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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Martin Mžik 

Školitel: Doc. RNDr. Lenka Skálová PhD. 

Název diplomové práce: Stanovení aktivit estradioldehydrogenas a estronreduktas 

 

Estrogeny patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňující vznik a růst nádorů prsní 

tkáně. Nejúčinnější estrogen estradiol, zodpovědný za rozvoj karcinomu prsu, je 

v nádorových buňkách syntetizován v nadbytku především redukcí karbonylové skupiny 

estronu účinkem 17β-hydroxysteroiddehydrogenas (17βHSDs). Změření aktivit 

estronreduktas umožňuje získat znalosti o enzymové kinetice, které můžeme využít ke 

studiu vlivu potencionálních inhibitorů. Úkolem diplomové práce bylo nalezení vhodné 

analytické metody pro stanovení aktivit estronreduktas a estradioldehydrogenas 

v subcelulárních frakcích homogenátu nádorových buněk. Byla vyzkoušena 

spektrofluorimetrická metoda, založená na principu kontinuálního sledování přeměny 

kofaktorů NADPH/NADP+, a chromatografická metoda (HPLC), která spočívala v přímé 

detekci estrogenů pomocí fluorescenčního detektoru. Ze získaných výsledků je patrné, že 

pro stanovení estronreduktas a estradioldehydrogenas je spektrofluorimetrická metoda 

nepoužitelná, avšak kapalinovou chromatografii lze úspěšně použít. Stanovení estronu a 

estradiolu v biologickém materiálu pomocí kapalinové chromatografie bylo optimalizováno 

a následně využito pro stanovení aktivit estronreduktas v cytosolu prsních nádorových 

buněk. Optimalizovaná metoda bude dále využívána při hledání vhodného inhibitoru 

syntézy estrogenu v nádorových buňkách. Zvýšení citlivosti metody by bylo možné 

dosáhnout derivatizací estrogenů nebo tandemovým napojením hmotnostního 

spektrometru. 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate: Martin Mžik 

Supervisor: Doc. RNDr. Lenka Skálová PhD. 

Title of diploma thesis: Determination of estradioldehydrogenases and estronreductates 

activity 

 

Estrogens belong to the most important factors which affect the formation and 

growth of breast tissue cancer. The most potent estrogen estradiol which is responsible for 

development of breast cancer is over-synthesized mainly by 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenases (17β-HSDs) in cancer cells. Determination of estrone redustase activity 

makes possible to get knowledge about enzyme kinetics, which we can use to study 

influence of potential inhibitors. The aim of diploma thesis was to find acceptable 

analytical method for determination of estrone reductase and estradiol dehydrogenase 

activity in subcelluar fraction of cancer cells. Spectrofluorimetric method, based on 

continuous monitoring of NADPH/NADP+ transformation, as well as chromatographic 

method (HPLC) based on direct measurement of estrogens by fluorimetric detector have 

been tested. Experimental data revealed that spectrofluorimetric method is unusable, but 

liquid chromatography can be successfully used for determination of estrone reductase 

and estradiol dehydrogenase activity. Analysis of the estron and estradiol in biological 

material, by liquid chromatography, has been optimized and consequently used for 

determination of estrone reductase activity in cytosol of breast cancer cells. This optimized 

method will be further used for searching of suitable estrogen synthesis inhibitor in cancer 

cells. Increased sensitivity of the method could be achieved by derivatization of estrogens 

or by tandem mass spectrometer connection. 
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1 ÚVOD 

Karcinom prsu je zhoubné nádorové onemocnění, které vzniká v prsní tkáni a 

v České republice patří k nejčastější formě rakovinného bujení u žen, se stále stoupající 

incidencí. K nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují vznik a růst nádoru prsní tkáně, patří 

pohlavní hormony estrogeny, z nichž je nejúčinnější estradiol. Estradiol, který je 

zodpovědný za rozvoj nádorového onemocnění, se dostává do prsní tkáně nejen krví, ale 

také se přímo v prsních buňkách tvoří z některých svých prekurzorů. Jednou z možností je 

redukce karbonylové skupiny estronu účinkem 17β-hydroxysteroiddehydrogenas. 

V této práci jsme se zaměřili na stanovení aktivit enzymů, které redukují 

karbonylovou skupinu estronu a přeměňují jej na estradiol. Pro stanovení těchto aktivit 

jsme vyzkoušeli dvě metody. 1) Spektrofluorimetrii s výhodným využitím Warburgova 

optického testu, protože všechny enzymy, které katalyzují přeměnu estronu na estradiol, 

vyžadují přítomnost nikotinamidových kofaktorů. 2) HPLC s fluorescenčním detektorem, 

kdy estrogeny, jež mají systém konjugovaných dvojných vazeb, jsou selektivně 

detekovatelné s poměrně vysokou citlivostí. 

Cílem této práce bylo najít a optimalizovat metodu pro stanovení aktivit 

estronreduktas  a estradioldehydrogenas v prsních nádorových buňkách. Metodu bychom 

chtěli dále využít pro testování potenciálních inhibitorů syntézy estradiolu v nádorových 

buňkách, které by mohly napomoci při léčbě karcinomu prsu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 SPEKTROFLUORIMETRIE 

Fluorimetrie je metoda zabývající se studiem záření emitovaného molekulami, které 

přešly do excitovaného stavu díky absorpci záření o vhodné vlnové délce. V biochemii má 

význam fluorescence ve viditelné a ultrafialové oblasti, jimž odpovídá excitace elektronů 

(Káš et al. 2006). 

 

2.1.1 Princip 

Fluoreskující látka je excitována monochromatickým světlem, čímž některý 

z valenčních elektronů absorbuje foton a přejde tak do excitovaného stavu, obvykle na 

nějakou z jeho vyšších vibračních hladin. Molekula pak přejde do základního vibračního 

stavu (v rámci elektronové excitované hladiny) ve kterém setrvává průměrně nanosekundy 

(Káš et al. 2006). Excitovaná molekula se při návratu zpět do původního energetického 

stavu zbaví nadbytečné energie. Část se promaří jako teplo, část se vyzáří ve formě fotonu. 

Energie emitovaného záření je proto vždy nižší než energie záření excitačního, tj. 

emitované světlo má vetší vlnovou délku. 

Fluorescenční spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové délce, a 

intenzita fluorescence závisí na dvou spektrálních parametrech: 1) na vlnové délce 

excitačního záření, 2) na vlnové délce emitovaného záření. 

1) Excitační záření – molekula musí nejdříve přejít do excitovaného stavu, ale může 

absorbovat pouze záření o určité vlnové délce. Závislost intenzity 

fluorescence na vlnové délce excitačního záření se proto nazývá excitační 

spektrum 

2) Emitované záření – excitovaná molekula neemituje záření ve všech vlnových 

délkách stejně, tj. emitované světlo nebude mít pro všechny vlnové délky 

stejnou intenzitu. Emisní spektrum je tedy závislost intenzity fluorescence 



na vlnové délce

vlnová délka většinou odpovídá absorpčnímu maximu

Při měření emisních

pevnou vlnovou délku budícího záření. Při měření 

vlnová délka na emisním 

 

2.1.2 Instrumentace

Spektrofluorimetry mají zdroj budícího záření v

spektra. Pro měření ustálené fluorescence se běžně používají vysokotlaké výbojky. Budící 

záření prochází excitačním monochromátorem a dopadá na vzorek (obvykle temperovaná 

kyveta s roztokem). Nejčastěji ve směru kolmém k budícímu paprsku se měří emitované 

fluorescenční záření, které nejprve prochází emisním monochromátorem a je detekováno 

pomocí fotonásobiče (Fišar 2004).

Často jsou využívány dvou

kolísání zdroje. Paprsek ze zdroje je rotujícími zrcadlovými segmenty rozdělen na dva. 

První vede do kyvety se vzorkem, druhý slouží jako srovnávací, který je zeslabe

neprochází přes kyvetu, ale dopadá přímo na 

délek excitace a emise se běžně nastavují ještě šířky štěrbin obou monochromátorů, které 

ovlivňují citlivost a spektrální rozlišení daného měření 

Obr. 1. Blokové schéma fluorescenčního spektrofotometru 
(Klouda 2003)

- 11 - 

 

na vlnové délce při konstantní vlnové délce emitovanéh

vlnová délka většinou odpovídá absorpčnímu maximu (Káš et al. 2006).

emisních spekter fluorescence je excitační monochromátor nastaven na 

pevnou vlnovou délku budícího záření. Při měření excitačních spekter je pevně nastavena

vlnová délka na emisním monochromátoru (Fišar 2004). 

Instrumentace 

Spektrofluorimetry mají zdroj budícího záření v ultrafialové a viditelné oblasti 

spektra. Pro měření ustálené fluorescence se běžně používají vysokotlaké výbojky. Budící 

xcitačním monochromátorem a dopadá na vzorek (obvykle temperovaná 

roztokem). Nejčastěji ve směru kolmém k budícímu paprsku se měří emitované 

fluorescenční záření, které nejprve prochází emisním monochromátorem a je detekováno 

Fišar 2004).  

Často jsou využívány dvoupaprskové spektrometry, které umožňují kompenzovat 

kolísání zdroje. Paprsek ze zdroje je rotujícími zrcadlovými segmenty rozdělen na dva. 

První vede do kyvety se vzorkem, druhý slouží jako srovnávací, který je zeslabe

neprochází přes kyvetu, ale dopadá přímo na fotonásobič (Klouda 2003).

délek excitace a emise se běžně nastavují ještě šířky štěrbin obou monochromátorů, které 

ovlivňují citlivost a spektrální rozlišení daného měření (Fišar 2004). 

Blokové schéma fluorescenčního spektrofotometru 
(Klouda 2003) 

konstantní vlnové délce emitovaného záření. Excitační 

(Káš et al. 2006). 

spekter fluorescence je excitační monochromátor nastaven na 

spekter je pevně nastavena 

ultrafialové a viditelné oblasti 

spektra. Pro měření ustálené fluorescence se běžně používají vysokotlaké výbojky. Budící 

xcitačním monochromátorem a dopadá na vzorek (obvykle temperovaná 

roztokem). Nejčastěji ve směru kolmém k budícímu paprsku se měří emitované 

fluorescenční záření, které nejprve prochází emisním monochromátorem a je detekováno 

paprskové spektrometry, které umožňují kompenzovat 

kolísání zdroje. Paprsek ze zdroje je rotujícími zrcadlovými segmenty rozdělen na dva. 

