je proteinem, který váže žlučové 

kyseliny v lidských játrech (Internet 2). 

1.2. SDR nadrodina 

SDR představují jednu z nejrozsáhlejších nadrodin zahrnující více než 

47000 členů. V lidském těle se nachází 202 forem SDR enzymů, což odpovídá 

minimálně 83 genům. Do SDR nadrodiny enzymů se řadí 25 % všech dehydrogenas. 

Tyto enzymy jsou zastoupeny ve všech živých formách od nejjednodušších organismů 

až po vyšší eukaryota (Kallberg a kol. 2010, Persson a kol. 2008a). 

SDR jsou většinou rozpustné cytosolické, zejména oligomerní proteiny. 

Na druhé straně však mohou být SDR enzymy vázané v membráně endoplazmatického 

retikula (ER), mitochondrií a peroxisomů. SDR enzymy katalyzují zejména redukce 

karbonylových skupin, enoyl CoA redukce, dehalogenace, dehydratace, C=N redukce, 
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epimerace, dekarboxylace a steroid izomerace (Škarydová a kol. 2009, Kavanagh kol. 

2008). 

1.2.1. Strukturní rysy SDR 

SDR enzymy jsou tvořeny přibližně z 270 aminokyselinových zbytků. Jejich 

aktivní místo je tvořeno triádou aminokyselin serin-tyrosin-lysin. SDR enzymy vykazují 

pouze malou sekvenční shodu, sdílí však stejný sekvenční motiv, který ohraničuje 

vazebné místo pro kofaktor (Persson a kol. 2008a). Zástupci této nadrodiny obsahují 

na N-konci tzv. Rosmannův záhyb, což je vazebné místo pro (NADP(H)) 

či nikotinamidadenindinukleotid (NAD(H)) kofaktor. Na C-konci se pak nachází 

strukturně různorodá oblast pro vazbu substrátů. Tato struktura umožňuje enzymům 

katalyzovat reakce celé řady látek. Jádro SDR enzymů je tvořeno 

sedmi β-skládanými listy obklopenými na každé straně α-šroubovicemi 

(Bray a kol. 2009). 

1.2.2. Členění SDR nadrodiny 

Nadrodinu SDR enzymů lze rozčlenit do šesti základních rodin, klasické, 

prodloužené, intermediární, divergentní, komplexní a atypické (Persson a kol. 2008a). 

V rámci lidského genomu je prozatím identifikováno přibližně 54 zástupců klasické 

a 11 prodloužené rodiny (Bray a kol. 2009). K členům klasické rodiny se řadí např. 

steroiddehydrogenasy či karbonylreduktasy, prodloužená pak zahrnuje oxidoreduktasy, 

izomerasy, epimerasy a lyasy. Bylo objeveno také zhruba 8 enzymů, které 

se strukturně významně liší od dvou výše podrobněji zmíněných rodin. Tyto enzymy 

dostaly označení atypické (Kallberg a kol. 2002). 

Zástupci klasické rodiny mají oproti enzymům prodloužené rodiny poměrně 

malou oblastí vázající substrát (obr. 3) (Bray a kol. 2009). 



 - 15 - 

 

Obr. 3. Strukturní rysy SDR nadrodiny. A. Charakteristické vazebné místo enzymů klasické rodiny 

SDR, B. Charakteristické vazebné místo enzymů prodloužené rodiny SDR (Bray a kol. 2009). 

 

Lidská klasická rodina SDR enzymů může být dále rozčleněna do tří hlavních skupin. 

První skupina zahrnuje přibližně 18 enzymů o délce cca 281 zbytků, které nejsou 

membránově vázané. Tyto enzymy působí na celou řadu substrátů, jmenovitě  

na sloučeniny příbuzné s acetyl koenzymem A, prostaglandiny či chinonové sloučeniny. 

Naproti tomu zástupci druhé a třetí skupiny jsou membránově vázané o délce zhruba 

340 aminokyselinových zbytků. Tyto enzymy se podílí na metabolizmu retinoidů  

a steroidů. Prodloužená rodina SDR enzymů je tvořena přibližně 350 

aminokyselinovými zbytky (Kallberg a kol. 2002, Bray a kol. 2009). 

1.2.3. Názvosloví SDR nadrodiny 

I v rámci SDR nadrodiny prošlo názvosloví velkými změnami. V posledních 

letech se zavádí jednotné názvosloví na základě sekvence aminokyselin. Každému 

lidskému enzymu z SDR nadrodiny bylo přiděleno unikátní číslo od jedné do 48. 

Enzymy vyskytující se nejčastěji jsou označovány nižšími číslicemi. Toto číselné 

značení je následováno písmenem, jenž charakterizuje, do které SDR rodiny enzym 

patří (tab. 1). Nově jsou v rámci SDR názvosloví naznačeny také genetické odlišnosti 

jednotlivých enzymů. Příkladem mohou být jednonukleotidové polymorfismy, jejichž 

přítomnost se v názvu enzymu vyznačí hvězdičkou a číslem (SDR11E1*1, 

SDR11E1*2) (Persson a kol. 2008a). 
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Tab. 1. Označení rodin SDR nadrodiny (Persson a kol. 2008a). 

 

TYP OZNAČENÍ 

KLASICKÁ C 

EXTENDED E 

INTERMEDIÁRNÍ I 

DIVERGENTNÍ D 

ATYPICKÁ A 

KOMPLEXNÍ X 

NEZNÁMÁ U 

 

1.3. MDR nadrodina 

 

V současné době je popsáno přibližně 11000 členů MDR nadrodiny. Zhruba 

polovina enzymů může být zařazena do rodiny o zhruba 100 členech, zbylé enzymy 

patří do rodiny čítající přibližně deset členů. Zástupci nadrodiny MDR jsou dimery 

složené ze dvou domén závislých na zinku. Jsou charakterizovány monomerním 

řetězcem o cca 375 aminokyselinových zbytcích. Aktivní centrum je tvořeno atomy 

zinku, dále pak serinem a histidinem. Nadrodina MDR zahrnuje klasické jaterní 

alkoholdehydrogenasy, chinonreduktasy či leukotrien-B4dehydrogenasy. 

Alkoholdehydrogenasy jsou dimerní zinkové metaloproteiny a vytváří 5 různých tříd 

(Oppermann a kol. 2000, Persson a kol. 2008b). 
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2. Mikrosomální karbonylreduktasy 

V lidském těle byla v současné době identifikována celá řada enzymů 

redukujících karbonylovou skupinu. Z nich bylo charakterizováno jedenáct zástupců, 

které významněji metabolizují xenobiotika. Šest se řadí do AKR nadrodiny, zbylých pět 

patří do SDR nadrodiny enzymů. Ze zmíněných jedenácti enzymů se pouze 

11β-HSD1 nachází v membráně endoplazmatického retikula (ER). Tento enzym byl 

purifikován v aktivní formě z lidských jater (Matsunaga a kol. 2006, Škarydová a kol. 

2009). 

  

Tab. 2. Enzymy redukující xenobiotika v lidském těle a jejich uložení. A) Enzymy z nadrodiny 

SDR, jejich označení a lokalizace. B) Enzymy z nadrodiny AKR, jejich označení a lokalizace 

(Matsunag a kol. 2006). 

A) SDR rodina 

Enzym Označení enzymu Lokalizace 

Karbonylreduktasa 1 CBR1 cytosol 

Karbonylreduktasa 3 CBR3 cytosol 

11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1 11β-HSD1 mikrosomy 

retinoldehydrogenasa/reduktasa DHRS4 peroxisomy 

L-xylulózareduktasa  cytosol 

 

B) AKR rodina 

Označení enzymu Označení enzymu Lokalizace 

AflatoxinB1-aldehydreduktasa typ 2 AKR7A2 Golgiho aparát 

AflatoxinB1-aldehydreduktasa typ 3 AKR7A3 cytosol 

20α-hydroxysteroiddehydrogenasa AKR1C1 cytosol 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 2 AKR1C2 cytosol 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 3 AKR1C3 cytosol 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 4 AKR1C4 cytosol 
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Dalšími enzymy, které se nachází v lidské mikrosomální membráně a podílí 

se na metabolismu sloučenin s karbonylovými skupinami jsou např. 

retinoldehydrogenasy (RDH) působící na metabolismus retinoidů a někteří zástupci 

17β-hydroxysteroiddehydrogenas (17β-HSD), kteří se zaměřují na metabolismus 

steroidů (Škarydová a kol. 2009). U těchto enzymů se však účinek v metabolismu 

xenobiotik stále pouze předpokládá a prozatím nebyl popsán. 

2.1. 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1 

Kortikosteroidy jsou hormony produkované nadledvinami a řadí se k nim 

glukokortikoidy (kortizol) a mineralkortikoidy (aldosteron). Glukokortikoidy jsou 

hormony, které se vyskytují jako aktivní 11β-hydroxysteroid (u člověka kortizol) 

a neaktivní 11-ketosteroid (u člověka kortizon). Fyziologickou funkcí kortizolu je 

regulace metabolismu živin, potlačení imunitní reakce apod. Jeho sekreci kontroluje osa 

hypothalamus-hypofýza-nadledviny (Odermatt a kol 2006, Odermatt a kol. 2010). 

Enzym zodpovědný za přeměnu glukokortikoidů je 11β-HSD a to jak typ 1 tak 

typ 2. Hlavní fyziologickou funkcí 11β-HSD1 je redukce neaktivní formy na aktivní 

(obr. 4), čímž je zajištěn přísun kortizolu glukokortikoidnímu receptoru a tento enzym 

tedy hraje významnou roli v homeostáze glukokortikoidů (Maser a kol. 1996). 
 

Obr. 4. Fyziologická funkce 11β-hydroxysteroiddehydrogenasy typ 1 a 2 (Internet 3). 

NADPH NADP+
 

NADPH NADP+
 

inaktivní 
glukokortikoid  

aktivní 
glukokortikoid  

11β-HSD1 

11β-HSD2 
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11β-HSD1 je enzym s dehydrogenasovou/oxidoreduktasovou aktivitou 

z nadrodiny SDR využívající jako kofaktor NADP(H). Tento enzym působí in-vitro 

dvousměrně, in-vivo však funguje především jako reduktasa a využívá tedy zejména 

NADPH. Membrána ER, ve které se 11β-HSD1 nachází, je však pro tento kofaktor 

prostupná pouze v omezené míře. Poslední výzkum ukazuje na fakt, že 11β-HSD1 

interaguje s mikrosomálním enzymem hexosa-6-fosfátdehydrogenasa, který v rámci 

pentosového cyklu katalyzuje reakce produkující NADPH. 11β-HSD1 se vyskytuje  

ve všech tkáních s největší expresí v játrech, tukové tkáni a kosterním svalstvu, kde 

udržuje vysokou intracelulární koncentraci glukokortikoidů (Odermatt a kol. 2010). 

Kromě 11β-HSD1 existuje také 11β-HSD2. Tato vysokoafinitní dehydrogenasa, 

která využívá jako kofaktor NAD+, katalyzuje přeměnu aktivních glukokortikoidů  

na jejich neaktivní formy. Působí tedy opačným směrem než typ 1 (tab. 3). Také  

typ 2 se stejně jako 11β-HSD1 řadí k SDR nadrodině. I přes zdánlivou podobnost však 

vykazují tyto dva enzymy pouze 21% shodu v aminokyselinové sekvenci. 11βHSD2  

se svou strukturou spíše podobá 17β-HSD2, jehož fyziologickou funkcí je přeměna 

estradiolu na estron (Draper a kol. 2005, Odermatt a kol. 2010). 

11β-HSD2 se nalézá zejména ve sběracím kanálku a distálních tubulech ledvin 

a také v distální části tlustého střeva. V těchto tkáních pak 11β-HSD2 chrání 

mineralkortikoidní receptor před nadbytkem kortizolu a umožňuje tak vazbu 

aldosteronu. 11β-HSD2 se také nalézá placentě, kde má protektivní funkci pro plod 

(Draper a kol. 2005). 

 

Tab. 3. Srovnání 11β-HSD1 a 11β-HSD2. 

 11β-HSD1 11β-HSD2 

chromozomální lokalizace 1q32.2 16q22 

Velikost 292 aminokyselin 405 aminokyselin 

enzymatická rodina SDR SDR 

tkáňová lokalizace 
játra, plíce, gonády, mozek, tuková 

tkáň 

ledviny, tlusté střevo, slinné 

žlázy, placenta 

enzymová kinetika 

in-vitro obousměrný, 

in-vivo hlavně reduktasa 

nízkoafinitní (Km = µM) 

kofaktor NADP(H) 

pouze dehydrogenasa 

vysokoafinitní (Km = nM) 

kofaktor NAD+ 

Funkce 
přísun kortizolu glukokortikoidnímu 

receptoru 

ochrana mineralkortikoidního 

receptoru od kortizolu 
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2.1.1. Substrátová specifita 11β-HSD1 

11β-HSD1 má široké spektrum účinku a kromě glukokortikoidů metabolizuje 

také 11-oxysteroidy, 7-oxysteroidy a různé strukturně nesouvisející lipofilní 

karbonylové sloučeniny. Kromě regulace intracelulární aktivace glukokortikoidů hraje 

tento enzym významnou roli také v inaktivaci toxických lipofilních karbonylových 

sloučenin (obr. 5) (Odermatt a kol. 2010). 

 

Obr. 5. Příklady substrátů, které účinně biotransformuje 11β-HSD1 (Odermatt a kol. 2010). 

 

Čistá forma 11β-HSD1 se podílí také na metabolismu léčiva oracin. Oracin je 

potenciální cytostatikum obsahující karbonylovou skupinu. Hlavním mechanismem 

působení v rakovinné tkáni je vmezeření do molekuly DNA. Oracin je dále schopen 

inhibovat topoisomerasu II, tvořit laktát a indukovat apoptózu. Hlavní metabolickou 

cestou je redukce oracinu na 11-dihydrooracin (DHO), který se může vyskytovat  

ve formě dvou enantiomerů (+)-DHO a (-)-DHO. Tento krok snižuje cytostatickou 

aktivitu, protože metabolity oracinu jsou mnohem méně aktivní. 

Do dnešní doby byla popsána celá řada cytosolických enzymů redukujících 

oracin ale pouze jeden mikrosomální enzym 11β-HSD1. Tento enzym dokáže 

metabolizovat oracin na (-)-DHO a (+)-DHO v poměru 76:24. Lidská jaterní 

mikrosomální frakce však oracin redukuje v poměru (-)-DHO:(+)-DHO 60:40 (obr. 6). 
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Tento fakt naznačuje, že se v jaterních mikrosomech kromě výše popsané 11β-HSD1 

nachází ještě další enzym, který vytváří ve větší míře (+)-DHO (Škarydová a kol 2009). 

 

Obr. 6. Stereospecifita redukce oracinu v lidských jaterních mikrosomech a purifikovanou  

11β-HSD1. Obrázek naznačuje existenci další mikrosomální karbonylreduktasy  

(Škarydová a kol. 2009). 

2.1.2. Strukturní rysy 11β-HSD1 

11β-HSD1 je glykoprotein obsahující glykosylační místo  

na asparaginu123(Asn123), Asn162 a Asn207. Glykosylace však není pro funkci enzymu 

pravděpodobně nijak významná. 11β-HSD1 je aktivní jako dimer složený ze dvou 

monomerů (obr. 7) (Maser a kol. 2003). 

 

Obr. 7. Dimerní struktura 11β-HSD1 (Internet 4). 
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Podjednotky v rámci dimeru se na sebe vrství. Jádro 11β-HSD1 je na N-konci 

prodlouženo o hydrofobní část, která připojuje enzym do membrány ER. Tento fakt 

vedl k domněnce, že pokud by došlo k odstranění zmíněné N-terminální hydrofobní 

domény, enzym by ztratil svoji původní aktivitu. 11β-HSD1 je z větší části uložena 

v lumen ER, kde se nachází také aktivní místo. Zhruba pět aminokyselin vyčnívá  

do cytosolu. Naproti tomu úlohou C-konce je interakce mezi podjednotkami  

a dále také interakce s lipidovou dvojvrstvou (Blum a kol. 2003,  

Tomlinson a kol. 2004). 

2.2. Skupina 17β-hydroxysteroiddehydrogenas 

Enzymy ze skupiny 17β-HSD katalyzují oxidoredukční reakce využívající 

kofaktor NADP(H) nebo NAD(H), při které je přeměňována hydroxy/keto skupina 

v pozici 17 u androgenů či estrogenů, čímž se tyto látky aktivují nebo naopak svoji 

aktivitu ztrácí. Tímto způsobem je regulována intracelulární dostupnost steroidních 

hormonů k estrogením nebo androgením jaderným receptorům (Lukacik a kol. 2006). 

V současné době je charakterizováno celkem 14 různých 17β-HSD. Tyto 

enzymy vykazují různou substrátovou specifitu a subcelulární lokalizaci. Některé typy 

17β-HSD jsou multifunkční a kromě steroidů mohou metabolizovat také acyl-CoA 

(17β-HSD4, 8, 10 a 12), žlučové kyseliny (17β-HSD4 a 10) a retinoidy (typy 6 a 9) 

(Haller a kol. 2010). 

Všechny typy 17β-HSD patří k nadrodině SDR s výjimkou 17β-HSD5, která  

se řadí k AKR nadrodině enzymů. Zástupce 17β-HSD lze rozčlenit na enzymy účastnící 

se in-vivo oxidačních reakcí, těmi jsou typy 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 a 14. Tyto enzymy 

využívají kofaktor NAD+ a podílí se na inaktivaci receptorových ligandů. Některé 

enzymy ze skupiny 17β-HSD se podílí na redukci, jsou jimi typy 1, 3, 5, 7 a 12.  

Pro redukční enzymy je typické užití NADPH jako kosubstrátu a jejich účinkem 

dochází k tvorbě aktivních forem ligandů působících na receptory  

(Lukacik a kol. 2006). Ze zmíněných redukčních 17β-HSD jsou pouze izoformy 3, 7  

a 12 vázané v membráně ER. Nově byla popsána 17β-HSD13, která se také řadí 

k mikrosomálním enzymům (Škarydová a kol. 2009, Horiguchi a kol. 2008). Dále 

uvádím podrobněji pouze mikrosomální redukční enzymy. 
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2.2.1. Mikrosomální redukční formy 17β-HSD 

17β-HSD3, enzym o 310 aminokyselinových zbytcích, je pomocí N-terminální 

transmembránové domény vázán do ER. Fyziologickou funkcí tohoto enzymu je tvorba 

testosteronu z androstendionu. Ve vysokých koncentracích se nalézá ve varlatech, dále 

pak v semenných váčcích a prostatické tkáni. Jelikož jsou testosteron  

a dihydrotestoteron hlavní hormony podílející se na vzniku rakoviny prostaty, inhibice 

17β-HSD3 by mohla nádorové bujení potlačit (Vicker a kol. 2008, Lukacik a kol. 2006). 

Typ 7 je stejně jako 17β-HSD3 vázán v membárně ER pomocí N-koncové 

transmembránové části. Funkcí 17β-HSD7 je produkce estradiolu z estronu  

(Lukacik a kol. 2006). Ve stejném rozsahu v jakém přeměňuje estron, deaktivuje tato 

dehydrogenasa také dihydrotestosteron (Bellavance a kol 2009). Důležitou funkcí  

17β-HSD7 je taktéž redukce zymosteronu na zymosterin, což je jeden z kroků 

biosyntézy cholesterolu (Moeller a Adamski 2008). 17β-HSD7 se u člověka vyskytuje 

ve tkáních produkujících steroidní hormony, tedy například ve varlatech, vaječnících 

(pouze u žen, které nejsou těhotné), děloze, placentě, prostatě, játrech a ledvinách. 

Tento enzym se nachází také v některých nádorových buněčných liniích  

(Bellavance a kol. 2009). Byla popsána také kratší forma 17β-HSD7, která se nachází 

v játrech, děloze a placentě. Tak jako výše uvedená forma 17β-HSD7, je  

i tento enzym schopen přeměnit estron na estradiol a deaktivovat dihydrotestosteron 

(Moeller a Adamski 2006). 

Dalším redukčním enzymem, který je vázán v membráně ER ze skupiny  

17β-HSD je typ 12, jenž se podílí na syntéze mastných kyselin, prodlužování mastných 

kyselin s řetězcem delším než 16 uhlíků, a na přeměně steroidů. Tento enzym  

se nachází v tkáních, kde probíhá metabolismus lipidů, tedy zejména v játrech, svalech 

a ledvinách. Typ 12 také zajišťuje hlavní přísun estrogenu ženám před menopauzou. 

17β-HSD12 vykazuje ze 40 % shodu v aminokyselinové sekvenci s enzymem  

17β-HSD3. Obecně se tato shoda u různých typů 17β-HSD pohybuje mezi 25 – 30 % 

(Moeller a Adamski 2006, Lukacik a kol. 2006).  

17β-HSD13 je nedávno popsaný mikrosomální enzym nacházející se v různých 

tkáních s nejvyšší expresí v játrech. Tento enzym vykazuje 78% sekvenční shodu 

s typem 11 (Horiguchi a kol. 2008). 
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2.3. Skupina retinoldehydrogenas 

Retinoidy tvoří skupinu čítající 4000 různých přírodních a syntetických derivátů 

vitaminu A. Některé deriváty mají významné fyziologické funkce. Například  

11-cis retinal funguje jako chromofor v oku, kyselina retinová na druhé straně reguluje 

procesy jako je diferenciace, morfogeneze, reprodukce a rozvoj kostí  

(Fields a kol. 2007, Parés a kol. 2008). 

Prekurzorem aktivních retinoidů je trans-retinol, který je transportován plazmou 

v komplexu s retinol vázajícím proteinem (Parés a kol. 2008). Retinol je oxidován 

pomocí enzymů ze skupiny MDR (zejména alkoholdehydrogenas (ADH)) 

a mikrosomálních RDH na retinaldehyd. Následně pak cytosolická 

aldehyddehydrogenasa (ALDH) přemění retinaldehyd na retinovou kyselinu. Přeměna 

retinolu na retinaldehyd je reverzibilní reakce, může tedy docházet ke zpětné redukci 

katalyzované mikrosomálními redukčními formami RDH (obr. 8). Naproti tomu tvorba 

retinové kyseliny je ireverzibilní (Gallego a kol. 2006).  

 

Obr.8. Působení RDH, ADH a ALDH na metabolismu retinolu a retinalu. 

2.3.1. Redukční formy RDH 

RDH jsou enzymy z SDR nadrodiny, které umožňují jak oxidační tak i redukční 

reakce. Redukční formy RDH jsou enzymy katalyzující přeměnu all-trans retinalu  

na all-trans retinol. Takto působí RDH11, 12, 14, retSDR1 a prRDH  

(Parés a kol. 2008). 

Typ 11 je lokalizován v mikrosomech, příčemž aktivní místo směřuje  

do cytosolu. Vyžaduje přísun NADPH a podílí se na metabolizmu all-trans,  

9-cis a také 11-cis retinalu. Nachází se v játrech, ledvinách, varlatech atd.  

(Linn a kol. 2001, Kedishvili a kol. 2002). 

RDH12 je považována za vysoce katalyticky aktivní typ, který chrání 

fotoreceptory před vysokou koncentrací toxického retinaldehydu (all-trans retinal). 
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Tento enzym vykazuje stejnou substrátovou specifitu jako výše zmíněný typ 11. Je 

schopen metabolizovat také toxické nenasycené aldehydické sloučeniny o středně 

dlouhém řetězci jako je např. nonenal, cis-6-nonenal, trans-2-nonenal. Další protektivní 

funkcí RDH12 je ochrana tkání před látkami, které působí oxidační stres. Vyskytuje  

se zejména ve fotoreceptorech v oku, může být přítomen také v ledvinách, slinivce 

břišní či játrech (Parés a kol. 2008, Belyaeva a kol. 2005). 

Typ 14 a retSDR1 jsou membránově vázené all-trans retinalreduktasy 

využívající NADPH. Působí v oku a dalších tkáních, ve kterých dochází k tvorbě 

kyseliny retinové (Haeseller a kol. 1998, Haeseller a kol. 2002). 

PrRDH je taktéž all-trans retinalreduktasa, která se nachází pouze  

ve fotoreceptorech oka. Výskyt v jiných orgánech nebyl doposud popsán  

(Maeda a kol. 2005). 
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3. Karbonylreduktasy a metabolismus xenobiotik 

Karbonylreduktasy jsou enzymy rozličných funkcí, z nichž některé 

se významně uplatňují v metabolismu xenobiotik. Jsou schopny zpracovávat mnohé 

aromatické, alifatické a alicyklické cizorodé sloučeniny obsahující karbonylovou 

skupinu. Enzymy redukující karbonylovou skupinu se podílí na biotransformaci 

například antracyklinů (doxorubicin, daunorubicin), warfarinu, fenofibrátů, oxisuranu, 

oracinu a také různých toxikologicky významných látek jako jsou aflatoxiny 

či nitrosamin 4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) (příloha 1). 

Důsledkem metabolické přeměny je buď aktivace nebo naopak inaktivace, což se děje 

například při biotransformaci NNK. K inaktivaci dochází také v případě antracyklinů. 

Daunorubicin a doxorubicin jsou významná léčiva působící na různé formy rakoviny. 

Redukcí těchto látek vznikají metabolity, jejichž účinek je výrazně nižší 

(Oppermann a kol. 2000, Skarka a kol. 2010). V tomto případě tedy působení 

redukujících enzymů není žádoucí. 
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4. NNK 

Tabákový kouř je komplexní směsí o více než 4000 substancích, z nichž 

minimálně 40 bylo identifikováno jako karcinogeny, iniciátory tvorby nádorů  

či promotory. Tabákově specifické nitrosaminy jsou obecně utvářeny během zrání 

tabáku či při kouření cigaret a reprezentují nejsilnější karcinogeny v tabákových 

produktech a tabákovém kouři. Jedním z nejrozšířenějších karcinogenů tabákového 

kouře je nitrosamin NNK (obr. 9) (Atalla a kol. 2000, Maser a kol. 1996). 

 

Obr.9. Chemická struktura NNK (Internet 5). 

Tato látka se řadí dle mezinárodní agentury zabývající se výzkumem rakoviny 

do 1. kategorie tzv. prokázaný karcinogen u člověka (Internet 6). NNK se spolu  

s polycyklickými aromatickými uhlovodíky nejvýrazněji podílí na vzniku rakoviny plic 

(Stepanov a kol. 2008). Mimo jiné působí nitrosaminy v čele s NNK negativně  

na bukální sliznici, sliznici trachei, jícnu, bronchů a plic (Castonguay a kol. 1983). 

4.1. Metabolismus NNK 

NNK je prokarcinogen, jehož metabolismus se může ubírat třemi směry. 

Na jedné straně je aktivován α-hydroxylací, na straně druhé detoxifikován redukcí nebo 

N-oxidací (obr. 10) (Maser a kol. 1996). 
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Obr. 10. Metabolické cesty NNK a NNAL. V rámci metabolické aktivace dochází k tvorbě keto 

alkoholu (kyseliny) z NNK a diolu (hydroxy kyseliny) z NNAL, jenž vzniká redukcí NNK. Redukční 

reakce, jak je znázorněno, představuje hlavní metabolickou přeměnu NNK (Trushin a kol. 2008). 

 

Díky vysokému poměru NADPH/NADP+ v buněčném cytosolu je hlavní 

detoxifikační cestou NNK redukce (Maser a kol. 1996). Z menší části NNK podléhá 

detoxifikaci pomocí N-oxidace a vznikající N-oxidy jsou pouze z 1/10 tak karcinogenní 

jako samotné substráty (Atalla a kol. 2000). Během redukční reakce dochází k přeměně 

aldehydové funkční skupiny na hydroxylovou, čímž se vytváří  

4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL), nejčastější látka detekovaná v 

moči kuřáků. NNK má chirální centrum a v průběhu redukční přeměny na NNAL 

dochází k tvorbě druhého chirálního místa, vznikají tedy diastereoizomery NNAL, 
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(R)-NNAL a (S)-NNAL (obr. 11). Některé experimenty naznačují,  

že (S)-NNAL by u člověka mohlo být více karcinogenní než (R)-NNAL  

(Carmella a kol. 1999). Jak NNK tak NNAL vytvářejí také prostorové izomery  

(E)-NNK, (E)-NNAL, (Z)-NNK, (Z)-NNAL (Breyer-Pfaff a kol. 2004).  

 

Obr. 11. Chiralita NNAL, výskyt jednotlivých enantiomerů u člověka a jejich následný osud  

v lidském organismu (Upadhyaya a kol. 2000). 

 

Aktivační reakce je katalyzována enzymy ze skupiny cytochromů P450 

(CYP450), u člověka speciálně CYP2A6. K aktivaci může dojít i působením 

peroxidasy, hemoglobinu, prostaglandinH-syntasy či lipoxygenasy  

(Bedard a kol. 2002). Během aktivace NNK dochází k α-hydroxylaci jednak  

α-methyl uhlíku, což vede k tvorbě formaldehydu a nestabilních meziproduktů, které  

se následně přeměňují na 4-(3-pyridyl)-4-oxobutanediazohydroxid. Tato reaktivní 

sloučenina se pak může vázat na DNA a tím ji poškozovat. Další aktivační reakcí NNK 

je hydroxylace α-methylen uhlíku, která má za následek vytvoření nestabilních 

meziproduktů přeměňujících se na methyl diazohydroxidy. Tyto meziprodukty následně 

methylují DNA. V průběhu hydroxylace methylen uhlíku se tvoří také aldehydy, které 

následně hydrolyzují na příslušnou keto kyselinu (Richter a kol. 2008). Oba procesy 

aktivace, tedy hydroxylace α-methylenu a α-methyl uhlíku, probíhají pouze u NNK ale 

nikoliv u jiných nitrosaminů. Proto je NNK silnějším karcinogenem než jiné 

nitrosaminy nacházející se v tabákovém kouři (Bedard a kol. 2002). 