První vede do kyvety se vzorkem, druhý slouží jako srovnávací, který je zeslaben, 

fotonásobič (Klouda 2003). Kromě vlnových 

délek excitace a emise se běžně nastavují ještě šířky štěrbin obou monochromátorů, které 

 

Blokové schéma fluorescenčního spektrofotometru  
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2.1.3 Použití spektrofluorimetrie 

Fluorescence jsou schopny zejména velké a pevné rovinné molekuly 

s konjugovanými dvojnými vazbami (např. areny) a ty se dají selektivně stanovit vedle řady 

jiných látek, které nefluoreskují (Klouda 2003).  

Hlavní předností fluorimetrie jako analytické metody je okolnost, že pro každou látku 

jsou charakteristické dvě vlnové délky, excitační a emisní. Proto je, zejména ve srovnání 

s absorpční spektrofotometrií, mnohem selektivnější a osvědčuje se při analýze různých 

komplexních směsí, či při určování koncentrace jedné fluoreskující látky ve směsi 

v roztocích nepříliš definovaného složení. Druhou výhodou fluorimetrie je její citlivost. 

Zatímco při spektrofotometrickém měření absorbance je měřenou veličinou pokles 

intenzity paprsku procházejícího vzorkem, ve fluorimetru měříme intenzitu od nuly, 

přičemž intenzita emitovaného záření je úměrná intenzitě excitačního záření, kterou 

můžeme regulovat prostřednictvím šířky štěrbiny excitačního monochromátoru (Káš et al. 

2006). 

Detekční limity sahají až ke koncentracím 10-12 mol/l (Klouda 2003). 
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2.2 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ 

CHROMATOGRAFIE 

2.2.1 Teorie a základní pojmy 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC – High Performance Liquid 

Chromatography) se řadí mezi nejčastěji používané separační metody. Vyniká vysokou 

účinností, dobrou opakovatelností a robustností (Tesařová). Chromatografie je separační a 

současně analytická fyzikálně chemická metoda pro separaci a analýzu směsí látek, jejímž 

základním principem je rozdělování složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi. Význam 

slova „separační“ (metoda) v uvedené definici znamená, že chromatografické metody 

umožňují vzájemnou separaci látek obsažených ve zkoumané směsi. Výraz „analytická“ 

(metoda) znamená, že chromatografie umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu směsi 

(Internet 1). 

Všechny chromatografické separační metody jsou založeny na rovnovážné distribuci 

složek vzorku mezi dvě fáze, z nichž jedna je mobilní a druhá stacionární (Douška 1999). Za 

předpokladu, že při přechodech analytu z mobilní fáze do fáze stacionární se 

chromatografický systém přiblíží rovnovážnému stavu, lze tuto distribuci mezi obě fáze 

popsat distribuční konstantou KD (Tesařová). Na základě rozdílné velikosti této distribuční 

konstanty jsou některé analyty na koloně zadržovány méně a některé více. Proto 

charakteristickou veličinou pro každou separovanou látku v daném systému je retenční čas 

tR nebo retenční objem VR. Retenční čas je doba, která uplyne od nástřiku vzorku do 

dosažení maxima eluční křivky a retenční objem je proteklý objem kolonou za tuto dobu 

(Douška 1999). 

Chromatografická separace látek v koloně je provedena tzv. eluční technikou, při 

které systémem protéká mobilní fáze o konstantní rychlosti. Během separace se analyt 

rozděluje mezi mobilní a stacionární fázi. Čas jaký stráví v jedné nebo druhé fázi závisí na 

specifických interakcích mezi analytem a danou fází (Klouda 2003). V závislosti na polaritě 

stacionární a mobilní fáze rozlišujeme mezi chromatografii v systému normálních fází, kde 



stacionární fáze je více polární než fáze mobilní, a chromatografii v

fází, kde je polárnější fáze mobilní 

Existuje šest základních principů chromatografické separace: adsorpční, afinitní, 

rozdělovací, na molekulových sítech, iontově výměnná a chirální.

 

2.2.2 Instrumentace

Moderní kapalinový chromatograf se skládá z

(zásobníky mobilní fáze a vysokotlaké čerpadlo), očištění mobilní fáze (degasser), 

dávkování vzorků (manuální nebo automatický dávkovač), separaci látek 

(chromatografická kolona), detekc

(Churáček et al. 1993). 

Obr. 2. Schéma kapalinového chromatografu (převzato z
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stacionární fáze je více polární než fáze mobilní, a chromatografii v 

fází, kde je polárnější fáze mobilní (Churáček et al. 1993). 

Existuje šest základních principů chromatografické separace: adsorpční, afinitní, 

rozdělovací, na molekulových sítech, iontově výměnná a chirální. 

Instrumentace 

ový chromatograf se skládá z částí zajišťující transport mobilní fáze 

(zásobníky mobilní fáze a vysokotlaké čerpadlo), očištění mobilní fáze (degasser), 

dávkování vzorků (manuální nebo automatický dávkovač), separaci látek 

(chromatografická kolona), detekci, záznam signálu a vyhodnocování chromatogramu

Schéma kapalinového chromatografu (převzato z Cvačka 2010)

 systému reverzních 

Existuje šest základních principů chromatografické separace: adsorpční, afinitní, 

částí zajišťující transport mobilní fáze 

(zásobníky mobilní fáze a vysokotlaké čerpadlo), očištění mobilní fáze (degasser), 

dávkování vzorků (manuální nebo automatický dávkovač), separaci látek 

i, záznam signálu a vyhodnocování chromatogramu 

 

Cvačka 2010) 
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Mobilní fáze se čerpá přes filtry odstraňující nečistoty. Následně vstupuje do 

odplyňovače (degasseru), kde protéká semipermeabilní hadičkou umístěnou ve vakuu. 

Čerpadla, která pumpují mobilní fázi do systému, jsou většinou duální vysokotlaká pístová. 

Jedná se o dva čerpadla poháněná jedním motorem. Zatímco se jedno plní, druhé vytlačuje 

kapalinu do systému, výsledkem je pak téměř bezpulzní čerpání. Další součástí systému je 

dávkovací smyčkový ventil, který umožňuje dávkování vzorku buď automaticky anebo 

ručně. Jádrem dávkovacího ventilu je vícecestný dávkovací kohout, jehož kapilára se díky 

pomocného čerpadla naplní vzorkem a po pootočení ventilu se vzorek vytlačí z kapiláry do 

mobilní fáze. Za dávkovačem může následovat předkolona, která zachytává nečistoty a 

látky ireverzibilně se vážící na kolonu a tím chrání kolonu. Kolona, obvykle umístěná 

v termostatu, je zpravidla kovová trubice obsahující stacionární fázi (náplňovou nebo 

monolytickou) a na ní probíhá vlastní separace látek. Za kolonou následuje detektor, 

nejčastěji se jedná o UV-VIS a fluorescenční. Data naměřená na detektoru jsou počítačově 

zpracována a vyobrazena ve formě chromatografu (Cvačka 2010). 

 

2.2.3 Použití kapalinové chromatografie 

Využití kapalinové chromatografie je nesmírně široké, umožňuje analyzovat látky o 

relativních molekulových hmotnostech od několika desítek do několika set tisíc. Díky 

možnostem měnit druh kolon, složení mobilní fáze a typ detektorů je HPLC velice flexibilní 

metodou pro kvantitativní a kvalitativní analýzu velkého počtu nejrůznějších látek. 

Moderní detekční systémy vynikají vysokou citlivostí a možností dosáhnou nízkých mezí 

detekce a mezí stanovitelnosti. Další významnou výhodou metody HPLC je velká rychlost 

analýzy a možnost automatického vyhodnocení naměřených dat (Šíma). 



2.3 ESTROGENY

Ženské pohlavní hormony e

nejmenšího základního ster

estrogenů - estron (E1), estradiol (E2) a estriol (E3

hormony, i estrogeny jsou syntetizovány z

postupně v procesu steroidogeneze

metabolizován na progesterony (21C), ty pak na androgeny (19C) a ty následně na 

estrogeny (18C) (Ledvina et al

 

 

 

 

Obr. 3. Strukturní vzorec estronu, estradiolu a es

 

Hladina cirkulujících estrogenů u ženy před menopauzou není jednotná. Během 

ovariálního cyklu je významným zdrojem E1 a E2 corpus luteum

maxima a pohybuje se v

Konjugované estrogeny jsou pak přítomny v

menopauzálních žen je pak

(E1) respektive 2-21 pg/ml (E2)

 

2.3.1 Syntéza estrogenů 

U žen v premenopauzálním věku jsou estrog

které jsou pod kontrolou 

postmenopauzálních žen je syntéza výhradně lokalizována do periferních hormon
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ESTROGENY 

Ženské pohlavní hormony estrogeny jsou formálně odvozeny od estranu, 

nejmenšího základního steroidního uhlovodíku s pouhými 18 uhlíky. Existují 3 hlavní druhy 

estron (E1), estradiol (E2) a estriol (E3) (Obr. 3). Tak jako všechny steroidní 

hormony, i estrogeny jsou syntetizovány z cholesterolu, jehož původní 27 uhlíkové jádro se 

procesu steroidogeneze redukuje na konečných 18C, kdy cholesterol je 

metabolizován na progesterony (21C), ty pak na androgeny (19C) a ty následně na 

(Ledvina et al. 2005, Blair 2010). 

Strukturní vzorec estronu, estradiolu a estriolu 

Hladina cirkulujících estrogenů u ženy před menopauzou není jednotná. Během 

ovariálního cyklu je významným zdrojem E1 a E2 corpus luteum, kdy hladina dosahuje 

uje se v rozmezí 30-250 pg/ml u estronu a 50-300 pg/ml u estradiolu. 

ované estrogeny jsou pak přítomny v koncentraci cca 1 ng/ml. U post

pak typická koncentrace estronu a estradiolu přibližně 3

21 pg/ml (E2) (Guillemette et al. 2004, Kushnir et al. 2008)

Syntéza estrogenů v prsní tkáni 

premenopauzálním věku jsou estrogeny syntetizovány primárně v

které jsou pod kontrolou hypofyzárních gonadotropinů (Clemons et al.

postmenopauzálních žen je syntéza výhradně lokalizována do periferních hormon

strogeny jsou formálně odvozeny od estranu, 

pouhými 18 uhlíky. Existují 3 hlavní druhy 

). Tak jako všechny steroidní 

cholesterolu, jehož původní 27 uhlíkové jádro se 

na konečných 18C, kdy cholesterol je 

metabolizován na progesterony (21C), ty pak na androgeny (19C) a ty následně na 

Hladina cirkulujících estrogenů u ženy před menopauzou není jednotná. Během 

kdy hladina dosahuje 

300 pg/ml u estradiolu. 

koncentraci cca 1 ng/ml. U post-

ronu a estradiolu přibližně 3-32 pg/ml 

2008). 

eny syntetizovány primárně v ovariích, 

et al. 2001). Zatímco u 

postmenopauzálních žen je syntéza výhradně lokalizována do periferních hormon-cílových 



tkání, mezi něž patří tuková tkáň, kůže a svaly 

estrogenů jsou považovány

estrogenu (Suzuki et al. 