Poměr mezi redukcí karbonylové skupiny a α-hydroxylací závisí na expresi 

jednotlivých enzymů v dané tkáni. Jelikož je NNK inaktivováno zejména redukcí, která 

výrazně probíhá v játrech, jsou právě játra méně náchylná ke vzniku tumorů 

způsobených NNK. Naopak v nosní sliznici je tvorba NNAL snížena, proto je tato tkáň 

k tvorbě nádorů přístupnější (Maser a kol. 1996).  
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4.2. Enzymy metabolizující NNK 

Na redukci NNK se podílí dvě hlavní skupiny enzymů. Jednak jsou to zástupci 

nadrodiny SDR jak membránově vázané tak rozpustné, cytosolické. Zástupcem 

membránově vázaných SDR je výše zmíněná 11β-HSD1, která se významně podílí  

na metabolismu NNK. Cytosolické SDR zahrnují karbonylreduktasu (CBR) vyskytující 

se ve všech lidských tkáních. Druhou skupinou enzymů metabolizujících NNK jsou 

zástupci AKR nadrodiny. Z této nadrodiny se na metabolismu xenobiotik nejvíce podílí 

zástupci podrodiny AKR1C a také enzym AKR1B10 (Atalla a kol. 2000, Martin a kol. 

2006).  

Jak bylo uvedeno výše, NNK se vyskytuje v podobě enantiomeru, NNAL  

v podobě diastereoizomeru. Tento fakt je významný pro identifikaci enzymů, jelikož 

mikrosomální a cytosolické enzymy produkují enantiomery v různých poměrech 

Obecně bylo prokázáno, že se ve větší míře vytváří (S)-NNAL. AKR1C1, C2, C4  

a karbonylreduktasy izolované z lidských jaterních cytosolů produkují více než 90 % 

(S)-NNAL, naproti tomu redukcí 11β-HSD1 se vytváří 35 % (R)-NNAL. Zajímavý je 

fakt, že redukcí NNK lidskými jaterními mikrosomy došlo k produkci více než 70 % 

(R)-NNAL. Je tedy možné uvažovat o přítomnosti další mikrosomální 

karbonylreduktasy (Breyer-Pfaff a kol 2004). 

4.3. Metabolismus NNAL 

NNAL (obr. 12) je látka vzniklá během redukce NNK (viz výše). I přesto, že je 

redukce NNK na NNAL považována za detoxifikační reakci, se NNAL může řadit tak 

jako NNK ke karcinogenům (Maser a kol. 1996). 

 

Obr. 12. Chemická struktura NNAL (Internet 7). 
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Stejně jako NNK tak i NNAL může být aktivován hydroxylací pomocí CYP450  

(viz výše) za vzniku produktů poškozujících DNA a může tak být odpovědným např. 

za nádory plic, jater či exokrinního pankreatu (Maser a kol 1996). NNAL je působením 

UDP-glukuronosyltransferasy přeměněn z větší části na NNAL-O-glukuronid, z menší 

pak na NNAL-N-glukuronid. Tyto sloučeniny jsou následně exkretovány a mohou být 

stanoveny v moči (Richter a kol 2008). 

Také NNAL podléhá α-hydroxylaci. V průběhu hydroxylace methylového 

uhlíku se vytváří 4-(3pyridyl)-4-hydroxybutanediazohydroxid, který se může vázat  

na DNA a vytvářet tak příslušný diol (obr. 10). Hydroxylací methylen uhlíku NNAL 

dochází ke vzniku 4-(3-pyridyl)-4-hydroxybutanediazohydroxidu (laktol)  

a methandiazohydroxidu, který methyluje DNA a tím ji poškozuje. Laktol může být 

přeměněn na příslušnou hydroxy kyselinu (Upadhyay a kol. 2000, Richter a kol. 2008). 

4.4. Mechanismus karcinogenního účinku 

Produkty vzniklé v průběhu α-hydroxylace NNK a NNAL působí na DNA  

a vytváří jednovláknové zlomy, alkyl fosfotriestery, DNA adukty a také vyvolávají 

mutace proteinů p53 a k-ras. Sloučeniny vzniklé α-hydroxylací jsou strukturně podobné 

s nikotinem a váží se tedy na α7-nikotinový acetylcholinový receptor (obr. 13). 

Následkem této vazby dochází k otevření kanálku pro Ca2+ ionty, uvolnění 

hydroxytryptaminu a aktivaci protein-kinásové kaskády. Výsledkem zmíněné kaskády 

je fosforylace protoonkogenů bcl2 a c-Myc a jejich následná interakce. Následkem toho 

dochází k nadměrné proliferaci. Tyto procesy pak mohou vést k tvorbě rakoviny 

zejména plic (Finckh a kol. 2001, Jin a kol. 2004). 
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Obr. 13. Karcinogenní působení produktů α-hydroxylace NNK a NNAL (Jin a kol. 2004). 
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5. Metody stanovení NNK a NNAL 

Po enzymatické přeměně pomocí enzymů redukujících karbonylovou skupinu 

lze NNK a jeho metabolit NNAL stanovit pomocí plynové chromatografie (GC), 

vysoko účinné kapalinové chromatografie (HPLC) či pomocí elektroforetických metod. 

5.1. HPLC 

Nejčastější metodou používanou k analýze NNK, NNAL a jejich metabolitů je 

HPLC. Obecně se díky struktuře NNK a NNAL pracuje se systémem reverzních fází  

a polární mobilní fází. Touto metodou lze separovat achirální, a po určité úpravě 

podmínek či struktury NNK a NNAL, také chirální analyty. Separované látky jsou 

nejčastěji detekovány pomocí detektoru diodového pole (DAD) a hmotnostního 

spektrometru (MS). Dalším typem detekce, která ale nemá tak široké využití jako 

uvedené typy, je převedení látky na radioaktivní a měření radioaktivity (tab. 6). 
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Tab. 6. Popsané používané kolony, mobilní fáze a detekce v HPLC analýze NNK, NNAL a jejich 

metabolitů.  

 

 

Jak je patrno z tab. 6 pro stanovení NNK a NNAL je popsána celá řada HPLC 

metod, které nejsou příliš rozdílné. Jako mobilní fáze je vždy užit acetonitril 

či methanol ve spojení pufrem. V mnoha případech je pracováno s gradientem mobilní 

fáze, který umožní lepší rozdělení látek bez případných interferencí, a je používán 

zejména při stanovení většího počtu metabolitů NNK. Detekce bývá nejčastěji pomocí 

detektorů diodového pole, které jsou poměrně citlivé. Výchozí substrát je také možné 

radioaktivně značit a následně stanovit radioaktivitu metabolitů. Detekce DAD je  

v tomto případě snazší avšak méně citlivá.  

Autor Kolona Mobilní fáze Detekce 

Maser a kol. 1996 

Atalla a kol. 2001 

Finckh a kol. 2001 

LiChrosphere 100 RP18; 

4 mm x 25 cm 

acetonitril:10 mM  

Na-fosfátový pufr pH 7,4 

25:75 

UV 230 nm 

Breyer – Pfaff 

a kol. 2004 

Hibar LiChrospher 

100RP-18; 

4 mm x 25 cm 

acetonitril: 10 mM 

Na-fosfátový pufr pH 7,4 

18:82 

UV 230 nm 

Carmella a kol. 

1993 

Phenomenex Bondclone 

10 C-18; 3,9 x 300 mm 
Gradient: voda a methanol UV 254 nm 

Carmella a Hecht 

1985  

HS5 C18 5µm 

oktadecylsilan; 4,6 mm x 

12,5 cm  

Gradient 24 mM NaOH 

a methanol ve vodě 
UV 254 a 280 nm 

Schrader a kol. 

1999 

LiChrospher 60 RP-

selectB; 4 × 250 mm 

5 µm 

Gradient: 20 mM Tris pufru 

pH 7,2 a acetonitril  
Radioaktivita (β-Ram) 

Trushin a kol. 

2008 

Phenomenex C-18 

Bondclone; 3,9 x 300mm, 

10µm 

Gradient: Na-fosfátový pufr  

pH 7 a methanol 
Radioaktivita (β-Ram) 

Upadhyaya a kol. 

2000 

Phenomenex Luna C-18; 

4,6 x 250 mm 

Gradient: Na-fosfátový pufr 

pH 7 a methanol 
Radioaktivita (β-Ram) 

Castonguay a kol. 

1983 

µBondapak C18 23; 

9 mm x 30 cm 

Gradient: 0,06 M octan sodný 

pH 4,5 a methanol/voda (1:1) 
Radioaktivita 

Prokopczyk a kol. 

2001 

Phenomenex C18 

Bondclone; 3,9 mm x 300 

mm, 10µm 

Gradient: 20 mM Na-

fosfátový pufr pH 7,2 a 

methanol 

Radioaktivita 
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Velké množství studií popisuje redukční přeměnu NNK na NNAL u lidí jakožto 

nejvýznamnější cestu detoxifikace NNK. Studium této metabolické přeměny probíhá  

ve spoustě tkání, jmenovitě se jedná o játra, plíce, placentu, pankreas či děložní čípek. 

Mnoho prací se zaměřuje na stanovení glukuronidů NNAL v moči kuřáků  

a hodnoty srovnávají s nekuřáky. 

V dnešní době se pro analýzu NNK a jeho metabolitu NNAL často využívá 

metoda vzniklá spojením HPLC a hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS). Výhodou 

této metody je zejména vysoká citlivost a specifita. Lee a kol. (2007) pracovali  

s kolonou C18 Thermo Electron Corporation. Užívali gradient mobilní fáze tvořený 5% 

methanolem s 10 mM acetátem amonným a 95% metanolem s 10 mM acetátem 

amonným. Z HPLC pak vzorky přiváděli do MS systému, kdy využili elektrosprej (ESI) 

jako zdroj ionizace a trojitý kvadrupól jako analyzátor. MS detekci popsali také  

Shah a kol. (2009). V této práci využívali achirální kolonu Phenomenex Gemini C-18  

a 10 mM amoniový-mravenčanový pufr pH 6,1 ve spojení s acetonitrilem (ACN) jako 

mobilní fázi. Vzorky z HPLC byly opět převedeny do MS systému, kde došlo k ionizaci 

pomocí ESI a analýze v trojitém kvadrupólu. 

Derivatizací analytů či změnou podmínek HPLC separace lze dosáhnout 

rozdělení chirálních látek. Breyer-Pfaff a kol. (2004) využívali pouze změny podmínek 

bez derivatizace. Pracovali s chirální kolonou na bázi 

tris-(N-3,5-dimethylfenylkarbamát), jako mobilní fázi používali směs heptanu, 

terc-butylmethyletheru a 2-propanolu. Trushin a kol. (2008) naopak NNK a NNAL 

derivatizovali pomocí (S)-(α)-methylbenzylát isokyanátu v přítomnosti triethylaminu. 

Pracovali s chirální kolonou Rainin Microsorb-MV C-18, 2 mM Na-fosfátovým pufrem 

pH 7,4 a ACN jako mobilní fází.  

5.2. GC 

Další metodou užívanou pro separaci NNK a NNAL je spojení GC s detektorem 

analýzy termální energie (GC-TEA). Při použití chirální kolony lze GC–TEA využít 

pro stanovení enantiomerů NNAL i NNK (Upadhyaya a kol. 2000). 
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5.3. Micelární elektrokinetická chromatografie 

Dalšími metodami, které by mohly mít široké uplatnění ve stanovování hlavního 

metabolitu NNK NNAL, jsou metody založené na elektroosmotickém toku. Dříve  

se uvažovalo o použití kapilární elektroforézy (CE) ve spojení s UV nebo MS 

detektorem. V současné době se pozornost obrací k micelární elektrokinetické fokusaci 

(MECK). Díky speciálním prekoncentračním metodám užívaným právě ve spojení  

s MEKC bylo dosaženo vysoké detekční citlivosti ať už pro neutrální nebo nabité 

sloučeniny. 

Yang a kol. (2010) využívali k zakoncentrování vzorků metodu, při které 

nastřikovali vybrané kationy/anionty (CSEI/ASEI). Pracovali se systémem Agilent 3D 

a detektorem diodového pole 240 nm. Používali křemičitou kapiláru. Jako vedoucí pufr 

byl zvolen 80 mM fosfátový pufr o pH 2,5 obsahující 75 mM sodiumdodecylsulfát 

a 10% ACN.  
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6. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat novou lidskou mikrosomální 

karbonylreduktasu, která byla purifikována na Katedře biochemických věd Faf HK 

z lidských jater tak, že bude zjištěna její aktivita vůči substrátu NNK. Jednotlivými 

dílčími úkoly jsou: 

1. Zavést HPLC metodu pro stanovení redukovaného metabolitu vznikajícího 

účinkem karbonylreduktas 

a. nalézt vhodné separační podmínky  

b. otestovat vhodný extrakční postup pro zpracování vzorků 

2. Validovat zavedenou HPLC metodu pro stanovení NNAL 

3. Otestovat redukční aktivitu purifikované frakce obsahující novou lidskou 

jaterní mikrosomální karbonylreduktasy 

4. Stanovit kinetické parametry redukce NNK výše uvedeným enzymem 

a porovnat je s publikovanými kinetickými parametry dalších 

karbonylreduktas 
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7. Experimentální část 

7.1. Přístrojové vybavení  

• analytické váhy Scaltec 

• digitální předvážky Kern KB 

• třepačka firmy VELP Scientifica 

• inkubátor eppendorf Thermomixer COMPACT 

• centrifuga Biofuge pico Heraeus 

• pH metr JENWAY 3020 pH meter 

• ultrazvuková lázeň Tesla UC 005AJ1 

• vakuový koncentrátor Eppendorf 5301 

• automatické pipety Biohit 

• filtrační soustava Supelco 

• kádinky, odměrné baňky a válce 

• mikrozkumavky Eppendorf inkubátor  

• eppendorf Thermomixer Compact 

• HPLC Agilent 1100 Series 

• vialky, inserty Hewlett-Packard 

• kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm 5 µm 

• kolona LiChrosphere 60 RP-select B, 250 x 4 mm, 5µm 

• kolona BDS Hypersil C18, 250 x 4mm, 5 µm 

• spektrofotometr Spectronic Unicam Helios β 

• křemenné kyvety Semi mikrokyveta SM/Q10 
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7.2. Seznam chemikálií 

• acetonitril (Merck, Německo) 

• amoniak 25% (Merck, Německo) 

• ethylacetát (Merck, Německo) 

• chloroform (Merck, Německo) 

• methanol (Sigma Aldrich) 

• Na2HPO4.12H2O (Penta, Česká republika)   

• NaH2PO4.2H2O  (Penta, Česká republika)  

• NADP+ (Sigma Aldrich, Německo)  

• glukóza-6-fosfát (Sigma Aldrich, Německo) 

• glukóza-6-fosfát-dehydrogenasa (Boehringer Mannheim, Německo) 

Standardy 

• NNK (Toronto research chemicals, Kanada) 

• NNAL (Toronto research chemicals, Kanada) 

7.3. Metody 

7.3.1. Příprava roztoků 

Zásobní roztok NNK a NNAL 

Jelikož se NNK dobře rozpouští ve vodě, byl připraven 1 ml vodného roztoku  

o koncentraci 10 mM. Pro přípravu tohoto roztoku bylo naváženo 2,07 mg standardu 

NNK. NNAL se naproti tomu dobře rozpouští v methanolu. Pro přípravu roztoku  

o koncentraci 2,54 mM (5mg/ml) bylo rozpuštěno 10 mg zakoupeného standardu 

NNAL ve 2 ml methanolu. 
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10 mM Na-fosfátový pufr o pH 7,4 používaný pro HPLC analýzu 

Pro přípravu pufru byly užity pevné látky Na2HPO4.12H2O a NaH2PO4.2H2O. 

Bylo naváženo 1,79 g Na2HPO4.12H2O, které byly rozpuštěny v 500 ml vody. Na druhý 

roztok bylo naváženo 0,39 g NaH2PO4.2H2O, které byly rozpuštěny v 250 ml vody. 

Sléváním obou roztoku byl získán fosfátový pufr o požadované hodnotě pH 7,4. Takto 

připravený roztok byl zfiltrován pomocí filtračního systému Supelco přes nylonovou 

membránu o velikosti pórů 0,45 µm. 

Příprava mobilní fáze pro HPLC analýzu 

Jako mobilní fáze pro HPLC analýzu byla zvolena směs ACN  

a 10 mM Na-fosfátového pufru o pH 7,4. Při optimalizaci HPLC podmínek byl měněn 

poměr ACN a pufru. Po zvolení ideálního poměru pro HPLC stanovení NNAL, byla 

mobilní fáze připravena slitím ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90. 

0,1 M Na-fosfátový pufr o pH 7,4 používaný pro inkubaci 

Pro přípravu pufru byly užity pevné látky Na2HPO4.12H2O a NaH2PO4.2H2O 

Bylo naváženo 3,58 g Na2HPO4.12H2O a rozpuštěno ve 100 ml vody. Na druhý roztok 

bylo naváženo 0,39 g NaH2PO4.2H2O, které byly rozpuštěny v 25 ml vody. Sléváním 

obou roztoků byl získán fosfátový pufr o požadované hodnotě pH 7,4. 

NADPH-regenerační systém 

Pro přípravu NADPH-regeneračního systému byly užity tyto látky: 

 

Tab.7. Látky, koncentrace a množství použité k přípravě NADPH-regeneračního systému. 

 

Látka Koncentrace Množství (na 20 vzorků) 

NADP+ 0,8 mM 4 mg 

Glukóza-6-fosfát 6 mM 12 mg 

Glukóza-6-fosfát-dehydrogenasa 35 jednotek 10 µl 

MgCl2 3 mM 200 µl 

Na-fosfátový pufr o pH 7,4 0,1 M 200 µl 

 

Připravenou směs je nutno před inkubací připravovat vždy čerstvou a udržovat v chladu. 
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Příprava roztoků NADP+ a glukóza-6-fosfát 

Pro přípravu 13 mM roztoku NADP+ bylo naváženo 1,5 mg standardní látky 

a toto množství bylo rozpuštěno ve 150 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4. Dále 

byly naváženy 4 mg standardní látky glukóza-6-fosfát a rozpuštěny ve 133 µl  

0,1 M Na-fosftátového pufru pH 7,4, čímž bylo dosaženo koncentrace 0,1 M. 

Příprava roztoků pro sestavení kalibrační přímky 

Zásobní roztok NNAL o koncentraci 5 mg/ml byl naředěn methanolem 250x, čímž bylo 

dosaženo koncentrace 20 µg/ml. Z této koncentrace pak byly mobilní fází ACN:10 mM 

Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90 naředěny výsledné roztoky (tab. 6). Každý připravený 

roztok byl následně třikrát změřen na HPLC a ze získaných hodnot byla sestavena 

kalibrační přímka. 

 

Tab. 8. Koncentrace NNAL užité pro konstrukci kalibrační přímky a odpovídající množství NNAL 

v nástřiku. 

 

Koncentrace (µg/ml) nástřik (µl) množství NNAL v nástřiku (ng) 

0,2 5 1 

0,2 10 2 

0,2 15 3 

1 5 5 

2 5 10 

4 5 20 

8 5 40 

16 5 80 

20 8 160 

 

7.3.2. Extrakce 

Jednonásobné extrakce 

Zásobní roztok NNAL byl naředěn methanolem z koncentrace 5 mg/ml  

na výslednou koncentraci 50 µg/ml. Z této koncentrace bylo odebráno 5 µl a naředěno  

95 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru o pH 7,4. Ke vzniklému roztoku bylo přidáno  

40 µl NH3, čímž bylo simulováno ukončení reakce, které se provádí při reakci substrátu 

s enzymem. Výsledný roztok byl ponechán cca 10 min na ledu. Dále bylo přidáno  
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k části vzorků 300 a k části 1000 µl ethylacetátu nebo chloroformu. Samotná extrakce 

poté probíhala různou dobu – 0,5 min, 1 min, 5 min a 15 min (tab. 7). Následovala 

centrifugace 2 min při 13000 g. V dalším kroku byla odebrána vrchní organická vrstva  

v případě ethylacetátu či spodní organická vrstva v případě chloroformu. Vzorky byly 

odpařeny za cca 30 min v koncentrátoru bez zvýšené teploty, rozpuštěny v mobilní fázi 

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 v poměru 50:50, rozpipetovány do vialek  

a nadávkovány do HPLC systému. Z dat získaných HPLC analýzou byl pak stanoven 

celkový výtěžek extrakce. Experiment byl dvakrát opakován a vzorky byly 

připravovány v tripletech. 

 

Tab. 9. Množství ethylacetátu a chloroformu použité k extrakci a její doba. 

 

Látka Množství (µl) Čas extrakce 
ethylacetát 300 30 s, 1 min, 5 min, 15 min 

ethylacetát 1000 30 s, 1 min, 5 min, 15 min 

chloroform 300 30 s, 1 min, 5 min, 15 min 

chloroform 1000 30 s, 1 min, 5 min, 15 min 

 

Vícenásobné extrakce 

Zásobní roztok NNAL byl naředěn methanolem z koncentrace 5 mg/ml  

na výslednou koncentraci 50 µg/ml. Z této koncentrace bylo odebráno 5 µl a naředěno  

95 µl 0,1 M Na-fosfátového pufru o pH 7,4. K roztoku NNAL bylo přidáno  

40 µl NH3, čímž bylo simulováno ukončení reakce, které se provádí při reakci substrátu 

s enzymem. Výsledný roztok byl uchován cca 10 min na ledu. Dále bylo přidáno k části 

vzorku 300 µl a k části 1000 µl ethylacetátu. Samotná extrakce poté probíhala  

5 a 15 min. Následovala centrifugace 2 min při 13000 g. V dalším kroku byla odebrána 

vrchní organická vrstva ethylacetátu. Ke spodní vrstvě byl přidán opět ethylacetát  

a extrakce se opakovala. V případě, že bylo pracováno s 300 µl, byly vzorky odpařeny 

na koncentrátoru po proběhnutí všech extrakcí a to 30 min bez zvýšení teploty. Pokud 

bylo použito 1000 µl ethylacetátu, odebraná vrchní organická vrstva byla odpařena  

na koncentrátoru a ke spodní bylo přidáno 1000 µl ethylacetátu, zopakovala se extrakce 

a následně byla odebrána vrchní organická vrstva, která se přidala ke vzniklému 

odparku. Takto připravený vzorek byl opět odpařen. Po odpaření byly vzorky 

rozpuštěny v mobilní fázi ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 v poměru 50:50, 
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rozpipetovány do vialek a nadávkovány do HPLC systému. Experimenty byly dvakrát 

opakovány a vzorky byly připravovány v tripletech. 

7.3.3. Inkubace NNK s enzymem 

Inkubace NNK s lidskými jaterními mikrosomy 

Pro stanovení kinetiky enzymové redukce NNK na NNAL v mikrosomální 

enzymatické frakci, byly ze zásobního roztoku NNK o koncentraci 10 mM naředěny 

vodou roztoky o různé koncentraci NNK. Z těchto roztoků pak bylo dávkováno  

do konečné inkubační směsi takové množství, aby bylo dosaženo požadovaných 

koncentrací (tab. 10). 

Tab. 10. Koncentrace NNK používané pro stanovení enzymové kinetiky v mikrosomech. 

Zásobní roztoky 

NNK (mM) 

Objem zásobního 

NNK do reakční směsi 

(µl) 

Koncentrace 

NNK ve směsi 

(mM) 

0,5 10 0,05 

1 10 0,1 

2 10 0,2 

4 10 0,4 

6 10 0,6 

8 10 0,8 

10 12 1,2 

10 16 1,6 

 

Následně byla připravena reakční směs obsahující 3 µl mikrosomální frakce, 

20 µl NADPH-regeneračního systému a toto množství bylo doplněno do celkového 

objemu 100 µl 0,1 M Na-fosfátovým pufrem o pH 7,4. Vzorky byly připraveny vždy  

v tripletech. V tripletech byly připraveny též kontroly, obsahující všechny složky směsi 

kromě enzymové frakce. 

V první fázi byl smíchán připravený NADPH-regenerační systém s fosfátovým 

pufrem a enzymatickou frakcí. Tato směs byla promíchána a podrobena pěti minutové 

preinkubaci při 37 °C. Následovalo přidání výše uvedeného množství NNK,  

čímž byla nastartována enzymatická reakce, která probíhala 30 min při 37 °C.  

Po uběhnutí doby inkubace byla reakce zastavena přidáním 40 µl 25% NH3, směs byla 



 - 44 - 

promíchána a uložena na 10 min na led. K roztoku bylo přidáno 1000 µl ethylacetátu  

a byla provedena dvojnásobná extrakce 15 min. Vzorky byly následně odpařeny  

na koncentrátoru. 

 

Stanovení kinetických parametrů redukce NNK lidskými jaterními mikrosomy 

 

Vzorky získané po odpaření na koncentrátoru byly rozpuštěny v 300 µl mobilní 

fáze ACN:Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90. Vzniklý roztok byl promíchán  

a pro dokonalé rozpuštění vložen na cca 1 min do ultrazvukové lázně. Takto připravený 

roztok byl přenesen do insertu ve vialce a vložen do HPLC systému.  

Ze získaných dat byla následně vypočítána specifická aktivita enzymu a pomocí 

programu GraphPad Prizm 5.0 byly stanoveny kinetické parametry. 

 

Purifikace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy 

Nová lidská mikrosomální karbonylreduktasa byla připravena podle postupu 

popsaného v článku Škarydová a kol. (2009). Purifikace byla provedena na Katedře 

biochemických věd. Lidské jaterní mikrosomy byly homogenizovány a solubilizovány 

pomocí solubilizačního pufru obsahujícího detergent Triton X-100. Před prvním 

purifikačním krokem byly solubilizované mikrosomy odsoleny pomocí gelové filtrace. 

Prvním purifikačním krokem byla iontově-výměnná chromatografie na Q-sepharose. 

Všechny získané frakce byly testovány na aktivitu vůči oracinu a byla zjištěna 

stereospecifita této reakce. Frakce, která nejlépe splňovala předpoklady  

(dostatečná aktivita vůči oracinu a stereospecifita ve prospěch (+)-DHO) byla 

podrobena druhému purifikačnímu kroku na Fenyl-sepharose. Všechny frakce byly 

testovány obdobně jako v předchozím kroku. Byla získána frakce, která se podílela  

na biotransformaci oracinu se stereospecifitou (+)-DHO/(-)-DHO 86/14 a obsahovala 

novou lidskou mikrosomální karbonylreduktasu. Obsah bílkoviny v této frakcí byl 

0,4 µg/ml. U této frakce byla zjišťována aktivita vůči NNK . 
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Testování aktivity nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy vůči NNK 

 

Pro otestování aktivity nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy byl použit 

zásobní roztok NNK o koncentraci 10 mM. Z tohoto roztoku bylo do reakční směsi 

dávkováno 12 µl, čímž bylo dosaženo koncentrace 1,2 mM a 20 µl pro získání 

koncentrace 2 mM. Ze zásobního roztoku NNK o koncentraci 10 mM byl dále vodou 

naředěn 6 mM roztok, ze kterého bylo do inkubační směsi dávkováno 10 µl, čímž byla 

získána koncentrace 0,6 mM.  

Následně byla připravena reakční směs obsahující 10 µl nové lidské 

mikrosomální karbonylreduktasy, 20 µl NADPH-regeneračního systému a toto 

množství bylo doplněno do celkového objemu 100 µl 0,1 M Na-fosfátovým pufrem  

o pH 7,4. Vzorky byly připraveny vždy v tripletech. V tripletech byly připraveny též 

kontroly, obsahující všechny složky směsi kromě enzymové frakce. 

V první fázi byl smíchán připravený NADPH-regenerační systém  

s 0,1 M Na-fosfátovým pufrem pH 7,4 a enzymatickou frakcí. Tato směs byla 

promíchána a podrobena pěti minutové preinkubaci při 37 °C. Následovalo přidání výše 

uvedeného množství NNK, čímž byla nastartována enzymatická reakce, která probíhala 

30 min při 37 °C. Po uběhnutí doby inkubace byla reakce zastavena přidáním 40 µl 25% 

NH3, směs byla promíchána a uložena na 10 min na led. K roztoku bylo přidáno 1000 µl 

ethylacetátu a byla provedena dvojnásobná extrakce 15 min. Vzorky byly odpařeny  

na koncentrátoru. Vzorek získaný po odpaření na koncentrátoru byl následně rozpuštěn 

v 300 µl mobilní fáze ACN:Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90. Vzniklý roztok byl 

promíchán a pro dokonalé rozpuštění vložen na cca 1 min do ultrazvukové lázně. Takto 

připravený roztok byl přenesen do insertu ve vialce a vložen do HPLC systému.  

Po vyhodnocení chromatogramu bylo rozhodnuto o aktivitě nové mikrosomální 

karbonylreduktasy vůči NNK. 

 

Inkubace NNK s novou lidskou mikrosomální karbonylreduktasou 

Pro stanovení kinetiky nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy byly  

ze zásobního roztoku NNK o koncentraci 10 mM naředěny vodou roztoky o různé 

koncentrace NNK. Z těchto roztoků pak bylo dávkováno do konečné inkubační směsi 

takové množství, aby bylo dosaženo požadovaných koncentrací (tab. 11). 
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Tab. 11. Koncentrace NNK používané pro stanovení enzymové kinetiky redukce NNK novou 

lidskou mikrosomální karbonylreduktasou. 