(DHEA) a případně v menší míře zastoupený estradiol

androgen produkovaný kůrou nadledvin, je konvertován na androste

hydroxysteroiddehydrogenasy typu 1 (3β

hydroxysteroiddehydrogena

androstendiol a ten je následně enzymem 3

Aromatasa (CYP19) pak přeměňuje androstendion na estron, a testosteron na estradiol.

Steroidsulfatasa (STS) hydrolyzuje estron

na estradiol pomocí 17β-

Blair 2010). 

Obr. 4. Biosyntéza estrogenů z

 

Takto lokálně produkovaný aktivní estradiol uplatňuje svůj potenciál v

byl syntetizován, bez toho aniž by byl ve větší míře uvolňován do 

prostoru. Tento proces účinku hormonu je odlišný od auto

endokrinního efektu, a nazývá se procesem intrakrinním. V

potřeba jen minimálního množství aktivního hormonu, aby se dosáhlo jeho maxi
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, mezi něž patří tuková tkáň, kůže a svaly (Yaghjyan et al. 2011)

estrogenů jsou považovány především estron-sulfát, který je hlavní form

 2003a), dále androgeny androstendion a dehydroepiandrosteron 

menší míře zastoupený estradiol-sulfát (Blair 2010)

androgen produkovaný kůrou nadledvin, je konvertován na androste

genasy typu 1 (3β-HSD1), nebo is

hydroxysteroiddehydrogenasy (17β-HSD) typu 1, 5, 7, 12 jej můžou metabolizovat na 

androstendiol a ten je následně enzymem 3β-HSD1 konvertován na testosteron. 

pak přeměňuje androstendion na estron, a testosteron na estradiol.

teroidsulfatasa (STS) hydrolyzuje estron-sulfát na estron. Estron je posléze

-HSDs (Suzuki et al. 2003a, Suzuki et al. 2005, Yaghjyan

 

Biosyntéza estrogenů z cirkulujících androgenů (převzato z 

Takto lokálně produkovaný aktivní estradiol uplatňuje svůj potenciál v

byl syntetizován, bez toho aniž by byl ve větší míře uvolňován do 

prostoru. Tento proces účinku hormonu je odlišný od autokrinního, parakrinního i 

nního efektu, a nazývá se procesem intrakrinním. V intrakrinním systému je 

potřeba jen minimálního množství aktivního hormonu, aby se dosáhlo jeho maxi

2011). Za prekurzory 

sulfát, který je hlavní formou plazmatického 

a dehydroepiandrosteron 

(Blair 2010). DHEA, neaktivní 

androgen produkovaný kůrou nadledvin, je konvertován na androstendion pomocí 3β-

HSD1), nebo isoformy 17β-

můžou metabolizovat na 

HSD1 konvertován na testosteron. 

pak přeměňuje androstendion na estron, a testosteron na estradiol. 

sulfát na estron. Estron je posléze konvertován 

2005, Yaghjyan et al. 2011, 

 

převzato z Blair 2010) 

Takto lokálně produkovaný aktivní estradiol uplatňuje svůj potenciál v buňkách, kde 

byl syntetizován, bez toho aniž by byl ve větší míře uvolňován do extracelulárního 

krinního, parakrinního i 

intrakrinním systému je 

potřeba jen minimálního množství aktivního hormonu, aby se dosáhlo jeho maximálního 
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biologického efektu. Z toho důvodu tento typ systému hraje důležitou roli zvláště v rozvoji 

hormon-dependentních neoplazmat (Suzuki et al. 2005). Navíc k tomu přispívá fakt, že 

koncentrace konjugačních enzymů v některých periferních tkáních je poměrně nízká, což 

vede k akumulaci aktivních nekonjugovaných metabolitů a ke zvýšení efektu estrogenů 

v těchto tkáních (Yaghjyan et al. 2011). 

Je také důležité zmínit, že sérová koncentrace hormonu neodpovídá lokální 

hormonální aktivitě v cílových tkáních (Suzuki et al. 2005). 

 

2.3.2 Katabolismus estrogenů v prsní tkáni 

Estrogeny jsou z těla eliminovány konverzí na ve vodě rozpustné hormon-inaktivní 

metabolity, které jsou vylučovány močí nebo stolicí. Metabolismus estrogenů zahrnuje 

oxidaci (především hydroxylaci), glukuronidaci, sulfataci a O-methylaci. Enzymy, které 

katalyzují NADPH-dependentní hydroxylace, jsou členy rodiny cytochromu P450. Ačkoliv je 

většina tohoto katabolismu lokalizovaná v játrech, některé estrogen-metabolizující 

isoformy CYP450 jsou exprimovány i v jiných extrahepatálních tkáních (Zhu et al. 1998). 

Hydroxylace estrogenů vede k formování převážně 2-hydroxyestronu, 2-

hydroxyestradiolu, 4-hydroxyestronu, 4-hydroxyestradiolu a 16α-hydroxyestronu a 16α-

hydroxyestradiolu (Clemons et al. 2001). Tyto hydroxylované metabolity estrogenů mají 

důležité a unikátní biologické funkce, které nejsou přímo asociovány s mateřskými 

hormony, ale jsou klíčové pro celkové působení estrogenů. Tyto biologické funkce jsou 

zprostředkovány skrz vazbu na specifické intracelulární receptory nebo efektory, které jsou 

odlišné od klasických estrogenových receptorů (Zhu et al. 1998). Na druhou stranu některé 

intermediátní metabolity, jako je např. 4-hydroxyestradiol, mohou přímo interagovat 

s estrogenovými receptory a redukovat jejich disociaci ve srovnání s estradiolem, což vede 

k prodlouženému efektu (Yaghjyan et al. 2011). 

V prsní tkáni je dominantní 4-hydroxylace estradiolu, která je katalyzována převážně 

cytochromem P450 1B1. Tento metabolit hraje důležitou roli v rozvoji karcinomu prsu, kdy 

podléhá redoxnímu zacyklení a generuje superoxid a chemicky reaktivní estrogen 

semichinon/chinon intermediáty (Obr. 5). Ty se kovalentně váží na DNA, na glutathion-S-



transferasu (Blair 2010)

transformaci a iniciují karcinogenezi 

májí také 4-hydroxyestron a 16α

metabolity 2-hydroxyestrogeny a 2

buněčné proliferace a angiogeneze 

Obr. 5. Metabolické redoxní zacyklení 4

 

Metabolická konverze estradiolu a estronu na různé hydroxylované metabolity není 

pouze cestou inaktivace estrogenů, ale dává vznik novým strukturám, které modifikují 

působení estrogenových hormonů a umožňují jim uplatnit své unikátní biologické 

vlastnosti (Zhu et al. 1998).

Kromě výše uvedené hydroxylace, katabolismus estrogenů také zahrnuje konjugační 

reakce jako sulfataci, glukuronidaci a 

sulfotransferasami, je důležitý proces v

sulfatované estrogeny se nemohou vázat na vlastní receptory 

Podobně je tomu tak i 

glukuronosylltransferasami (UGTs), především  UGT1A1, 1A3 a 2B7. Sulfatované a 

glukuronidované estrogeny jsou ve vodě dobře rozpustné látky a prakticky vytvářejí 

zásobní pool cirkulujících konjugovaných estrogenů v

tomu O-methylace vede k

dlouhým biologickým poločasem a neschopností se vázat na estrogenové receptory. 
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(Blair 2010) a další struktury, čímž je poškozují, dále indukují buněčnou 

transformaci a iniciují karcinogenezi (Zhu et al. 1998). Podobné prokarcinogenní vlastnosti 

hydroxyestron a 16α-hydroxyestrogeny (Blair 2010). 

hydroxyestrogeny a 2-methoxyestradiol se považují za inhibitory nádorové 

buněčné proliferace a angiogeneze (Yaghjyan et al. 2011, Zhu et al. 1998).

Metabolické redoxní zacyklení 4-hydroxyestradiolu (převzato z Zhu

Metabolická konverze estradiolu a estronu na různé hydroxylované metabolity není 

pouze cestou inaktivace estrogenů, ale dává vznik novým strukturám, které modifikují 

působení estrogenových hormonů a umožňují jim uplatnit své unikátní biologické 

1998). 

Kromě výše uvedené hydroxylace, katabolismus estrogenů také zahrnuje konjugační 

reakce jako sulfataci, glukuronidaci a O-methylaci. Sulfatace, katalyzována 4 cytosolickými 

sulfotransferasami, je důležitý proces v metabolismu a inaktivaci

sulfatované estrogeny se nemohou vázat na vlastní receptory (Falany

Podobně je tomu tak i u glukuronidace řízenou membránově vázánými UDP

glukuronosylltransferasami (UGTs), především  UGT1A1, 1A3 a 2B7. Sulfatované a 

onidované estrogeny jsou ve vodě dobře rozpustné látky a prakticky vytvářejí 

zásobní pool cirkulujících konjugovaných estrogenů v krvi (Guillemette 

methylace vede k vytvoření více lipofilního estrogenového metabolitu s velmi 

ouhým biologickým poločasem a neschopností se vázat na estrogenové receptory. 

čímž je poškozují, dále indukují buněčnou 

Podobné prokarcinogenní vlastnosti 

 Na druhou stranu 

stradiol se považují za inhibitory nádorové 

1998). 

 

Zhu et al. 1998) 

Metabolická konverze estradiolu a estronu na různé hydroxylované metabolity není 

pouze cestou inaktivace estrogenů, ale dává vznik novým strukturám, které modifikují 

působení estrogenových hormonů a umožňují jim uplatnit své unikátní biologické 

Kromě výše uvedené hydroxylace, katabolismus estrogenů také zahrnuje konjugační 

methylaci. Sulfatace, katalyzována 4 cytosolickými 

metabolismu a inaktivaci steroidů, protože 

(Falany et al. 1996). 

membránově vázánými UDP-

glukuronosylltransferasami (UGTs), především  UGT1A1, 1A3 a 2B7. Sulfatované a 

onidované estrogeny jsou ve vodě dobře rozpustné látky a prakticky vytvářejí 

 et al. 2004). Naproti 

vytvoření více lipofilního estrogenového metabolitu s velmi 

ouhým biologickým poločasem a neschopností se vázat na estrogenové receptory. 