Zásobní 

roztoky NNK 

(mM) 

Objem zásobního 

NNK do reakční směsi  

(µl) 

Koncentrace 

NNK ve směsi 

(mmol/l) 

3 10 0,3 

6 10 0,6 

10 12 1,2 

10 20 2 

10 25 2,5 

10 35 3,5 

 

Následně byla připravena reakční směs obsahující 10 µl mikrosomální frakce,  

20 µl NADPH-regeneračního systému a toto množství bylo doplněno do celkového 

objemu 100 µl 0,1 M Na-fosfátovým pufrem o pH 7,4. Vzorky byly připraveny vždy  

v tripletech. V tripletech byly připraveny též kontroly, obsahující všechny složky směsi 

kromě enzymové frakce. 

V první fázi byl smíchán připravený NADPH-regenerační systém s fosfátovým 

pufrem a enzymatickou frakcí. Tato směs byla promíchána a podrobena pěti minutové 

preinkubaci při 37 °C. Následovalo přidání výše uvedeného množství NNK,  

čímž byla nastartována enzymatická reakce, která probíhala 30 min při 37 °C.  

Po uběhnutí doby inkubace byla reakce zastavena přidáním 40 µl 25% NH3, směs byla 

promíchána a uložena na 10 min na led. K roztoku bylo přidáno 1000 µl ethylacetátu  

a byla provedena dvojnásobná extrakce 15 min. 

 

Stanovení kinetických parametrů redukce NNK novou lidskou mikrosomální 

karbonylreduktasou  

 

Vzorek získaný po odpaření na koncentrátoru byl následně rozpuštěn v 300 µl 

mobilní fáze ACN:Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90. Vzniklý roztok byl promíchán  

a pro dokonalé rozpuštění vložen na cca 1 min do ultrazvukové lázně. Takto připravený 

roztok byl přenesen do insertu ve vialce a vložen do HPLC systému.  

Ze získaných dat byla následně vypočítána specifická aktivita enzymu a pomocí 

programu GraphPad Prizm 5.0 byly stanoveny kinetické parametry. 
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7.3.4. Validace HPLC metody 

Test vhodnosti systému (SST) 

Standardní roztok NNAL byl z koncentrace 5 mg/ml naředěn mobilní fází 

ACN:Na-fosfátový pufr pH 7,4 o zvoleném poměru na koncentraci 50 µg/ml. Z tohoto 

roztoku byla připravena koncentrace 1 µg/ml, která byla proměřena šestkrát.  

Ze získaných hodnot byl pomocí metody tangent stanoven počet teoretických pater, 

rozlišení (tab. 12). Odečtením z HPLC byla určena symetrie píku. Dále byla stanovena 

opakovatelnost v rámci retenčních časů (tR) a plochy píku (A). 

Tab. 12. Vzorce pro výpočet parametrů použitých pro stanovení vhodnosti systému. 

Stanovovaná hodnota Vzorec pro výpočet dle metody tangent 

počet teoretických pater 
2

16 








Wb

tR  

rozlišení ( ) ( )( )
( ) ( )aBbB

aRbR

WW

tt

+
−2

 

tR = retenční čas, Wb(a,b) = šířka píku (a,b) v oblasti základní linie chromatografického záznamu,  

tR(b) = retenční čas píku s vyšším tR, tR(a) retenční čas píku s nižším tR. 

 

Selektivita inkubační směsi 

Standardní roztok NNAL byl z koncentrace 5 mg/ml naředěn methanolem 

na koncentraci 50 µg/ml. Z této koncentrace bylo do vialek odebráno 5 µl. 

• stanovení selektivity ve vodném prostředí 

K roztoku NNAL byly přidány postupně všechny složky inkubační směsi  

(tab. 13). Získané směsi byly podrobeny dvojnásobné extrakci 1000 µl ethylacetátu  

(viz výše), odpařeny na koncentrátoru, rozpuštěny v mobilní fázi ACN:10 mM  

Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90, přeneseny do inzertu ve vialce a vloženy do HPLC 

systému. Z chromatografického záznamu byla určena selektivita. 
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Tab. 13. Testování selektivity jednotlivých složek inkubační směsi ve vodném prostředí. 

 

Složky směsi 

5 µl NNAL + 135µl H2O 

5 µl NNAL + 40 µl NH3 + 95 µl H2O  

5 µl NNAL + 20 µl NADPH-regenerační systém + 115 µl H2O 

5 µl NNAL + 20 µl NADPH-regenerační systém + 40 µl NH3 + 75 µl H2O 

 

• stanovení selektivity v prostředí 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4 

K roztoku NNAL byly přidány postupně všechny složky inkubační směsi  

(tab. 14). Získané směsi byly podrobeny dvojnásobné extrakci 1000 µl ethylacetátu  

(viz výše), odpařeny na koncentrátoru, rozpuštěny v mobilní fázi  

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90, přeneseny do inzertu ve vialce a vloženy 

do HPLC systému. Z chromatografického záznamu byla určena selektivita. 

 

Tab. 14. Testování selektivity jednotlivých složek inkubační směsi v prostředí 0,1 M Na-fosfátového 

pufru pH 7,4. 

 

Složky směsi 

5 µl NNAL + 135µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

5 µl NNAL + 40 µl NH3 + 95 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4  

5 µl NNAL + 20 µl NADPH-regenerační systém + 115 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

5 µl NNAL + 20 µl NADPH-regenerační systém + 40 µl NH3 + 75 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4  

 

Selektivita NADPH-regeneračního systému  

Standardní roztok NNAL byl z koncentrace 5 mg/ml naředěn methanolem  

na koncentraci 50 µg/ml. Z této koncentrace pak bylo odebráno 5 µl a následně přidány 

postupně všechny složky NADPH-regeneračního systému (tab. 15). Získané směsi byly 

podrobeny dvojnásobné extrakci 1000 µl ethylacetátu (viz výše), odpařeny  

na koncentrátoru, rozpuštěny v mobilní fázi ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 

10:90, přeneseny do inzertu ve vialce a vloženy do HPLC systému.  

Z chromatografického záznamu byla určena selektivita. 
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Tab. 15. Testování selektivity jednotlivých složek NADPH-regeneračního systému vprostředí 0,1 M 

Na-fosfátového pufru pH 7,4. 

 

Složky směsi 

5 µl NNAL + 20 µl NADPH + 40 µl NH3 + 75µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

5 µl NNAL + 30µl NADP+ + 40 µl NH3 + 65 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

5 µl NNAL + 20 µl glukóza-6-fosfát + 40 µl NH3+ 75 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

5 µl NNAL + 40 µl NH3 + 115 µl 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 

 

Příprava 13 mM roztoku NADP+ a 0,1 M roztoku glukóza-6-fosfátu byla popsána  

v kapitole 7.3.1. příprava roztoků NADP+ a glukóza-6-fosfát. 

Opakovatelnost, reprodukovatelnost 

Zásobní roztok NNAL o koncentraci 5 mg/ml byl naředěn methanolem  

na koncentraci 20 µg/ml. Tento roztok byl naředěn mobilní fází  

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 o zvoleném poměru na finální koncentrace 1; 2; 

8 a 20 µg/ml. Do systému HPLC bylo nadávkováno 5 µl resp. 8 µl v případě 

koncentrace 20 µg/ml a každý vzorek byl proměřen desetkrát v jednom dni.  

Ze získaných dat byla následně spočítána směrodatná odchylka a průměrné hodnoty. 

Podíl směrodatné odchylky a průměrné hodnoty pak udává relativní směrodatnou 

odchylku (RSD). 

Pro stanovení reprodukovatelnosti metody byly každý den (měření probíhalo tři 

dny) proměřeny desetkrát vzorky o koncentraci NNAL 1; 2; 8 a 20 µg/ml  

(viz výše). Ze získaných hodnot byla následně stanovena RSD. 

Správnost 

Pro stanovení správnosti metody byl zásobní roztok NNAL o koncentraci  

5 mg/ml naředěn methanolem na koncentraci 50 µg/ml. Byla připravena reakční směs 

obsahující NNAL o koncentracích 2; 4; 8 a 16 µg/ml, 3 µl mikrosomální frakce, 20 µl 

NADPH-regeneračního systému a 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 v množství 

doplňujícím objem směsi do 100 µl. Každá koncentrace NNAL byla připravena 

desetkrát. K takto připraveným roztokům bylo přidáno 40 µl 25% NH3, čímž bylo 

simulováno ukončení enzymové reakce. Roztoky byly podrobeny dvojnásobné extrakci 

15 min (viz výše), rozpuštěny v mobilní fázi ACN:10 mM Na-fosfátový pufr 
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pH 7,4 10:90, přeneseny do vialky. Ze získaných hodnot byla stanovena výtěžnost  

a odchylka od 100%. 

Limit detekce a kvantifikace 

Zásobní roztok NNAL o koncentraci 5 mg/ml byl naředěn methanolem  

na koncentraci 5 µg/ml. Naředěním tohoto roztoku mobilní fází ACN:10 mM  

Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90 byly získány koncentrace 50, 100, 200 a 600 ng/ml.  

Z těchto roztoků bylo následně nadávkováno 10 µl do systému HPLC a každý byl 

proměřen třikrát. Ze získaných hodnot byla odečtena výška píků a vytvořena kalibrační 

závislost, ze které byla odečtena směrnice nutná pro výpočet limitu detekce. Následně 

byla odečtena výška šumu a dle vzorce 
m

h
LOD n⋅= 3

, kde m je směrnice kalibrační 

křivky a h je výška šumu, vypočítán limit detekce. 

Pro stanovení limitu kvantifikace byl zásobní roztok NNAL o koncentraci 

5 mg/ml naředěn methanolem na koncentraci 20 µg/ml. Tento roztok byl naředěn 

mobilní fází ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90 na finální koncentrace 0,1; 1; 

2; 8 a 16 µg/ml. Do systému HPLC bylo dávkováno 5 µl a vzorky byly měřeny třikrát.  

Ze získaných hodnot byla odečtena výška píků a vytvořena kalibrační závislost, ze které 

byla stanovena směrnice nutná pro výpočet limitu kvantifikace. Následně byla odečtena 

výška šumu a dle vzorce 
m

h
LOQ n⋅

=
10

, kde m je směrnice kalibrační křivky a h výška 

šumu, vypočítán limit kvantifikace. 
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7.3.5. Hmotnostní spektrometrie 

Směsný standard obsahující NNK a NNAL byl rozdělen pomocí HPLC. 

Následně byly izomery NNK i NNAL zachyceny do vialek. Roztoky byly odpařeny  

na koncentrátoru a rozpuštěny v mobilní fázi vhodné pro MS systém ACN  

(0,1 % HCOOH):H2O (0,1 % HCOOH) 10:90. MS analýza byla provedena  

Mgr. Ivanem Vokřálem. 

7.3.6. Měření UV spektra NADP+ a NNAL 

Zásobní roztok NNAL byl z koncentrace 5 mg/ml naředěn mobilní fází  

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90 na koncentraci 25 µg/ml. Takto 

připravený roztok byl následně přenesen do křemičité kyvety a proměřen při vlnových 

délkách od 200 do 900 nm. Pro stanovení UV spektra NADP+
 bylo naváženo 0,67 mg 

standardu NADP+ a toto množství bylo rozpuštěno v 1 ml vody, čímž bylo dosaženo 

koncentrace 0,88 mM roztok. Tento roztok byl pro lepší odečet UV spektra následně 

zředěn patnáctkrát na koncentraci 0,06 mM a přenesen do křemičité kyvety. Stejně jako 

u NNAL bylo proměřeno spektrum vlnových délek od 200 do 900 nm. 
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8. Výsledky a diskuze 

8.1. Volba vhodných separačních podmínek pro stanovení NNK a NNAL 

metodou HPLC 

Prvotním úkolem bylo stanovit vhodné podmínky pro separaci nitrosaminu 

NNK, substrátu karbonylreduktas, a metabolitu NNAL, který jejich účinkem vzniká. 

Tento krok byl velmi důležitý, jelikož nevhodně zvolené podmínky separace by měly 

vliv na celý experiment.  

Jako výchozí byly použity podmínky popsané v článku Maser a kol. (1996).  

Pro separaci byla použita kolona LiChroCart 60 RP-Select B 250 x 4 mm, 5 µm, jako 

mobilní fáze (MF) bylo dle uvedeného článku zvoleno spojení ACN 

a 10 mM Na-fosfátového pufru o pH 7,4 v poměru 25:75. Při průtoku 0,5 ml/min a UV 

detekci při 230 nm, měly látky retenční čas 11 min pro NNK a 6,8 min pro NNAL. 

Jelikož byla použita mírně odlišná kolona, než jakou uvádí v článku  

Maser a kol. (1996), látky se rozdělily v jiném retenčním čase a překvapivě se standardy 

obou látek separovaly jako dvojpíky (obr. 14 a 15). 
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Obr. 14. Chromatogram NNAL. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr, 

pH 7,4 25:75, průtok 0,5 ml/min, detekce UV 230nm; teplota 25 °C. Koncentrace standardu  

2,54 mM, nástřik 1 µl. Na ose x vynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

 

Obr. 15. Chromatogram NNK. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr 

pH 7,4 25:75, průtok 0,5 ml/min, UV detekce při 230 nm; teplota 25 °C. Koncentrace standardu 

10mM, nástřik 1 µl. Na ose x vynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

 

Jelikož se zaváděná metoda bude používat pro stanovení množství vzniklého 

NNAL po redukci NNK, které se dává do enzymatických reakcí v nadbytku, bylo nutné 

zavést takové podmínky, při kterých došlo k dostatečnému oddělení obou látek. Tato 

situace byla simulována analýzou směsného standardu. Výsledné koncentrace látek  

po smísení byly pro NNK 0,15 mM a pro NNAL 0,12 mM. Byly zvoleny stejné 

podmínky jako pro samostatnou separaci jednotlivých látek (obr. 16). 

NNAL 2 
tR 8,40 min 

NNAL 1 
tR 8,02 min 

NNK 1 
tR 13,70 min 

NNK 2 
tR 14,51 min 
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Obr. 16. Chromatogram směsného standardu NNK a NNAL. Podmínky separace: Mobilní fáze 

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 25:75, průtok 0,5 ml/min, UV detekce 230 nm; teplota 25 °C. 

Koncentrace NNK 0,15 mM, NNAL 0,12 mM, nástřik 10 µl. Na ose x vynesen čas (min), na ose y 

výška píku (mAU). 

 

8.1.1. Analýza píků NNAL a NNK 

Protože v metodě popsané Maser a kol. (1996) nebyly v chromatogramech 

standardů patrné dva píky pro jednotlivé látky, bylo třeba tyto dva píky analyzovat tak, 

aby bylo jasné, zda se nejedná o nečistoty např. vzniklé během výroby. Nejprve bylo 

proměřeno UV/VIS spektrum všech píků pomocí DAD detektoru HPLC  

od 190 do 900 nm. 

NNAL 1 
tR 8,06 min 

NNAL 2 
tR 8,46 min 

NNK 1 
tR 13,60 min 

NNK 2 
tR 14,40 min 
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Obr. 18. UV/VIS spektrum směsného standardu NNK (vzdálenější pík) a NNAL(bližší pík)  

v rozmezí vlnových délek 200-900 nm. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový 

pufr 15:85 pH 7,4, průtok 1 ml/min, detekce UV 190 – 900 nm; teplota 25 °C. Koncentrace NNK 

0,15 mM, NNAL 0,12 mM, nástřik 10 µl. Na ose x vynesena vlnová délka (nm), na ose y retenční čas 

(min). 