Některé z těchto struktur mohou mít unikátní biologické vlastnosti, nebo můžou být zpět 

konvertovány na estrogeny, čímž vytvářejí lipofilní pool v

Obr. 6. Katabolismus estradiolu (

 

2.3.3 Mechanismus působení estrogenů

Estrogeny, jakožto všechny steroidní hormony, uplatňují svou biologickou funkci 

prostřednictvím vazby na specifické intracelulární receptory. Existují 2 klasické 

estrogenové receptorové subtypy ER

s membránou asociované estrogenové receptory, které jsou více či méně podobné těm 

klasickým (Prossnitz et al.
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struktur mohou mít unikátní biologické vlastnosti, nebo můžou být zpět 

konvertovány na estrogeny, čímž vytvářejí lipofilní pool v tukové tkáni (Zhu

Katabolismus estradiolu (převzato z Blair 2010) 

Mechanismus působení estrogenů 

Estrogeny, jakožto všechny steroidní hormony, uplatňují svou biologickou funkci 

prostřednictvím vazby na specifické intracelulární receptory. Existují 2 klasické 

estrogenové receptorové subtypy ERα a ERβ, a v současnosti i nově popisované 

ované estrogenové receptory, které jsou více či méně podobné těm 

et al. 2007). 

struktur mohou mít unikátní biologické vlastnosti, nebo můžou být zpět 

(Zhu et al. 1998). 

 

Estrogeny, jakožto všechny steroidní hormony, uplatňují svou biologickou funkci 

prostřednictvím vazby na specifické intracelulární receptory. Existují 2 klasické 

současnosti i nově popisované 

ované estrogenové receptory, které jsou více či méně podobné těm 
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Estrogeny se v buňce vážou na estrogenový receptor (což je vlastně ligant vázající 

transkripční faktor) a vzniká komplex E-ERs, který se posléze spojí s dalším E-ERs za vzniku 

dimeru. Tento dimer pak působí dvěma odlišnými mechanismy, které se označují jako 

genomová a negenomová signalizace (Penning 2003). 

1) Genomová signalizace – dimer se může vázat na specifický úsek DNA zvaný EREs 

(estrogen response elements), který je lokalizován v promotorové oblasti 

cílových genů, anebo může interagovat s jinými transkripčními faktory. Ve 

výsledku tento proces zvaný transaktivace vede k tvorbě mRNA a následně 

proteinů, proto trvá řádově hodiny (Björnström et al. 2005, Prossnitz et al. 

2007). 

2) Negenomová signalizace – je typická pro membránově asociované ERs a oproti 

genomové se odehrává v několika sekundách až minutách. Dochází zde 

k aktivaci různých protein-kinázových kaskád s následnou tvorbou druhých 

poslů Ca2+, cAMP a NO, případně aktivací tyrozin-kinázových receptorů. 

Také byl popsán komplex G protein-„coupled“ receptoru a klasického ERs, 

který zprostředkovává další směr buněčné signalizace. Z toho všeho 

vyplývá, že estrogeny mohou zprostředkovat velké množství rychlých 

komplexních buněčných procesů, které ve své podstatě vedou k tvorbě 

nových transkripčních faktorů (Björnström et al. 2005, Prossnitz et al. 

2007). 

Estrogenové receptory patří do rodiny jaderných hormonálních receptorů (NHR), 

která sestává ze 48 různých transkripčních faktorů a regulátorů. Jsou aktivované ligandem 

a mají široký rozsah biologické působnosti. Jsou zahrnuty do regulace embryogeneze, 

vývoje organismu a reprodukce, což ukazuje na jejich důležitost v buněčné proliferaci a 

diferenciaci. ERs také zprostředkovávají fyziologické efekty estrogenů na kardiovaskulární 

systém, kostní tkáň, hematopoézu, CNS, tukovou tkáň a další. Výsledný biologický efekt 

závisí na receptorové isoformě přes kterou proběhla aktivace, protože efekt ERα je 

v mnoha případech antagonický k ERβ (Foryst-Ludwig et al. 2010). 

Zastoupení jednotlivých isoforem ERα a ERβ se liší v pre/postmenopauzálním 

období, kdy v pre- je dominantní exprese ERα, jehož množství se v post- značně snižuje 
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(Foryst-Ludwig et al. 2010). Naproti tomu v nádorové tkáni je zase relativně dominantní 

ERα a jeho absolutní množství je v mnoha případech větší, než ve zdravé prsní tkáni 

(Clemons et al. 2001). 

 

2.3.4 Metabolismus estrogenů a karcinom prsu 

Spojitost mezi karcinomem prsu a estrogeny je známa více jak 100 let, kdy George 

Beatson dokázal, že bilaterální odstranění vaječníků vede k remisi prsního nádoru u 

premenopauzálních žen (Clemons et al. 2001). Role estrogenů v nádorové prsní tkáni byla 

v posledních desítkách let podrobně zkoumána a to jak v buněčných kulturách, zvířecích 

modelech, tak lidech (Yaghjyan et al. 2010). Tato experimentální data ukázala, že 

estrogeny mají klíčovou roli v rozvoji a progresi prsního karcinomu (Henderson et al. 2000). 

Estradiol s estrogenovými receptory může aktivovat protoonkogeny, onkogeny, histony a 

další nukleární proteiny, tak jako různé cílové geny (Yaghjyan et al. 2010), což může vést ke 

zvýšené proliferaci prsního epitelia a stromatu a tím vzrůstající šanci mutace v takto rychle 

rostoucí tkáni (Pasqualini 2009). Navíc některé metabolity estrogenů přímo poškozují DNA, 

čím značně napomáhají iniciaci karcinogeneze (Zhu et al. 1998). 

Většina prsních karcinomů je ERs pozitivní - exprimuje estrogenové receptory 

(především ERα), které se v nádorové tkáni zpravidla nacházejí ve větším množství, než ve 

zdravé prsní tkáni (Clemons et al. 2001). Tyto receptory jsou pak přístupné pro estradiol, 

který je v této patologické tkáni produkován v nadbytku a to díky nadměrné aktivitě 

enzymů, které jej produkují. Jedná se především o aromatasu konvertující androstendion 

na estron, steroidsulfatasu hydrolyzující estronsulfát na estron, ale hlavně 17βHSDs 

redukující estron na estradiol (Suzuki et al. 2005). 

Aromatasa (EC 1.14.14.1) – je enzym lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu 

buněk syntetizujících estrogeny a patří do rodiny cytochromu CYP19. Tento hemoprotein 

je klíčový enzym v syntéze estrogenů, protože aromatizuje androstendion na estron 

(Simpson et al. 2002). Jediný gen CYP19, ležící na dlouhém raménku 15. chromosomu 

(15q21.2), je tvořen 9 exony (exony II. – X.), přičemž existuje určitý počet alternativních 

prvních exonů (exon I.) a 9 odlišných transkripčních počátků s vlastními promotory 
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(Meinhardt et al. 2002). To zajišťuje tkáňově-specifickou regulaci exprese. V nádorových 

buňkách je největší aktivita aromatasy s prvním exonem I.3 nebo PII, zatímco 

v nenádorových I.4, což ukazuje na změnu v regulačním mechanismu exprese aromatasy 

(Chen et al. 1999). Dochází zde ke změně glukokortikoidního promotoru na promotor 

stimulovaný AMP. Ten je v normální prsní tkáni potlačován silencerem, v nádorové tkáni 

však už potlačován není (Miller 2006). Aktivita této „nové“ aromatasy je pak vyšší 

v porovnání s původní a tyto vyšší hodnoty aktivity jsou měřitelná v 63-72% prsních 

karcinomů (Suzuki et al. 2005). 

Steroidsulfatasa (STS, E.C. 3.1.6.2) –  je mikrosomální enzym zodpovědný za 

hydrolýzu DHEA-sulfátu a estron-sulfátu na nekonjugované formy. STS je členem 

nadrodiny 12 odlišných savčích sulfatas, gen je lokalizován na krátkém raménku X 

chromosomu (Xp22.3) a skládá se z 11 exonů (Hernandez-Guzman et al. 2003). Exprese STS 

mRNA a aktivita enzymu je v nádorové tkáni daleko vyšší, než v nenádorové a na rozdíl od 

CYP19 byla naměřena ve většině prsních tumorů. Navíc aktivita STS je podstatně vyšší než 

CYP19, kdy je vytvořeno přibližně 10x více E1 přes cestu sulfatace než aromatizace (Reed 

et al. 2005). 

17βHSDs (1.1.1.62) – této skupině enzymů bude věnována vlastní kapitola 

 



- 24 - 

 

2.4 ENZYMY KATALYZUJÍCÍ KONVERZI MEZI 

ESTRONEM A ESTRADIOLEM 

Finální krok steroidogeneze je redukce estronu v poloze 17, která vede ke vzniku 

nejúčinnějšího estrogenu – estradiolu. Tímto směrem vzniká potentní hormon, který 

uplatňuje svojí biologickou funkci a je hlavní příčinou rozvoje karcinomu prsu. Na druhou 

stranu, oxidace estradiolu na estron vede ke snížení množství a tudíž samotného efektu 

estradiolu. Je prokázáno, že ve zdravé prsní tkáni je převažujícím směrem oxidace, zatímco 

v nádorové prsní tkáni je dominantní redukce (Myioshi et al. 2001). 

Enzymy, které mohou katalyzovat tuto konverzi, se nazývají 17β-hydroxysteroid-

dehydrogenasy/ketosteroid reduktasy (17β-HSDs/KSRs) a strukturně patří do nadrodiny 

dehydrogenas s krátkým řetězcem (SDRs), s výjimkou izoenzymu 5 (17β-HSD5), který 

strukturně spadá do nadrodiny aldo-keto reduktas (AKR) kde nese označení AKR1C3 (Lin et 

al. 2006). Doposud bylo u lidí popsáno celkem 14 typů 17β-HSDs (17βHSD1-14), z nichž 

jsou izoenzymy 6 a 9 aktivní výhradně v retinoidovém metabolismu (Prehn et al. 2009). 

 

2.4.1  17β-Hydroxysteroiddehydrogenasy (EC 1.1.1.62) 

17β-HSDs jsou oxidoredukční enzymy, které ke své funkci vyžadují nikotinamidové 

kofaktory, pro redukci obecně NADPH a pro oxidaci NAD+. V podmínkách in vivo je 

můžeme rozdělit do dvou skupin. První tvoří oxidační enzymy, kde patří izoenzymy 2, 4, 6, 

8, 9, 10, 11 a 14, druhou pak izoenzymy redukční 1, 3, 5, 7, 12 a 13 (Lukacik et al. 2006). 

Některé z těchto enzymů ale dokážou v podmínkách in vitro katalyzovat oba směry reakce, 

podle pH a koncentrace kofaktorů (Mizrachi et al. 2009). Důležitým rysem těchto 17β-HSDs 

je překrývání substrátové specifity s jinými enzymy (např. podobnost s retinol-

dehydrogenasami) a také některé 17β-HSDs mají steroiddehydrogenasovou aktivitu jako 

3α-HSDs, 20α/β-HSDs a 21-HSDs (Lukacik et al. 2006). Současná nomenklatura je historická 

a není ideální, protože izoenzymy jsou číslovány podle toho, jak byly chronologicky 

objevovány a nezohledňuje se jejich přesná struktura a funkce (Prehn et al. 2009). 
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17β-HSDs spadají do SDR nadrodiny. Členové této rodiny jsou hlavně oligomerní 

enzymy s velikostí podjednotky 250-350 aminokyselin (AK). Podobnost v aminokyselinové 

sekvenci mezi jednotlivými enzymy dosahuje hodnot pouze 15-30% (Moeller et al. 2009), 

ale obsahují konzervativní struktury typické pro celou nadrodinu SDR (Rossmannův záhyb, 

GxxxGxG a YxxxK motiv). Jádro enzymu je tvořené systémem α-β-α a skládá se ze 7 

paralelně uložených β-skládaných listů obklopených 6 α-helixy a formuje rigidní 

Rossmannův záhyb (kofaktor vážící místo) na N-konci a variabilní substrát vážící místo na 

C-konci (Obr. 7). Katalytické místo enzymu je pak tvořené aminokyselinovými rezidui 

Ser142, Tyr155 a Lys159 (Lin et al. 2006, Negri et al. 2010). Tyto enzymy katalyzují 

dvousubstrátové reakce jako reakce následné. A to buď s uspořádaným mechanismem, 

kde se kofaktor váže jako první, anebo s mechanismem náhodným s libovolným pořadím 

vazby substrátů (Penning 2003). 

 

Obr. 7. Komplex 17βHSD1 s estradiolem (červená), NADP (žlutá) a 
katalytickým Tyr155 reziduem (zelená) (převzato z Lukacik et al. 2006) 

 

2.4.1.1 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 1 (17β-HSD1) 

17β-HSD1 (327 AK, 34,9 kDa) je cytosolický homodimer, který katalyzuje NADPH 

dependentní redukci estronu na estradiol, a minoritně také redukci androstendionu na 
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testosteron nebo DHEA na androstendiol (Lukacik et al. 2006). Gen HSD17B1 se nachází na 

dlouhém raménku 17. chromosomu (17q12-21), v místě častých genetických přesmyků 

(Suzuki et al. 2005). Spolu s 17β-HSD typem 2 a 3 jsou klíčové enzymy v homeostaze 

steroidních hormonů, protože jedinými substráty jsou právě steroidy (Moeller et al. 2006). 

17β-HSD1 je dominantně exprimován v ovariích, prsní tkáni a placentě kde je hlavním 

enzymem syntetizující estradiol (Lukacik et al. 2006). V prsních nádorových buňkách je 

často exprimován ve větším množství než ve zdravé prsní tkáni a proto je považován za 

atraktivní cíl v léčbě a prevenci hormon-dependentních nádorů (Frotscher et al. 2008). 

Rozsah exprese 17β-HSD1 se značně liší v závislosti na typu nádorových či nenádorových 

buněčných liniích. Například v nádorové linií MCF-7 je zastoupen jen v minimálním 

množství, naopak v liniích MCF-7-8H nebo T47D je jeho aktivita vysoká (Šmuc et al. 2009, 

Day et al. 2006, Jansson et al. 2006). 

Strukturně se tento enzym odlišuje od ostatních 17β-HSDs dlouhou flexibilní βFαG 

smyčkou a C-terminálním helixem, které oba ohraničují substrát vázající místo a podílí se 

na enzymové katalýze a vstupu/výstupu malých molekul. Mechanismus kinetického cyklu 

má celkem 5 kroků. Prvně dochází k navázání kofaktoru NADPH, následně vstupuje 

substrát estron, který je stabilizován v optimální poloze právě díky βFαG-smyčky. Vzniká 

ternární komplex E-NADPH-E1 a probíhá katalytická reakce. Poté aktivní místo opouští 

oxidovaný kofaktor NADP+ následován estradiolem (Negri et al. 2010). 

 

2.4.1.2 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 2 (17β-HSD2) 

17β-HSD2 (387 AK, 42,8 kDa) je lokalizován v membráně endoplazmatického retikula 

(Wu et al. 1993). Enzym katalyzuje NAD(H) dependentní konverzi mezi estradiolem, 

testosteronem, 5α-dihydrotestosteronem a jejich 17-oxo metabolity. Kromě toho 

minoritně katalyzuje 20α-oxidaci C21 steroidů (Lukacik et al. 2006). Jeho hlavní funkcí je 

především inaktivace potentního estradiolu a testosteronu a tím kontrola biologické 

dostupnosti těchto hormonů. Zřejmě proto je 17β-HSD2 dominantní formou v normální 

prsní tkáni, kromě toho je hojně exprimován v placentě, endometriu a prostatě, ale také se 

v menší míře vyskytuje v játrech, tenkém střevě a ledvinách (Moeller et al. 2009). Aktivita 

enzymu je nejvyšší ve zdravé tkáni a 50x převyšuje redukční směr ostatních 17β-HSDs, 
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v nádorové tkáni se pak značně snižuje, což je způsobeno snížením exprese. 17β-HSD2 je 

lokalizován na 16. chromosomu (16q24.1) v místě častých chromosomálních alterací 

v nádorových prsních buňkách (Nagasaki et al. 2009a). 

 

2.4.1.3 17β-hydroxysteroid dehydrogenasa typ 3 (17β-HSD3) 

17β-HSD3 (EC 1.1.1.164, 310 AK, 34,5 kDa) se nachází v membráně 

endoplazmatického retikula (Uniprot.org). Je to především klíčový enzym v syntéze 

testosteronu, kdy s využitím NADPH katalyzuje redukci androstendionu právě na 

testosteron, ale také estronu na estradiol. Gen HSD17B3 je lokalizován na 9. chromosomu 

(9q22.32) a u pacientů s mužským pseudohermatofrodismem bylo na tomto místě 

popsáno několik mutací.  Exprese je primárně lokalizována v testes, ale byla prokázána 

také v kostní tkáni (Lukacik et al. 2006). 

Tato isoforma se poměrně podobá 17β-HSD12 se kterou sdílí 36% AK sekvenci. Geny 

obou isoforem, ač jsou umístěny na odlišných chromosomech, mají 11 exonů, z nichž 7 

obsahuje stejný počet nukleotidů a další 2 se liší maximálně o 9. Proto je zde předpoklad, 

že HSD17B3 a HSD17B12 jsou duplikátní geny umístěné na různých chromosomech (Luu-

The et al. 2006). 

 

2.4.1.4 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 4 (17β-HSD4) 

17β-HSD4 (736 AK, 79,7 kDa) je také znám jako peroxisomální multifunkční enzym 

typu 2 nebo multifunkční protein 2. Tento peroxisomální enzym má tří-doménovou 

strukturu. První N-terminální dehydrogenasová doména katalyzuje vedle NAD+ 

dependentní 17-dehydrogenace estradiolu  také D-specifickou oxidaci hydroxyacyl-CoA u 

dlouhých řetězců mastných kyselin a žlučových kyselin na odpovídající ketoacyl-CoA. Druhá 

hydratasová doména katalyzuje hydrataci trans-2-enoyl-CoA na hydroxyacyl-CoA, což je 

následně substrát pro první HSD doménu. Třetí doména, protein 2 sterol přenášející (sterol 

carrier protein 2, SCP2), zodpovídá za vazbu lipidových substrátů (Lukacik 2006). Proto v EC 

klasifikaci nese enzym označení jako EC 1.1.1.n12 (dehydrogenasová aktivita) a zároveň EC 

4.2.1.107 nebo EC 4.2.1.119 (hydratasová aktivita) (Uniprot.org). Nejdůležitější funkcí 17β-
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HSD4 je podíl na metabolismu mastných kyselin a sterolů (Moeller et al. 2006) a jeho 

široká tkáňová distribuce zahrnuje játra, prostatu, testes, ovaria, placentu, mozek a řadu 

dalších orgánů (Adamski et al. 1995). 

Gen HSD17B4 je umístěn na dlouhém raménku 5. chromosomu (5q23.1), mutace 

tohoto genu může vést k enzymové dysfunkci a ta se projevuje Zellwegerovým syndromem 

(Moeller et al. 2006). V buňkách MCF-7 tvoří exprimovaná mRNA enzymu minoritní podíl 

ve srovnání s celkovým množstvím mRNA redukčních 17β-HSDs, které se v této nádorové 

linií vytváří (Šmuc et al. 2009). 

 

2.4.1.5 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 5 (17β-HSD5) 

17β-HSD5 (EC 1.1.1.213, 323 AK, 36,9 kDa), neboli AKR1C3 nebo 3α-HSD2, je jediná 

lidská 17β-HSD, která nepatří do nadrodiny SDR ale AKR. AKR1C3 je monomerní enzym 

lokalizován v cytosolu a jednou z jeho hlavních funkcí je redukce androstendionu na 

testosteron a estronu na estradiol (Penning 2009 et al., Uniprot.org). Podrobněji bude 

probrán v nové kapitole spolu s ostatními AKR1C metabolizující estrogeny. 

 

2.4.1.6 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 6 (17β-HSD6) 

17β-HSD6 (317 AK, 36,0 kDa) je mikrosomální enzym a byl poprvé popsán jako 

retinoldehydrogenasa (RoDH). Později u něj byla zjištěna aktivita 3α-, 3β- a 17β-HSD u 

androgenů, ale také schopnost oxidovat estradiol na estron. Rekombinantní enzym také 

dokázal katalyzovat transformaci androsteronu na epi-androsteron. Gen je lokalizován na 

pozici 12q13.3 (Moeller et al. 2006, Moeller et al.  2009, Uniprot.org). 