 

Stanovením UV/VIS spektra bylo zjištěno, že všechny čtyři píky mají prakticky 

totožné absorbční spektrum s maximem 230 nm. Vedle proměření UV/VIS spektra byla 

snaha zjistit, jestli některá z látek odpovídající jednotlivým píkům fluoreskuje. Byla 

zvolena fixní excitační vlnová délka 230 nm a proměřeno emisní spektrum v rozmezí od 

300 do 900 nm. Bylo zjištěno, že žádný z píku nefluoreskuje, což se shoduje  

i s literárními údaji, protože fluorescence NNAL a NNK nebyla popsána. 

Následně byly změněny podmínky separace tak, aby došlo k lepšímu oddělení 

píků (ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 15:85, průtok 1 ml/min), a ty mohly být 

zachyceny a analyzovány pomocí hmotnostního spektrometru. Analýza prokázala, že 

oba píky vznikající separací standardu NNAL mají stejnou molekulovou hmotnost  

a stejný závěr byl získán i pro píky vznikající analýzou standardu NNK. Jedná se tedy  

s největší pravděpodobností o stejné látky. 
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V literatuře bylo zjištěno, že podobný fenomén dělení standardů NNK  

a NNAL byl již popsán. V publikaci Carmella a Hecht (1985) byly analyzovány různé 

nitrosaminy tabáku a všechny, které byly odvozeny od NNK, se dělily na konfigurační 

izomery (E) a (Z). Již v roce 1977 bylo pomocí NMR zjištěno, že převládá (E) izomer 

(78 %) nad Z izomerem (22 %) (Hecht a kol. 1977). Poměry ploch píků, které jsme 

získali analýzou standardů NNAL a NNK, byly rovněž v poměru 80/20, takže je více 

než pravděpodobné, že bylo dosaženo podobného dělení jako v případě  

Carmella a Hecht (1985) a to i přesto, že námi používané podmínky byly odlišné.  

Breyer-Pfaff a kol. (2004) uvádí nám podobné podmínky, za kterých došlo stejně jako 

také k separaci konformačních izomerů (E)-, (Z)-NNAL a (E)-, (Z)-NNK). V práci 

Prokopczyka a kol. (2001) je uvedena separace prostorových izomerů NNAL  

po inkubaci NNK s mikrosomy děložního čípku. 

8.1.2. Optimalizace podmínek separace pro sloučení píků konformačních izomerů 

Protože pro účely zjištění aktivity enzymů vůči substrátu NNK není třeba měřit 

jednotlivé prostorové isomery NNAL, byla provedena optimalizace podmínek separace 

tak, že se píky (E)- a (Z)- izomerů NNAL spojily dohromady. 

Ke sloučení dvojpíků došlo úpravou mobilní fáze. Bylo třeba zvětšit eluční sílu 

mobilní fáze, která byla měněna směrem k většímu přídavku ACN do chvíle, kdy došlo  

ke sloučení dvojpíku v pík jeden. Prvním pokusem byla změna mobilní fáze z poměru 

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr 25:75 na poměr 35:65 při průtoku 1 ml/min (obr. 19). 
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Obr. 19. Chromatogram směsného standardu NNK a NNAL při změně průtoku a složení mobilní 

fáze. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 35:65, průtok 

1 ml/min, UV detekce 230 nm; teplota 25 °C. Koncentrace NNK 0,15 mM, NNAL 0,12 mM, nástřik 

10 µl. Na ose x vynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

 

Tyto podmínky měly za následek jednak zkrácení doby eluce, na druhé straně 

pak došlo ke spojení dvojpíku NNAL v jeden, i když zatím ne zcela symetrický,  

a počátek spojení dvojpíku NNK. Mobilní fáze byla tedy i dále měněna ve směru 

vyššího přídavku ACN k poměru ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 44:56,  

za stálého průtoku 1 ml/min (obr. 20). 

 

Obr. 20. Chromatogram směsného standardu NNK a NNAL při změně průtoku a složení mobilní 

fáze. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 44:56, průtok 

1 ml/min, UV detekce 230 nm; teplota 25 °C. Koncentrace NNK 0,15 mM, NNAL 0,12 mM, nástřik 

10 µl. Na osu x vynesen čas (min), na osu y výška píku (mAU). 

NNAL 
tR 2,84 min 

NNK 1 
tR 4,10 min 

NNK 2 
tR 4,25 min 

NNAL 
tR 2,46 min 

NNK 
tR 3,23 min 
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V tomto případě došlo k tvorbě poměrně pravidelného ostrého píku. Nicméně 

retenční časy NNK i NNAL byly poměrně nízké a při analýze reálného vzorku 

obsahujícího biologickou matrici, by mohlo docházet k interferenci balastních látek, 

které se obvykle eluují na začátku. Byl snížen průtok mobilní fáze zpět  

na 0,5 ml/min a současně bylo mírně změněno složení mobilní fáze z poměru ACN:10 

mM Na-fosfátový pufr 44:56 na poměr 50:50 (obr. 21) tak, aby zůstal zachován pouze 

jeden pík NNAL a zároveň došlo z výše uvedených důvodů k jejich posunu k delším 

retenčním časům. 

 

Obr. 21. Chromatogram směsného standardu NNK a NNAL při změně průtoku a složení mobilní 

fáze. Podmínky separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 50:50, průtok  

0,5 ml/min, detekce UV 230 nm; teplota 25 °C. Koncentrace NNK 0,15 mM, NNAL 0,12 mM, 

nástřik 10 µl. Na osu x vynesen čas (min), na osu y výška píku (mAU). 

 

Analýzou směsného standardu NNK a NNAL vznikly dva poměrně pravidelné píky  

s retenčními časy NNAL 4,63 minut a NNK 5,02 minut. Tyto podmínky tedy byly 

vyhovující k analýze NNK a NNAL v biologických vzorcích. 

8.1.3. Optimalizace teploty separace 

Základní teplota používaná v předchozích pokusech byla 25 °C. Se změnou 

teploty se mění retenční čas jednotlivých látek a také plocha píků. Z ekonomických 

důvodu je třeba mít co nejkratší dobu analýzy a také dosáhnout co nejnižšího 

detekčního limitu. 

NNAL 
tR 4,63 min 

NNK 
tR 5,02 min 
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Pro zjištění optimální teploty separace byly testovány teploty 25 °C, 30 °C, 

35 °C a 40 °C. Retenční čas NNAL (obr. 22) se spolu se zvyšující se teplotou snižoval, 

nejnižší časy byly získány při teplotě 35 °C, při teplotě vyšší pak již nedocházelo 

k významným změnám v retenčních časech látek. 
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Obr. 22. Vliv zvyšující se teploty na retenční čas látky NNAL.  

 
Teplota také ovlivňuje plochu píku. Bylo zjištěno, že se stoupající teplotou se 

plocha píku NNAL zvětšuje (obr. 23), což má za následek snadnější odečet výsledků a 

nižší limit detekce.  
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Obr. 23. Vliv zvyšující se teploty na plochu píku NNAL. 

 

Plocha píků NNAL výrazněji vzrůstá až do teploty 35 °C. Teplota 40 °C nehraje  

v nárůstu plochy píku podstatnou roli, proto jako optimální teplota separace bylo 

zvoleno 35 °C.  

Pro stanovení NNK a NNAL byly po optimalizacích zvoleny následující podmínky. 
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PODMÍNKY SEPARACE 

Průtok 0,5 ml/min 

Složení mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 50:50 

Detekce UV 230 nm 

Teplota 35 °C 

Kolona LiChrosphere 60 RP-select B, 250x4 mm, 5µm 

8.2. Kalibrace NNAL 

Protože metoda bude sloužit pro charakterizaci karbonylreduktas, bude nutné 

stanovit množství NNAL, které vzniká po enzymatické redukci NNK. Proto byla 

provedena kalibrace pouze pro NNAL. Vzorky pro kalibraci byly připraveny podle 

postupu uvedeného v kapitole 5.3.4. Kalibrační křivka pak byla využit  

a pro vyhodnocení účinnosti extrakčních postupů nutných pro zpracovaní vzorků. 

8.3. Extrakce NNAL do organických rozpouštědel 

V biologických materiálech je obsaženo velké množství proteinů a dalších 

balastních látek, které je potřeba oddělit od látek, které budou stanovovány. Zároveň je 

nutné, aby stanovovaná látka přešla ideálně ze 100% z biologické matrice  

do organického rozpouštědla. Proto bylo nalezení vhodného extrakčního postupu 

důležitým krokem zpracování biologických vzorků. V této práci byla použita extrakce 

liquid/liquid.  

Podle výrobce by NNAL mělo být rozpustné kromě methanolu také  

v ethylacetátu a chloroformu, které jsou omezeně mísitelné s vodou, Tato rozpouštědla 

byla zvolena jako výchozí pro nalezení vhodného způsobu extrakce NNAL. 
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Extrakce do 300 µl chloroformu
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B. 

Extrakce do 1000 µl chloroformu
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Obr. 24. Závislot výtěžku NNAL na době extrakce. A. Extrakce do 300 µl chloroformu. B. Extrakce 

do 1000 µl chloroformu. Extrakce byla provedená z n opakování, n = 6. 
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Jak je znázorněno na obr. 24 A, B výtěžky při extrakci do chloroformu nebyly 

příliš vysoké. V tomto případě nehrál žádnou významnou roli objem rozpouštědla ani 

doba extrakce. Nevýhodou extrakce chloroformem byl také obtížnější odběr spodní 

organické vrstvy obsahující NNAL, při němž docházelo ke kontaminaci vrchní vrstvou, 

ve které se nachází proteiny a další nečistoty. Chromatogram vzorků po extrakci 

chloroformem obsahoval poměrně dost nečistot a bylo tedy obtížnější odečíst plochu 

NNAL. Dále se testovala výtěžnost extrakce NNAL do ethylacetátu. V prvotních 

pokusech byla testována jednonásobná extrakce do 300 µl ethylacetátu, která probíhala 

různou dobu (obr. 25). 

 

Extrakce do 300 µl ethylacetátu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,5 1 5 15

doba extrakce (min)

vý
tě

že
k 

(%
)

 

Obr. 25. Výtěžek po jednonásobné extrakci NNAL do 300 µl ethylacetátu prováděné 0,5; 1; 5 a 15 

min. Extrakce byla prováděna z n opakování, n = 6. 

Jednonásobná extrakce (obr. 25) 300 µl ethylacetátu 0,5 min, 1 min, 5 min a 15 min 

poskytla výtěžky okolo 50 – 60 %, nejvyšší pak byly při extrakci 5 a 15 min. Proto bylo 

vhodné tyto extrakce provést dvojnásobně a trojnásobně (obr. 26) a zjistit, zda by  

se tímto krokem dalo dosáhnout dostatečně vysokých výtěžků NNAL. 
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Extrakce 5 min do 300 µl ethylacetátu
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B. 

Extrakce 15 min do 300 µl ethylacetátu
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Obr. 26. Závislost výtěžku na počtu prováděných extrakcí NNL do ethylacetátu. A. Extrakce 300 µl 

ethylacetátu 5 min, B. Extrakce 300 µl ethylacetátu 15 min. Extrakce byla prováděna  

z n opakování, n = 6. 
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Obr. 26 A, B ukazuje, že při vícenásobných extrakcí NNAL prováděných 5 min 

bylo dosaženo výtěžku pouze od 50 do 70 %. Opakovaná extrakce prováděná po dobu 

15 min poskytovala o něco lepší výsledky. I přesto se maximální výtěžek pohyboval 

kolem 80 %, což není dostatečné. Proto bylo nutné otestovat extrakční postup s 1000 µl 

ethylacetátu podobně, jako byly provedeny experimenty s 300 µl ethylacetátu (obr. 27). 
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Obr. 27. Výtěžek po jednonásobné extrakci NNAL prováděné 0,5; 1; 5 a 15 min do 1000 µl 

ethylacetátu. Extrakce byla prováděna z n opakování, n = 6. 

Jak je patrné na obr. 30, po jednonásobné extrakci NNAL do 1000 µl ethylacetátu 

za různou dobu, byly získány poměrně vysoké výtěžky v 5. a 15. min a to už po první 

extrakci. Proto bylo výhodné provést opět vícenásobnou, v tomto případě dvojnásobnou 

extrakci (obr. 28 A, B). 
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B. 

Extrakce 15 min do 1000 µl ethylacetátu
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Obr. 28. Závislost výtěžku NNAL na počtu extrakcí. A. Vícenásobná extrakce 1000 µl ethylacetátu 

5 min, B. Vícenásobná extrakce 1000 µl ethylacetátu 15 min. Extrakce byla prováděna  

z n opakování, n = 6. 
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Nejlepšího výtěžku, téměř 100%, bylo dosaženo při dvojnásobné extrakci 1000 µl 

ethylacetátu po dobu 15 min. Pro extrakci NNAL ze vzorků byly tedy stanoveny 

následující podmínky. 

 

Podmínky extrakce vzorků 

rozpouštědlo ethylacetát 

množství rozpouštědla 1000 µl 

doba extrakce 15 min 

počet extrakcí 2 

8.4. Využití zavedené HPLC metody pro analýzu NNAL vznikající po redukci 

NNK účinkem enzymatické frakce 

Po zavedení metody a nalezení vhodných podmínek pro extrakci NNAL, byla 

provedena prvotní testovací inkubace NNK s enzymatickou frakcí  

(lidské jaterní mikrosomy, frakce obsahující novou lidskou mikrosomální 

karbonylreduktasu). Po HPLC analýze bylo zjištěno, že se v biologickém vzorku 

nachází neznámý pík, který se eluuje v čase 4,6 minuty. Jelikož se tento pík nacházel  

v těsné blízkosti píku NNAL, docházelo k interferenci a obtížnému odečtu plochy 

NNAL. Navíc účinkem enzymů vznikalo poměrně málo NNAL a neznámý pík měl 

mnohem větší velikost než NNAL, což ještě víc ztížilo odečtení plochy produktu ve 

vzorcích (obr. 29). Metoda tedy vykazovala nízkou selektivitu v reálných vzorcích  

a neznámý pík interferoval se stanovením NNAL. 
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Obr. 29. Chromatogram získaný analýzou vzorku po inkubaci lidských jaterních mikrosomů  

s 0,6 mM NNK. Podmínky extrakce: dvakrát 15 min do 1000 µl ethylacetátu. Podmínky separace: 

Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 50:50; průtok 0,5 ml/min; detekce UV 230 nm; 

teplota 35 °C. Nástřik 100 µl. Na osu x vynesen čas (min), na osu y výška píku (mAU). 

Bylo nutné zjistit, která složka z inkubační směsi se eluuje v retenčním čase 

4,6 minuty, aby bylo zřejmé, zda je možné složku v inkubační směsi nahradit nebo zda 

je nutné dále upravovat metodu pro stanovení NNAL. Z těchto důvodu bylo provedeno 

simulované zpracování vzorků, které obsahovaly NNAL a postupně jednotlivé složky 

inkubační směsi a jejich kombinace jak je uvedeno v tab. 14 

Tab. 14. Vzorky připravené pro identifikaci složky inkubační směsi, která interferuje 

se stanovením NNAL. 

Složky směsi Přítomnost 

interferujícího píku 

NNAL + voda NE 

NNAL + voda + NH3 NE 

NNAL + voda + NADPH-regenerační systém ANO 

NNAL + voda + NADPH-regenerační systém + 25% NH3 ANO 

NNAL + 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 NE 

NNAL + 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 + 25%NH3 NE 

NNAL +0,1 M  Na-fosfátový pufr pH 7,4 + NADPH-regenerační systém ANO 

NNAL + 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 + NADPH-regenerační systém + 

25% NH3 

ANO 

Neznámá 
látka  
tR 4,6 min 

NNAL 
tR 5,2 min 

NNK 
tR 6,5 min 



 - 68 - 

Z tab. 14 vyplývá, že vždy, když byl ve směsi přítomen NADPH-regenerační 

systém docházelo k tvorbě nežádoucího píku. Bylo tedy potřeba zjistit, která složka je  

za jeho tvorbu zodpovědná. Byly připraveny vzorky, které obsahovaly NNAL  

a postupně jednotlivé složky NADPH-regeneračního systému (tab. 15). 

Tab. 15. Vzorky připravené pro identifikaci složky NADPH-regeneračního systému zodpovědného 

za přítomnost nežádoucího píku a zjištěné výsledky. 

Složky směsi  Přítomnost 

interferujícího píku 

NNAL + 0,1 M  Na-fosfátový pufr pH 7,4 + 25% NH3 + NADP+ ANO 

NNAL + 0,1 M Na-fosfátový pufr pH7,4 +25% NH3 + glukóza-6-fosfát NE 

NNAL + 0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 + 25% NH3  NE 

 

Pro potvrzení faktu, že za přítomnost interferujícho píku při analýze vzorku 

po inkubaci je opravdu zodpovědný NADP+, byla proměřena UV/VIS spektra NNAL  

a NADP+. Bylo zjištěno, že maximum NNAL je při 229 nm (obr. 30), maximum 

NADP+  se nachází při vlnové délce 256 nm, avšak při 230 nm dochází také k výrazné 

absorbci (obr. 31). Z tohoto důvodu docházelo k interferenci při stanovení NNAL. 
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Obr. 30. UV absorbční spektrum NNAL. 
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Obr. 31. UV absorbční spektrum NADP+ . 

Jelikož karbonylreduktasy jsou enzymy, které využívají jako kofaktor NADPH, 

je nutné tuto složku v inkubační směsi zajistit. NADPH-regenerační systém vytváří 

NADPH přímo v reakční směsi a poskytuje tak jeho dostatečné množství během celé 

enzymatické reakce. V inkubační směsi by ho bylo možno nahradit pouze samotným 

NADPH, které je jednak poměrně drahé, hlavně však není vhodné jej používat  

pro stanovení aktivity membránově vázaných enzymu (Mazur a kol. 2009). I přesto 

bylo NADPH také otestováno, na přítomnost interferujícího píku v analýze NNAL  

po inkubaci. Bylo zjištěno, že samotné NADPH interferující pík netvoří, avšak při 

ukončení reakce pomocí amoniaku zřejmě přechází na NADP+ a interferující pík  
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se vytváří. Pro použití samotného NADPH v analýze NNAL by bylo nutné zvolit jiný 

způsob ukončování enzymatické reakce, než je přídavek amoniaku. Z klasickych 

obecně používaných činidel pro ukončení enzymatických reakcí se nabízelo 1% SDS 

nebo kyselina trichloroctová. Ani tyto způsoby nepřinesly zlepšení selektivity analýzy 

NNAL. Z těchto důvodu byla provedena nová optimalizace podmínek separace tak, aby 

byl interferující pík odstraněn z blízkosti NNAL. 

8.5. Optimalizace podmínek HPLC analýzy pro stanovení NNAL 

8.5.1. Změna složení mobilní fáze a výměna kolony 

Jelikož podmínky HPLC analýzy NNAL, tak jak byly nastaveny   

(kolona Lichrocart 60 RP-Select B, 250 x 4 mm, 5 µm, mobilní fáze v poměru  

ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 50:50, průtok 0,5 ml/min), se ukázaly být  

pro analýzu realných vzorků nevhodné, bylo nutné změnit je tak, aby pík odpovídající 

NADP+ neinterferoval s NNAL. Toho bylo možné docílit návratem k původním 

podmínkám, tedy separaci NNAL na (E)- a (Z)- izomer (kolona Lichrocart 60 RP-Select 

B, 250 x 4 mm, 5 µm, mobilní fáze v poměru ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 

25:75, průtok 0,5 ml/min). Tyto podmínky byly optimalizovány 

pro lepší oddělení píků. Výsledné složení mobilní fáze bylo ACN:10 mM Na-fosfátový 

pufr pH 7,4 15:85 a průtok 1 ml/min. Jelikož na používané koloně LiChroCart 60 RP-

select B docházelo k rozmývání píků, byla provedena výměna kolony  

za monolitickou kolonu Chromolith performance RP-18e (obr. 32) a dále za kolonu 

BDS Hypersil C18 (obr. 33). 
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Obr. 32. Separace vzorku po inkubaci lidských jaterních mikrosomů s 0,6 mM NNK na monolitické 

koloně Chromolith RP18e. Podmínky extrakce: dvakrát 15 min do 1000 µl ethylacetátu. Podmínky 

separace: Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 15:85; průtok 1 ml/min; detekce UV 

240 nm, teplota 35° C. Na ose x vynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

 

 

Obr. 33. Separace vzorku po inkubaci lidských jaterních mikrosomů s 0,6 mM NNK na koloně BDS 

Hypersil C18. Podmínky extrakce: dvakrát 15 min do 1000 µl ethylacetátu. Podmínky separace: 

Mobilní fáze ACN:10 mM Na- fosfátový pufr pH 7,4 15:85; průtok 0,5 ml/min; detekce UV 240 nm; 

teplota 35 °C. Na ose x vvynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

 

Výměnou kolony Lichrocart 60 RP-Select B kolonu BDS Hypersil C18 při 

složení mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr 15:85 a průtoku 0,5 ml/min došlo 

k oddělení nežádoucího píku hned na počátku separace. Z NNAL se však odštěpila 

látka, která pravděpodobně představuje další produkt reakce NNK s mikrosomy. K této 

Neznámá látka 
tR 1,52 min 

NNAL 
tR 1,8 min 

Neznámá látka 
tR 2,5 min 

Izomery NNAL 
tR 4,8 min 

NNK 
tR 8 min 
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domněnce vedl fakt, že v mikrosomech působí mnoho enzymů, které mohou být  

za tvorbu tohoto vedlejšího produktu zodpovědné. Předpokládalo se, že při dalším 

snížení množství ACN se i vedlejší produkt reakce od NNAL odštěpí. Byl tedy použit 

poměr mobilní fáze ACN:10 mM Na- fosfátový pufr pH 7,4 10:90 (obr. 34). Jelikož  

se vytvořily ostré a pravidelné píky a výrazně se zlepšila selektivita separace, byly tyto 

podmínky nakonec určeny jako konečné. 

 

Obr. 34. Separace vzorku po inkubaci lidských jaterních mikrosomů s 0,6 mM NNK na koloně BDS 

Hypersil C18. Podmínky extrakce: dvakrát 15 min do 1000 µl ethylacetátu. Podmínky separace: 

Mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90; průtok 1,7ml/min; detekce UV 230 nm; 

teplota 35 °C. Na ose x vynesen čas (min), na ose y výška píku (mAU). 

PODMÍNKY SEPARACE  

Průtok 1,7 ml/min 

Složení mobilní fáze ACN:10 mM Na-fosfátový pufr pH 7,4 10:90 

Detekce UV 230 nm 

Teplota 35 °C 

Kolona  BDS Hypersil C18, 250 x 4 mm, 5 µm 

Izomery NNAL 
tR 5,6 min 

Izomery NNK 
tR 10,8 min 
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8.6. Validace zavedené HPLC metody 

V rámci validace vytvořené metody byl proveden test vhodnosti systému (SST) 

dále test na opakovatelnost, reprodukovatelnot, správnost a linearitu podle pokynů 

Q2(R1), které vychází z International Conference of Harmonization (ICH) z roku 1993. 

Dále byl stanoven limit detekce a kvantifikace  

8.6.1. SST 

V rámci testu vhodnosti systému byl stanoven počet teoretických pater, symetrie 

píku a rozlišení, přičemž vzorky byly měřeny v triplikátech (tab. 16). Tyto parametry 

byly určeny podle metody tangent. Dále byla stanovena opakovatelnost retenčních časů 

a plochy píku, každý vzorek byl proměřen šestkrát. 

Tab. 16. Parametry pro stanovení SST. Počet opakování na = 3 nb = 6. 

 (E)-NNAL (Z)-NNAL Limitní hodnoty 

počet teoretických patera 9348,7 9252,3 > 300 

symetrie píkua 0,81 0,98 < 1,5 

rozlišenía 5,92 1,65 > 1,5 

opakovatelnost tR (%)b 0,004 < 1 % 

opakovatelnost plochy píku (%)b 0,03 < 1% 

 

Rozlišení mezi (E)- a (Z)-NNAL není příliš důležité, protože oba píky budou 

integrovány společně. V avedené metodě je třeba znát pouze celkové množství 

vznikajícího NNAL. 

8.6.2. Kalibrace NNAL 

Pro určení koncentrace NNAL, vznikajícího během redukční reakce NNK pomocí 

karbonylreduktas, bylo třeba zavést kalibraci NNAL (obr. 35). Výsledná plocha NNAL byla 

získána souhrnou integrací obou prostorových izomerů NNAL. 
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Obr. 35. Kalibrační křivka pro NNAL, hodnoty byly získány z n nástřiků, n = 5. Limitní hodnota 

pro linearitu R > 0,999. 

Následně bylo třeba stanovit limit detekce a kvantifikace. Pro určení limitu detekce 

byla stanovena výška šumu (0,012 mAU) a píku jednotlivých třikrát proměřených 

koncentrací NNAL (tab. 17). Z těchto hodnot byla sestavena kalibrační křivka  

a odečtena směrnice, která byla použita pro stanovení limitu detekce. 

Tab. 17. Parametry pro stanovení limitu detekce. Hodnoty byly získány z n nástřiků, n = 3. 

Množství NNAL v nástřiku (ng/ml) Průměr výšky píku (mAU) 

50 0,08 

100 0,15 

200 0,24 

600 0,77 

 

Byl vypočten limit detekce 28,59 ng/ml. Obdobným způsobem byl stanoven také limit 

kvantifikace (tab. 18). 
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Tab. 18. Parametry pro stanovení limitu kvantifikace. Hodnoty byly získány z n nástřiků, n = 3. 

Množství NNAL v nástřiku (µg/ml) Průměr výšky píky (mAU) 

0,1 0,16 

1 0,85 

2 1,45 

8 7 

16 12,8 

 

Byl stanoven limit kvantifikace 147,82 ng/ml. 

8.6.3. Opakovatelnost 

Vzorky pro stanovení opakovatelnosti byly proměřeny desetkrát v jednom dni, 

ze získaných dat byla vypočtena RSD. Tímto testem byla zjištěna přesnost zavedené 

metody. 

Tab. 19. Opakovatelnost v jednom dni. Každý vzorek byl měřen desetkrát, z hodnot byl vypočítán 

průměr a RSD. 

Koncentrace (µg/ml) RSD (%)  Limitní hodnota 

1 2,96 

2 0,49 

8 0,71 

20 1,14 

< 5 % 

 

8.6.4 Reprodukovatelnost 

 

Vzorky pro stanovení reprodukovatelnosti byly proměřeny v průběhu třech dnů 

a ze získaných dat byla vypočtena RSD (tab. 20). Tímto testem byla zjištěna stabilita 

zavedné metody a možnost jejího používání v rámci více dnů. 
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Tab. 20. Hodnoty získané jednotlivých dnů, přičemž každý vzorek byl během jednoho dne 

proměřen desetkrát, z hodnot byl vypočítán průměr a RSD. 

Koncentrace (µg/ml) Datum; množství v nástřiku (ng) RSD (%) Limitní hodnota 

 4.3.2011 5.3.2011 6.3.2011  

1 3,33 3,45 3,68 5,1 

2 7,42 7,96 8,02 4,2 

8 35,76 37,37 39,31 4,7 

20 142,35 147,71 148,5 2,3 

< 5 % 

 

Limitní hodnoty pro reprodukovatelnost by se měly pohybovat RSD < 5 %. Jelikož byly 

vzorky rozpuštěny v mobilní fázi obsahující ACN docházelo k mírnému 

zakoncentrování NNAL a to i přesto, že byly vzorky chráněny parafilmem. Proto 

hodnoty v rámci jednotlivých dnů stoupaly a stanovené RSD se blížily, a v případě 

nejnižší koncentrace, dosáhly hodnoty 5%. 

8.6.5. Správnost 

Pro určení správnosti metody bylo k mikrosomální frakci přidáno známé 

množství produktu, v našem případě tedy NNAL. Následně byla určena výtěžnost 

a odchylka od 100%. 

Tab. 21. Stanovení výtěžnosti a odchylky od 100% z n měření, n = 10. 

Požadovaná 

koncentrace (µg/ml) 

Získaná koncentrace 

(µg/ml) 

Výtěžnost (%) Odchylka od 

100% 

Limitní 
hodnota 

2 2,05 102,5 + 2,5 

4 3,99 96,1 - 3,9 

8 7,97 99,6 - 0,4 

16 16,2 101,25 + 1,25 

100±5 % 

 

Jak je patrno ze získaných hodnot validace zavedené HPLC metody byla 

úspěšná. Bylo tedy možné metodu použít pro analýzu biologických vzorků po inkubaci 

enzymatické frakce s NNK. 
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8.7. Využití HPLC metody pro stanovení NNAL k charakterizaci nové lidské 

mikrosomální karbonylreduktasy 

NNK je silný karcinogen tabáku, který hraje důležitou roli v rozvoji nádorů plic 

(Attala a kol. 2000) a pravděpodobně i např. nádorů slinivky břišní či děložního čípku 

(Trushin a kol. 2008, Prokopczyk a kol. 2001). Zajímavé je, že pouze 

16 % pravidelných kuřáků onemocní nádorem plic. Toto je dáno variabilitou 

biotransformačních enzymů - zda dochází spíše k aktivaci NNK pomocí cytochromů 

P450 či jeho detoxifikaci. Jak už bylo řečeno, hlavní detoxifikační drahou je redukce 

NNK na NNAL, který je dále glukuronidován a vyloučen z organismu. Bylo popsáno, 

že až 98% přijatého NNK může být detoxifikováno redukcí na NNAL (Finckh a kol 

2001).  