 

2.4.1.7 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 7 (17β-HSD7) 

17β-HSD7 (EC 1.1.1.62, 341 AK, 38,2 kDa), neboli 3-ketosteroidreduktasa (EC 

1.1.1.270), je enzym lokalizován v membráně endoplazmatického retikula (Uniprot.org) a 

poprvé byl naklonován z corpus luteum potkana jako protein asociovaný s prolaktinovým 
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receptorem. 17β-HSD7 katalyzuje NADPH dependentní redukci estronu na estradiol a 

dihydrotestosteronu na androstendiol. Kromě toho zasahuje do biosyntézy cholesterolu, 

kde redukuje zymosteron na zymosterol. Distribuce enzymu zahrnuje umístění v kůře 

nadledvin, plicích, ovariích, placentě, uteru, prsní tkáni, testes, ale především v játrech, což 

poukazuje na možnou schopnost enzymu konvertovat i jiné, zatím necharakterizované, 

substráty (Breitling et al. 2001, Ohnesorg et al. 2006). 

Existují 2 isoformy enzymu 17β-HSD7. První 17β-HSD7_1 se nachází na pozici 

10p11.2, druhá kratší 17β-HSD7_2 je lokalizována na prvním chromosomu 1q23.3. Obě 

isoformy sdílí vysokou homologii (96,6%), mají totožnou tkáňovou distribuci i substrátovou 

specifitu, ale zatím nebylo dokázáno, že 17β-HSD7_2 se podílí na syntéze cholesterolu (Liu 

et al. 2005). 

Množství mRNA redukčního enzymu 17β-HSD7, které se tvoří v nádorové buněčné 

linií MCF-7, odpovídá přibližně exprimovanému množství mRNA enzymu 17βHSD4 (Šmuc 

et al. 2009). 

 

2.4.1.8 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 8 (17β-HSD8) 

Enzym 17β-HSD8 (261 AK, 27,0 kDa) byl poprvé popsán jako produkt genu Ke6, který 

souvisel s recesivní formou polycystózy ledvin. Později byl na základě podobnosti k 17β-

HSD4 klasifikován jako nový typ 17β-HSDs a označen číslem 8 (17β-HSD8). Enzym efektivně 

oxiduje estradiol na estron a v menší míře i testosteron na androstendion, vše za využití 

NAD+ (Uniprot.org, Lukacik et al. 2006, Moeller et al. 2006). 

Tento mitochondriální enzym vytváří velice stabilní heterotetramer 

s karbonylreduktasou typu 4 (CBR4) a tím formuje enzymový komplex označený jako KAR 

(β-ketoacylthioesterreduktasa). KAR se podílí NADH dependentní redukcí β-

ketoacylthioesteru v mitochondriální syntéze mastných kyselin (fatty acid synthesis, FAS), 

která generuje oktanylové skupiny, důležité pro syntézu lipoové kyseliny. Poslední 

výzkumy ukazují, že 17β-HSD8 je přednostně zapojena do mitochodnriální FAS, než do 

steroidového metabolismu (Chen et al. 2009). 
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Enzym ležící na 6p21.32 je exprimován hlavně v játrech, placentě, pankreatu, a v 

menší míře i v ostatních tkáních (Uniprot.org, Moeller et al. 2009). 

 

2.4.1.9 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 9 (17β-HSD9) 

17β-HSD9 (317 AK, 35,0 kDa) je mikrosomální enzym a podobně jako 17β-HSD6 se 

především podílí na retinoidovém metabolismu s aktivitou trans-retinol, 11-cis-retinol a 9-

cis-retinol. U hlodavců také minoritně katalyzuje oxidaci estradiolu a androstendiolu, u lidí 

tato aktivita zatím prokázána nebyla. Gen HSD17B9 je lokalizován na 12q13.2 (Napoli 

2001, Uniprot.org). 

 

2.4.1.10 17β-hydroxysteroid dehydrogenasa typ 10 (17β-HSD10) 

17β-HSD10 (261 AK, 27,0 kDa), také označován jako 3-hydroxyacyl-CoA-

dehydrogenasa typu 2 (EC 1.1.1.35), je mitochondriální enzym vytvářející homotetramer 

(Uniprot.org). Enzym byl poprvé popsán jako amyloid β-peptid vázající protein s vysokou 

expresí v CNS u pacientů s Alzheimerovou chorobou (Yan et al. 1997). 

17β-HSD10 je oxidační NAD+ dependentní enzym s širokou substrátovou specifitou 

zasahující do metabolismu steroidních hormonů a katabolismu rozvětvených a 

nerozvětvených hydroxyacyl-CoA s krátkým řetězcem. Ve steroidovém metabolismu 

zodpovídá především za inaktivaci potentního estradiolu na málo účinný estron, a za 3α- 

oxidaci slabého androgenu androstendiolu na účinný dihydrotestosteron. V mozkové tkáni 

zastává klíčovou funkci (3α-HSD oxidace) v konverzi allopregnanolonu na 

allotetrahydrodeoxykortikosteron, který je důležitým modulátorem GABA receptorů. 

V nesteroidovém metabolismu je zodpovědný hlavně za dehydrogenaci 2-methyl-3-

hydroxybutyryl-CoA, látky, která vzniká při degradaci isoleucinu (Yang et al. 2005). 

Exprese enzymu probíhá převážně v játrech, mozku, ledvinách, srdci, placentě, 

ovariích, testes a cirkulujících leukocytech. Gen HSD17B10 je umístěn na pohlavním 

chromosomu X na pozici Xp11.22 (Moeller et al. 2009). 
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2.4.1.11 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 11 (17β-HSD11) 

Enzym 17β-HSD11 (300 AK, 33,0 kDa) je za normálních podmínek lokalizován 

v membráně endoplazmatického retikula, ale může být redistribuován do vznikajících 

buněčných lipoproteinových útvarů (lipid droples). 17β-HSD11 je identický s 

enzymem retinaldehydrogenasou/reduktasou s krátkým řetězcem (retSDR2), ale nedokáže 

konvertovat substráty retinoidy, které se vážou do jeho aktivního místa (Chai et al. 2003, 

Uniprot.org). Enzym katalyzuje oxidaci 3α-androstandiolu na androsteron a estradiolu na 

estron s využitím kofaktoru NAD+ (Moeller et al. 2006). Předpokládá se, že se dále může 

podílet na lipidovém metabolismu (Motojima 2004). 

Enzym se nachází ve steroidogenních buňkách (corpus luteum, Leydigovy buňky), 

v játrech, retině, plících, pankreatu, srdci, placentě a dalších tkáních. Gen HSD17B11 je 

lokalizován na 4q22.1, v místě kde se nachází seskupení genů kódujících retSDRs (Moeller 

et al. 2009). 

 

2.4.1.12 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 12 (17β-HSD12) 

17β-HSD12 (312 AK, 34,3 kDa) je membránově vázaný enzym v endoplazmatickém 

retikulu. Byl objeven jako homolog kvasinkového mikrosomálního enzymu YBR159w a 

pojmenován jako 3-ketoacyl-CoA-reduktasa zasahující do lipidového metabolismu. Na 

základě vysoké podobnosti (36% AK sekvence) s 17β-HSD3 byl přiřazen do rodiny 17β-HSDs 

(Moeller et al. 2009, Uniprot.org).  

17β-HSD12 se v lipidovém metabolismu účastní elongace velmi dlouhých řetězců 

mastných kyselin. Ve steroidogenezi katalyzuje NADPH dependentní redukci estronu na 

estradiol a díky jeho specifické tkáňové distribuci a rozsahu exprese může patřit mezi 

důležité enzymy formující estradiol. Např. v prsní tkáni, ovariích a uteru je exprimován 

v daleko větším množství než 17β-HSD1 (Luu-The et al. 2006). Jeho exprese je značná i 

v dalších endokrinních tkáních jako v placentě, pankreatu, hypofýze a kůře nadledvin, ale 

také v orgánech spojených s lipidovým metabolismem jako jsou játra, ledviny, srdce a svaly 

(Sakurai et al. 2006). 
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Korelace mezi hladinou estrogenů a 17β-HSD12 v nádorové prsní tkání však nebyla 

prokázána, na rozdíl od 17β-HSD1 (Nagasaki et al. 2009b). I když v některých nádorových 

liniích je exprese 17β-HSD12 velmi vysoká (např. v MCF-7), jeho aktivita v přeměně estronu 

na estradiol je poměrně nízká. To vede k závěru, že v nádorové prsní tkáni je úloha ve 

steroidovém metabolismu nevýznamná a enzym se pravděpodobně uplatňuje hlavně 

v metabolismu mastných kyselin (Day et al. 2008). 

Gen je lokalizován na krátkém raménku 11. chromosomu (11p11.2) (Moeller 2009). 

 

2.4.1.13 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 13 (17β-HSD13) 

17β-HSD13 (300 AK, 33,7 kDa), se nachází v endoplazmatickém retikulu anebo 

lipidových kapénkách (Uniprot.org). Název 17β-HSD13 byl dlouho rezervován pro novou 

dehydrogenasu na základě nukleotidového složení genu v pozici 4q22.1, v místě kde také 

leží gen HSD17B11. Poprvé pak byl enzym naklonován v roce 2007. Svojí primární sekvencí 

je podobný enzymu 17β-HSD11 a předpokládá se, že také bude zasahovat do retinolového 

a steroidového metabolismu (Horiguchi et al. 2008). Ale zatím u žádného z potencionálních 

substrátů nebyla enzymová aktivita zkoumána. Exprese 17β-HSD13 probíhá především 

v játrech a v daleko menší míře i v jiných tkáních (ovaria, kostní dřeň, plíce, mozek, srdce, 

ledviny) (Moeller et al. 2009). 

 

2.4.1.14 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 14 (17β-HSD14) 

17β-HSD14 (270 AK, 28,3 kDa), cytosolický homotetramer, je označován také jako 

retSDR3/DHRS10 (Uniprot.org). Katalyzuje NAD+ oxidaci estradiolu na estron, 3α-

androstendiolu na DHEA a v menší míře také oxidaci testosteronu na androstendion. 

Tkáňová distribuce zahrnuje především mozek, játra a placentu. Gen HSD17B14 se nachází 

na pozici 19q13.33 (Lukacik et al. 2007). 
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2.4.2 Aldoketoreduktasy (EC 1.1.1.213) 

Aldoketoreduktasy, které se podílejí na metabolismu steroidních pohlavních 

hormonů, patří do podrodiny hydroxysteroiddehydrogenas (AKR1C) a nesou označení 

AKR1C1 až AKR1C4. Také jsou označovány jako 3α-hydroxysteroiddehydrogenasy (3α-HSD) 

nebo dihydrodioldehydrogenasy (DD) (Tab. 1)  

Tab. 1. Enzymy z podrodiny AKR1C a jejich synonyma 

Enzym Další názvy 

AKR1C1 20α(3α)-HSD, DD1/DD2, HBAB 

AKR1C2 3α-HSD typ 3, DD2, DD/BABP 

AKR1C3 3α-HSD typ 2, 17β-HSD typ 5, PGF S, DD3 

AKR1C4 3α-HSD typ 1, DD4, CDR 

  

AKR jsou oxidoredukční cytosolické monomerní enzymy o hmotnosti přibližně 37 

kDa. Ke katalýze vyžadují nikotinamidové kofaktory (přednostně NADPH pro redukci a 

NAD+ pro oxidaci). Kofaktor se v kinetice následných reakcí s uspořádaným mechanismem 

váže vždy první. Strukturně je pro nadrodinu AKR charakteristický (αβ)8 soudkový motiv 

(také znám jako TIM-barel, Obr. 8) s přítomností aktivního místa na C-konci. Konzervativní 

katalytickou tetrádu tvoří Tyr48, His110, Lys77 a Asp43 (Barski et al. 2009). 