NNK je v jednotlivých tkáních redukován jak v cytosolické tak mikrosomální 

frakci. Cílem této práce byla charakterizace nové lidské mikrosomální 

karbonylreduktasy v metabolismu NNK, proto byly navíc provedeny také experimenty 

s celou lidskou jaterní mikrosomální frakcí, ze které byl tento enzym purifikován 

v aktivní formě. Pomocí HPLC metody zavedené v této diplomové práci bylo určeno 

množství vzniklého NNAL po inkubaci obou enzymatických frakcí s NNK a následně 

byla stanovena aktivita obou frakcí. Kinetika a určené kinetické parametry redukce 

NNK lidskou jaterní mikrosomální frakcí jsou na obr. 36. 
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Mikrosomy V max (nmol/mg/min) KM (mM) 

 4,19 0,62 

 

Obr. 36. Kinetika lidských jaterních mikrosomů a NNK a získané kinetické parametry KM a Vmax. 

 

Námi získané kinetické parametry KM = 0,62 mM a Vmax = 4,19 nmol/mg/ml lze 

porovnat pouze s prací Masera a kol. (2000), ve které byla stanovena kinetika jaterní 

mikrosomální i cytosolické frakce. Naše hodnoty se ale od hodnot této práce poměrně 

liší (tab. 22), hodnoty KM a Vmax určené Maserem a kol. (2000) jsou zhruba čtyřikrát, 

respektive sedmkrát vyšší. Naproti tomu ve studii Breyer-Pfaff a kol. (2004) nebyla 

stanovena kinetika jaterních mikrosomů při redukci NNK, ale byly provedeny inkubace 

s několika koncentracemi NNK. Při koncentraci NNK 0,25 mM byla získána specifická 

aktivita 0,7 nmol/mg/min, což je porovnatelné s naším výsledkem při 

0,2 mM NNK, kdy bylo dosaženo specifické aktivity 0,9 nmol/mg/min. Rozdíl mezi 

výsledky získanými námi a Maserem a kol. (2000) lze pravděpodobně vysvětlit 

interindividuálním rozdíly v aktivitách enzymů. Takové rozdíly byly dobře popsány 

v biotransformaci NNK v plicní tkáni. Ve skupině čtrnácti pacientů různého pohlaví 

a věku byla stanovena kinetika redukce NNK mikrosomální a cytosolickou frakcí plicní 

tkáně a bylo zjištěno, že kinetické parametry se liší pro cytosol zhruba osmkrát 

a mikrosomy čtyři až pětkrát (Finckh a kol. 2001, Soldan a kol. 1999). Tyto výsledky 

poukazují na zmíněný fakt, že k rozvoji rakoviny plic nemusí docházet u všech kuřáku. 

Podobné interindividuální rozdíly v aktivitě enzymů se dají očekávat i v jaterní tkáni. 

Biotransformace NNK byla studována i v dalších tkáních, vedle jater byly již uvedeny 
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plíce, dále také ve slinivce, placentě či děložním čípku. Pokud byly určeny kinetické 

parametry, jsou uvedeny v tab. 22. 

 

Tab. 22. Studie, ve kterých byly stanoveny kinetické parametry redukce NNK na NNAL 

mikrosomální frakcí z různých tkání. 

 

Studie Tkáň 
Vmax 

(nmol/mg/min) 
K M 
(mM) 

Clearance 

(Vmax/K M 

Použité koncentrace 

NNK (mM) 

Naše výsledky játra 4,19 0,62 6,8 0,05 – 1,6 

Maser a kol. 2000 játra 30 2,3 13 0,1 - 5 

Maser a kol. 2000 plíce 9,6 2,4 4 0,1 - 5 

Atala a kol. 2001 placenta 2,4 1,6 1,5 0,5 - 5 

 

Jak je z tabulky patrné tak nejvyšší vnitřní clearance, která vyjadřuje rozsah či 

účinnost enzymatické frakce v dané reakci, je v jaterních mikrosomech a pak v plicích, 

takže tyto orgány jsou pravděpodobně hlavním místem biotransformace NNK. Vedle 

výše uvedených výsledků publikovala i Breyer-Pfaff a kol. (2004) redukci NNK 

placentárními mikrosomy, hodnoty jsou srovnatelné s výsledky uvedenými v tab. 22. 

Trushin a kol. (2008) popsal také redukci NNK mikrosomy ze slinivky. Byla provedena 

inkubace pouze s jednou koncentrací NNK a podobně jako v případě plic byla 

prokázána velká interindividuální variabilita v redukci NNK. Pokud byla ve studiích 

také zjišťována aktivita redukce NNK v cytosolických frakcích, tak byla proti 

mikrosomům vždy nižší (Maser a kol. (2000), Finckh a kol. (2001), Trushin a kol. 

(2008)).  

Jak je zmíněno v kapitole 4.2 je NNK redukováno cytosolickými 

i mikrosomálními enzymy, jejichž výčet a publikované kinetické parametry jsou 

uvedeny v tab. 23. Většina popsaných enzymů je lokalizovaná v cytosolické frakci 

i přesto, že se uvažuje o nižším podílu cytosolické frakce na redukci NNK. 
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Tab. 23. Kinetické parametry enzymů metabolizujících NNK. 

 

Enzym Lokalizace 
Vmax 

(nmol/mg/min) 

K M 

(mM) 
Clearance 
(Vmax/Km) 

karbonylreduktasa (Atalla a kol. 2000) cytosol 2800 7,5 370 

AKR1C1 (Atalla a kol. 2000) cytosol 18 0,2 26,5 

AKR1C2 (Atalla a kol. 2000) cytosol 17 0,3 56,7 

AKR1C4 (Atalla a kol. 2000) cytosol 8 0,8 10 

AKR1B10 (Martin a kol. 2006) cytosol 5,28 0,41 12.8 

11β-HSD1 (Breyer-Pfaff a kol. 2004) mikrosomy 135,13 1,75 77,2 

 

Jedinou doposud dobře charakterizovanou mikrosomální karbonylredukuktasou 

je 11β-HSD1. Ve studii Škarydová a kol. (2009) byla popsána doměnka o existenci 

dalšího enzymu vázaného v lidských jaterních mikrosomech, který se podílí na redukci 

protinádorového léčiva oracinu. Tento enzym byl purifikován v aktivní formě. Protože 

karbonylreduktasy mají většinou širokou substrátovou specifitu, byla v rámci této práce 

popsána její aktivita a kinetika s NNK (obr. 37). 
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Obr. 37. Enzymová kinetika nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a NNK. Horní obrázek 

naznačuje sigmoidální kinetiku, spodní obrázek kinetiku dle Michaelis-Menten. 
 

Parametr h, Hillův koeficient, charakterizuje, zda je vhodnější užití sigmoidální 

nebo Michaelis-Mentenové kinetiky. O kinetice dle Michaelis-Mentenové se uvažuje 

pokud h < 1,5. V případě enzymu získaného purifikací jaterních mikrosomů je h = 1,25, 

z čehož vyplývá, že se spíše hodí použít kinetiku dle Michaelis-Menten. 

Při srovnání získaných kinetických parametrů s ostaními enzymy (tab. 23) je 

zřejmé, že nejúčinnější v redukci NNK je cytosolická karbonylreduktasa, námi 

testovaný enzym je druhý nejúčinnější. Je zhruba třikrát účinější než 11β-HSD1 a jeho 

Typ enzymové kinetiky Vmax (nmol/mg/min Km (mM) CL h 

Sigmoidální kinetika 529,1 1,4 378 1,25 

Kinetika dle Michaelis-Menten  810,9 3,4 239 ----- 



 - 82 - 

kinetické parametry se výrazně liší. Byla tedy potvrzena domněnka, že mikrosomy 

obsahují kromě zmíněné 11β-HSD1 další redukční enzym, který se velmi účinně podílí 

na metabolismu NNK.  

239

77,2

nová mikrosomální
karbonylreduktasa

11β-HSD1 

 

Obr. 38. Porovnání clearance (Vmax/K M) nové lidské mikrosomální karbonyl reduktasy a 11β-HSD1 

při redukci NNK na NNAL. 

 

Tento fakt je významný, neboť redukce NNK představuje detoxifikační reakci 

a bližší zkoumání, případně podpora fu nkce toho enzymu by mohla napomoci 

vyloučení karcinogenních látek z těla. Je zajímavé, že Breyer-Pfaff a kol. (2004) 

popsala 

na základě rozdílu ve stereospecifitách lidských jaterních mikrosomů a 11β-HSD1 

v redukci NNK, také přítomnost dalšího blíže nespecifikovaného mikrosomálního 

enzymu podílejícího se na metabolismu NNK. K podobným závěrům došel také 

Prokopczyk a kol. (2001) v rámci inhibiční studie provedené v mikrosomech děložního 

čípku. V práci Finkch a kol. (2001) je taktéž popsána myšlenka výskytu další 

mikrosomální karbonylreduktasy. Na tento fakt je usuzováno z rozdílných hodnot 

mRNA a exprese 11β-HSD1. 
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Je tedy zřejmé, že výsledky popsané v této diplomové práci jsou naprosto nové 

a je třeba pouze daný enzym identifikovat. Zda se jedná o enzym, který odhalila 

Breyer-Pfaff a kol. (2004), by bylo možné zjistit použitím chirální metody 

na stanovení poměru vzniklých enantiomerů NNAL. Tato metoda bude pravděpodobně 

v budoucnosti na Katedře biochemických věd zavedena. Znalosti o poměru vznikajících 

enantiomerů účinkem jednotlivých enzymů jsou velmi důležité, protože z některých 

experimentů s laboratorními zvířaty se zdá, že (S)-NNAL má vyšší tumorigenicitu než 

(R)-NNAL (Carmella a kol. 1999). 
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Závěr 

Enzymy redukující karbonylovou skupinu se vyznačují širokou substrátovou 

specifitou. Doposud jedinou dobře popsanou mikrosomální karbonylreduktasou je 

11β-HSD1, která metabolizuje celou řadu látek, mezi nimiž významné místo zaujímá 

také nejsilnější karcinogen tabákového kouře NNK. Nicméně už v minulosti vzniklo 

podezření, že se na biotransformaci NNK v lidských mikrosomech různých tkání podílí 

ještě další enzym(y). V rámci této diplomové práce bylo popsáno, že jedním z těchto 

enzymů je nová lidská mikrosomální karbonylreduktasa, která byla purifikována 

na Katedře biochemických věd Faf HK. Tento fakt byl zjištěn pomocí HPLC metody 

pro stanovení redukovaného metabolitu NNK, NNAL, která byla na pracoviště 

zavedena díky této diplomové práci. I přesto, že enzym nebyl identifikován, je 

ze stereospecifity metabolismu oracinu, ale i odlišnosti v biotransformaci NNK patrné, 

že se jedná o jiný enzym než je 11β-HSD1. 

Zavedená a validovaná HPLC metoda byla tedy využita pro bližší charakterizaci 

neznámé karbonylreduktasy v metabolismu NNK. Postupy zpracovaní vzorku a získané 

znalosti se budou dát využít pro zavedení metody na stanovení chirálních sloučenin 

NNK i NNAL. 
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Seznam zkratek 

11β-HSD  11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 

17β-HSD  17 β-hydroxysteroiddehydrogenasa 

A   plocha píku 

ABC transportér ATP-binding casette transportér 

ACN   acetonitril 

ADH   alkoholdehydrogenasa 

AKR   aldo-keto reduktasa 

ALDH   aldehyddehydrogenasa 

Asn   asparagin 

ATP   adenosintrifosfát 

CBR   karbonylreduktasa 

CE   kapilární eletroforesa 

CYP450  cytochrom P450 

CYP2A6  cytochrom P2A6 

DAD   detektor diodového pole 

DHO   11-dihydrooracin 

DHRS4  retinoldehydrogenasa/reduktasa 

ER   endoplazmatické retikulum 

ESI   ionizace elektrosprejem 

GC   plynová chromatografie 

HPB   keto alkoholy 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

MDR   dehydrogenasa/reduktasa se středně dlouhým řetězcem 

MEKC   micelární elektrokinetická chromatografie 
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MF   mobilní fáze 

MS   hmotnostní spetrometr 

NADH   nikotinadeninamiddinukleotid 

NADPH  nikotinadeninamiddinukleotidfosfát 

NNAL   4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 

NNAL Gluc  NNAL glukuronidy 

NNK   4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanon 

PKC   proteinkinasa C 

prRDH   fotoreceptor specifická retinoldehydrogenasa 

tR   retenční čas 

RDH   retinoldehydrogenasa 

retSDR1  retinaldehydrogenasa/reduktasa 

RSD   relativní směrodatná odchylka 

SDR   dehydrogenasa/reduktasa s krátkým řetězcem 

SDR   směrodatná odchylka 

SST   test vhodnosti systému 
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Přílohy 

Příloha 1: Přehled karbonylreduktas a xenobiotik, které metabolizují.  

 

Enzym Hlavní metabolizovaná xenobiotika Minoritní xenobiotika 

CBR1 

Daunorubicin, doxorubicin, haloperidol, 

bromperidol,metyrapone, 

loxoprofen,wortmannin,dolasetron 

Chinony aromatické aldehydy, aromatické 

ketony, NNK  

CBR 3  Menadion 

11β-HSD1 
Ketoprofen, metyrapon, insekcidová 

metyxraponová analoga, oracin 

NNK , menadion, aromatické aldehydy a 

ketony, 7-ketocholesterol 

AKR7A3  
Aflatoxin B1, dialdehydy, 9,10-

fenantrenchinon, 4-nitrobenzaldehyd 

L-

Xylulózareduktasa 
 

Dikarbonylové sloučeniny, některé 

aromatické aldehydy a ketony 

AKR7A2 Daunorubicin, 
Aflatoxin B1, dialdehydy, dikarboxylové 

sloučeniny, aromatické aldehydy 

AKR1C1 

Dolasetron, naloxen, naltrexon, oxycodon, 

oracin, befunolol, ketotifen, haoperidol, 

loxoprofen,acetohexamid, daunorubicin 

Aromatické aldehydy a ketony, chinony, 

dikarboxylové sloučeniny, NNK , 

alicyklické alkoholy 

AKR1C2 

Dolasetron, naloxen, naltrexon, oxycodon, 

oracin, befunolol, ketotifen, ketoprofen, 

haloperidol, loxoprofen,acetohexamid, 

daunorubicin 

Aromatické aldehydy a ketony, chinony, 

dikarboxylové sloučeniny, NNK , alicyklické 

alkoholy 

AKR1C3 Naloxen, naltrexon 
9,10-fenantrenchinon, 4-nitrobenzaldehyd, 

alicyklické alkoholy 

AKR1C4 

Dolasetron, naloxen, naltrexon, oxycodon, 

oracin, ketoprofen, loxoprofen, 

acetohexamid,metyrapon, chlordekon 

 

aromatické aldehydy a ketony, chinony, 

dikarboxylové sloučeniny, NNK , alicyklické 

alkoholy 

  