Všechny 4 enzymy sdílí nejméně 86% aminokyselinovou sekvenci, umístění genů na 

pozici 10p15-p14  a mohou in vitro působit jako 3-, 17- a 20-ketosteroidreduktasy a jako 

3α-, 17β-, a 20α-hydroxysteroidoxidasy, což poukazuje na jejich značnou funkční plasticitu 

(Penning et al. 2000). V podmínkách in vivo ale převládá redukční směr (Penning et al. 

2009). Všechny dokážou konvertovat estron na estradiol, zvláště AKR1C3 a AKR1C4, ale 

pouze AKR1C3 je přítomen v prsní tkáni a proto je z celé rodiny nejdůležitějším enzymem 

v estrogenovém metabolismu (Bauman et al. 2004). 
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Obr. 8. (αβ)8 soudkový motiv ve struktuře AKR (převzato z 
http://www.med.upenn.edu/akr/akr_graphic.shtml) 

 

2.4.2.1 Aldoketoreduktasa 1C3 (AKR1C3, 17β-HSD5) 

AKR1C3 (323 AK, 36,9 kDa) je cytosolický monomerní enzym. Je to jediná lidská 17β-

HSDs která nepatří do nadrodiny SDR, ale AKR (Uniprot.org). AKR1C3 katalyzuje NADPH 

dependentní redukci androstendionu na testosteron, estronu na estradiol a progesteronu 

na hydroxyprogesteron. Navíc funguje jako prostaglandin-F-syntasa (PGFS) a redukuje 

PGH2 na PGF2α a PGD2 na 11β-PGF2. Enzym je vysoce exprimován v mléčné žláze, testes, 

prostatě a játrech (Penning et al. 2009). 

AKR1C3 je často exprimován v daleko větším množství v nádorové prsní tkáni ve 

srovnání se zdravou a pacienti se zvýšenou expresí enzymu mají celkovou prognózu horší. 

Proto je AKR1C3 klíčový enzym v rozvoji a progresi karcinomu prsu (Byrns et al. 2009). 

Gen je lokalizován na pozici 10p15.1 (Moeller et al. 2009). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem předložené diplomové práce bylo najít vhodnou analytickou metodu pro 

stanovení aktivit estronreduktas a estradioldehydrogenas v subcelulárních frakcích 

homogenátu nádorových buněk. Dílčími úkoly bylo: 

1) Vyzkoušet spektrofluorimetrické měření 

• Proměřit fluorescenční emisní a excitační spektra vodných roztoků 

NADPH a NADP+ 

• Změřit závislost intenzity fluorescence na koncentraci vodných roztoků 

NADPH 

• Zjistit vliv biologického materiálu a substrátů na intenzitu fluorescence 

NADPH 

• Optimalizovat podmínky spektrofluorimetrického stanovení enzymových 

aktivit pomocí kontinuálního sledování přeměny NADPH/NADP+ a 

stanovit aktivitu 

• Optimalizovat podmínky spektrofluorimetrického stanovení 

acenaftenoldehydrogenasy pomocí kontinuálního sledování přeměny 

NADP+/NADPH 

• Zjistit vliv estradiolu na aktivitu acenaftenoldehydrogenasy 

• Zhodnotit metodu spektrofluorimetrického stanovení aktivit 

estronreduktas, estradioldehydrogenas a acenaftenoldehydrogenas 

 

2) Testovat a optimalizovat HPLC stanovení 

• Optimalizovat složení mobilní fáze a rychlosti průtoku 

• Vybrat vnitřní standard 

• Vypracovat kalibrační přímky pro stanovení obsahu estrogenů 

• Vypracovat extrakční postup pro úpravu vzorků 

• Optimalizovat složení inkubační směsi 

• Stanovit aktivitu estronreduktas v biologickém materiálu 

• Zhodnotit metodu HPLC stanovení aktivit estronreduktas 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 CHEMIKÁLIE, PŘÍSTROJE, POMŮCKY A 

MATERIÁL 

4.1.1 Chemikálie 

• NADPH, Aplichem, Německo 

• NADP-Na2, Merck, Německo 

• Acenaftenol 99% p.a., Sigma 

• Estron 99% p.a., Sigma 

• β-Estradiol 98% p.a., Sigma 

• Estriol, Sigma 

• Testosteron, Sigma 

• Kortikosteron 92% p.a., Sigma 

• Dimethylsulfoxid, Sigma 

• Ethyl-acetát chromasolv, Sigma 

• Redestilovaná voda 

• Acetonitril chromasolv, Sigma 

• TRIS (Hydroxymethyl)-aminopentan, Penta, Chrudim 

• Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát 99% p.a., Penta, Chrudim 

 

4.1.2 Přístroje a pomůcky 

• HPLC součásti 

SCL-10VP System controller, Shimadzu, Japonsko 

SIL-10AD VP Auto injector, Shimadzu, Japonsko 

LC-10AD VP Liquid chromatograph, Shimadzu, Japonsko 

DGU-20A5 Degasser, Shimadzu, Japonsko 

CTO-10AC VP Column oven, Shimadzu, Japonsko 
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SPD-M10A VP UV-VIS detector, Shimadzu, Japonsko 

RF-10XL Fluorescence detector, Shimadzu, Japonsko 

• Spektrofotometr Helios β, Anglie 

• Spektrofluorimetr Perkin Elmer LS 50B, Anglie 

• Analytické váhy, Scaltec, Německo 

• Thermomixer Eppendorf comfort, Eppendorf, Hamburg 

• Třepačka 2x3, Velp scientifica, Evropa 

• Centrifuga Eppendorf centrifuge 5415D, Eppendorf, Hamburg 

• Odparka Eppendorf conccentrator 5301, Eppendorf, Hamburg 

• Automatické pipety Biohit a jednorázové špičky 

 

4.1.3 Biologický materiál 

• Cytosol MCF-7 

• Mikrosomy MCF-7 

• Cytosol MCF-10A 

• Cytosol MDA-MB231 

MCF-7 je označení pro linii prsních nádorových buněk, které byly v roce 1970 

odvozeny z pleurálního výpotku odebraného 69 let staré pacientce s metastazujícím 

karcinomem prsu. V buňkách MCF-7 jsou přítomny estrogenové (ER) a progesteronové 

(PR) receptory. 

MCF-10A je označení pro prsní epitelární nenádorovou buněčnou kulturu odvozenou 

z prsní fibrocystické tkáně na konci osmdesátých let. MCF-10A jsou ER-pozitivní. 

MDA-MB231 je označení pro prsní nádorovou buněčnou linií odvozenou z prsního 

adenokarcinomu. MDA-MB231 jsou ER-negativní. 

Cytosolická frakce byla připravena z homogenátu buněk diferenční ultracentrifugací 

a uchovávána v hlubokomrazícím boxu při -80°C. 
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4.2 PŘÍPRAVA ZÁSOBNÍCH ROZTOKŮ 

4.2.1 Příprava vodných roztoků NADPH a NADP+ 

Zásobní roztoky NADPH a NADP+ jsme připravili o koncentraci 10 mmol/l pro 

spektrofluorimetrická měření, a o koncentraci 1 mmol/l pro chromatografická. 

Vypočítanou navážku jsme rozpustili v 1 ml redestilované vody. Zásobní roztoky NADPH a 

NADP+ jsme uchovávali v plastových mikrozkumavkách. Abychom zabránili fotolýze vzorku, 

obalili jsme mikrozkumavky do alobalu a při práci jsme je uchovávali na ledu. 

 

Výpočet navážky NADPH: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

MNADPH = 833,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 833,4 . 1x10-3 

m = 0,008334 g 

Výpočet navážky NADP+: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

MNADP+ = 831,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 831,4 . 1x10-3 

m = 0,008314 g 

(V – celkový objem roztoku, M – molekulová hmotnost, c – výsledná koncentrace roztoku, 

m – hmotnost navážky) 

Méně koncentrované zásobní roztoky jsme připravili naředěním koncentrovanějších. 

100 μl 10 mmol/l roztoků jsme smísili s 900 μl redestilované vody a získali 1 mM roztoky. 
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4.2.2 Příprava roztoků estronu, estradiolu a acenaftenolu 

4.2.2.1 Pro spektrofluorimetrii 

Zásobní roztoky estronu, estradiolu a acenaftenolu pro spektrofluorimetrická měření 

jsme připravili o koncentraci 10 mmol/l pro estron a estradiol, a o koncentraci 100 mmol/l 

pro acenaftenol. Příslušnou navážku jsme rozpustili v 1 ml dimethylsulfoxidu (DMSO) a 

tyto roztoky jsme uchovávali v temnu a chladu. 

 

Výpočet navážky estronu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Mestron = 270,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 270,4 . 1x10-3 

m = 0,002704 g 

Výpočet navážky estradiolu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Mestradiol = 272,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 272,4 . 1x10-3 

m = 0,002724 g 

Výpočet navážky acenaftenolu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Macenaftenol = 170,2 g/mol 

c = 100 mmol/l = 0,1 mol/l 

m = c . M . V 

m = 0,1 . 170,2 . 1x10-3 

m = 0,01702 g 

 

(V – celkový objem roztoku, M – molekulová hmotnost, c – výsledná koncentrace roztoku, 

m – hmotnost navážky) 
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4.2.2.2 Pro kapalinovou chromatografii 

Zásobní roztoky estronu a estradiolu pro chromatografická měření jsme připravili 

v koncentracích 0,75 mmol/l a 1 mmol/l pro estron a 0,01 mmol/l pro estradiol. Navážku 

estronu a estradiolu, která odpovídala koncentraci 10 mmol/l jsme rozpustili v 1 ml 

acetonitrilu a z tohoto koncentrovaného roztoku jsme si naředěním připravili roztoky 

zásobní. Mikrozkumavky se zásobními roztoky jsme skladovali v temnu a chladu. 

 

Výpočet navážky estronu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Mestron = 270,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 270,4 . 1x10-3 

m = 0,02704 g 

Výpočet navážky estradiolu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Mestradiol = 272,4 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 272,4 . 1x10-3 

m = 0,002724 g 

(V – celkový objem roztoku, M – molekulová hmotnost, c – výsledná koncentrace roztoku, 

m – hmotnost navážky) 

 

4.2.3 Příprava roztoku estriolu 

Zásobní roztok vnitřního standardu estriolu pro HPLC měření jsme připravili 

v koncentraci 25 μmol/l. Konkrétní navážku pro koncentrovaný roztok jsme rozpustili v 1 

ml acetonitrilu a z něj připravili roztok zásobní. Ten jsme pak uchovávali v temnu a chladu. 

 

Výpočet navážky estriolu: 

V = 1 ml = 1x10-3 l 

Mestriol = 288,37 g/mol 

c = 10 mmol/l = 10x10-3 mol/l 

 

m = c . M . V 

m = 10x10-3 . 288,37 . 1x10-3 

m = 0,0028837 g 

(V – celkový objem roztoku, M – molekulová hmotnost, c – výsledná koncentrace roztoku, 

m – hmotnost navážky) 
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4.3 SPEKTROFLUORIMETRICKÁ MĚŘENÍ 

4.3.1 Měření excitačních a emisních spekter NADPH a 

NADP+ 

Fluorescenční emisní a excitační spektra jsme měřili u 100 μmol/l roztoků NADPH a 

NADP+, které jsme připravili smísením 10 μl zásobního roztoku (c = 10 mmol/l) s 990 μl 

redestilované vody. Emisní spektra jsme měřili při konstantní vlnové délce 340 nm, která 

odpovídá adsorpčnímu maximu obou látek (Zavřelová 2008), v rozsahu 200–800 nm. 

Excitační spektra jsme měřili v rozsahu 200–800 nm s nastavením emisního filtru na 

hodnotu 460 nm (odpovídá maximu z emisního spektra NADPH). 

 

4.3.2 Měření závislosti intenzity fluorescence na 

koncentraci NADPH 

Roztoky pro měření závislosti intenzity fluorescence na koncentraci NADPH jsme 

připravili nadávkováním určitého množství 10x zředěného zásobního roztoku NADPH  

(c = 1 mmol/l) do kyvety a následným doplněním redestilovanou vodou do celkového 

objemu 1 ml. Intenzitu fluorescence jsme měřili při excitační vlnové délce 340 nm a emisní 

vlnové délce 460 nm. Ke každé koncentraci NADPH jsme si připravili 2 vzorky a každý 3x 

změřili. Z průměrných hodnot jsme následně sestrojili graf. 

Tab. 2. Příprava roztoků NADPH pro měření kalibrační přímky 

Koncentrace NADPH v 
roztoku (μmol/l) 

Pipetovaný objem 
NADPH (μl) o  
c = 1 mmol/l 

Objem 
redestilované vody (μl) 

0 0 1000 
0,5 5 995 
1 10 990 
2 20 980 
5 50 950 

10 100 900 
20 200 800 
50 500 500 
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4.3.3 Měření vlivu cytosolu a mikrosomů na intenzitu 

fluorescence roztoku NAPDH 

Vliv biologického materiálu na intenzitu fluorescence jsme sledovali u 5 μM roztoku 

NADPH. Do kyvety jsme pipetovali 5 μl NADPH o koncentraci 1 mmol/l, konkrétní množství 

cytosolu nebo mikrosomů z buněčné linie MCF-7 a doplnili redestilovanou vodou do 

celkového objemu 1 ml. Na základě naměřených údajů jsme sestrojili graf. 

Tab. 3. Příprava roztoků pro měření vlivu biologického materiálu na fluorescenci 
NADPH 

Objem redestilované 
vody (μl) 

Objem NADPH (μl) o  
c = 1 mmol/l 

Objem cytosolu nebo 
mikrosomů (μl) 

995 5 0 
994 5 1 
992 5 2 
990 5 5 
985 5 10 
975 5 20 
965 5 30 
945 5 50 
895 5 100 

 

4.3.4 Měření vlivu estronu, estradiolu a acenaftenolu na 

intenzitu fluorescence roztoku NADPH 

Vliv těchto substrátu na intenzitu fluorescence jsme měřili u vodného roztoku 

NADPH o koncentraci 5 μmol/l. Měřená směs o celkovém objemu 1 ml se skládala z 5 μl 

NADPH o koncentraci 1 mmol/l, konkrétního množství estronu, estradiolu nebo 

acenaftenolu, a z redestilované vody. Pro měření vlivu těchto tří látek jsme použili zásobní 

roztoky o koncentraci 100 mmol/l u acenaftenolu a 10 mmol/l u estronu a estradiolu. 
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Tab. 4. Příprava roztoků pro měření vlivu estronu a estradiolu na fluorescenci NADPH 

Objem 
redestilované vody 

(μl) 

Objem NADPH (μl) 
c = 1 mmol/l 

Objem estronu 
(estradiolu) (μl) 

c = 10 mmol/l 

Koncentrace 
estronu 

(estradiolu) 
(μmol/l) 

995 5 0 0 
994 5 1 10 
993 5 2 20 
990 5 5 50 
985 5 10 100 
975 5 20 200 

Tab. 5. Příprava roztoků pro měření vlivu acenaftenolu na fluorescenci NADPH 

Objem 
redestilované vody 

(μl) 

Objem NADPH (μl) 
c = 1 mmol/l 

Objem acenaftenolu 
(μl) 

c = 100 mmol/l 

Koncentrace 
acenaftenolu 

(μmol/l) 
995 5 0 0 
994 5 1 100 
993 5 2 200 
990 5 5 500 
985 5 10 1000 
975 5 20 2000 

 

4.3.5 Kontinuální stanovení aktivit 17β-HSDs 

Aktivity 17β-hydroxysteroiddehydrogenas jsme měřili kontinuálně pomocí 

spektrofluorimetru při excitační vlnové délce 340 nm a emistní vlnové délce 460 nm. Dobu 

měření jsme stanovili na 300 sekund, tak abychom měli dostatek času pro napipetování 

jednotlivých složek do reakční směsi a následně dostatečně dlouhou dobu pro změření 

nárůstu fluorescenčního signálu (Obr. 9). 

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml byla složena z pufru (TRIS-HCl nebo fosfátový) 

o různém pH, kofaktoru (NAPDH nebo NADP+), enzymů (cytosol nebo mikrosomy z MCF-7) 

a substrátu (estron nebo estradiol). Jednotlivé složky jsme do reakční směsi přidávali 

v přesně takovém pořadí, jak jsou výše jmenovány. Před koncem měření jsme jako 

standardní přídavek pipetovali 5 μl NADPH o koncentraci 1 mmol/l. 
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Obr. 9. – Vzorový graf kontinuální přeměny NADP+ na NADPH se standardním 
přídavkem NADPH 

 

Enzymová aktivita a je změna látkového množství produktu za čas a = Δn/Δt. Změnu 

látkového množství produktu odvodíme od změny intenzity fluorescence (ΔI = B – A) po 

přidání konkrétního množství standardního přídavku NADPH o známé koncentraci (n = c . 

V). Vzorec pro výpočet enzymové aktivity pak vypadá následovně: 

a = k / (B – A) . n [mol . s-1, kat] 

Enzymová aktivita vztažená na objem přidávaného biologického vzorku se nazývá 

koncentrace aktivity a předchozí vzorec se rozšíří o stupeň zředění enzymu: 

ac = k / (B – A) . n . D [mol . s-1 . ml-1] 

Rychlost enzymové reakce je změna koncentrace produktu v čase vztažená na objem 

celé inkubační směsi. 

ve = k / (B – A) . n . V [mol . s-1 . l-1] 
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a – aktivita enzymu (mol . ml-1 . s-1) 

ac – koncentrace aktivity (mol . s-1 . l-1) 

k – směrnice přímky 

B – intenzita fluorescence po přidání standardního přídavku NADPH 

A – intenzita fluorescence před přídavkem standardního přídavku NADPH 

n – látkové množství standardního přídavku NADPH 

D – zředění enzymu 

V – objem reakční směsi 

Směr vzájemné přeměny estronu a estradiolu převažoval podle kofaktoru, který 

jsme do reakční směsi dávali v nadbytku. Zjednodušený zápis přeměny těchto estrogenů 

vypadá následovně: 

 Estron + NADPH → Estradiol + NADP+ 

Estradiol + NADP+ → Estron + NADPH 

Pro optimalizaci měření enzymové aktivity jsme připravili celou řadu vzorků o 

různém množství jednotlivých složek. Vyzkoušeli jsme:  

1) TRIS-HCl pufr o pH = 9,1, 8,9, 8,7, 8,4, 8,0 a 7,4, fosfátový pufr o pH = 7,0 a 6,7 

2) Koenzymu NADP+ jsme přidávali 10 μl o koncentracích 10 mmol/l a 1 mmol/l 

3) Koenzymu NADPH jsme přidávali 10 μl o koncentracích 10 mmol/l a 1 mmol/l 

4) Estronu a estradiolu jsme pipetovali po 2 μl o koncentracích 100 mmol/l, 10 

mmol/l a 1 mmol/l 

5) Cytosolu a mikrosomů jsme přidávali 50 μl 

Reakční směs jsme vytvořili smícháním pufru s 10 μl NADPH nebo NADP+ (podle 

plánovaného směru reakce) a s 50 μl cytosolu nebo mikrosomů. Reakci jsme startovali 

přidáním substrátu (estron nebo estradiol podle plánovaného směru reakce). 
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4.3.6 Kontinuální stanovení aktivity 

acenaftenoldehydrogenas 

Acenaftenoldehydrogenasami (AND) jsou označovány enzymy schopné redukovat 

acenaftenol na acenaftenon. Jedním z enzymů s prokázanou AND aktivitou je AKR1C3. 

Pro spektrofluorimetrické měření jsme použili reakční směs složenou z TRIS-HCl 

pufru o pH = 8,9, NADP+ a cytotolu nebo mikrosomů. Reakci jsme zahájili přídavkem 

acenaftenolu. Tak jako v předcházejícím případě i zde jsme připravili vzorky o různém 

množství jednotlivých složek, abychom mohli složení reakční směsi optimalizovat. 

Zkoušeli jsme tyto různé koncentrace jednotlivých složek: 

Acenaftenolem o koncentracích 1000, 100 a 10 μmol/l 

NADP+ o koncentracích 100, 10 a 1 μmol/l 

 

4.3.7 Vliv estradiolu na aktivitu AND 

Inhibiční vliv estradiolu na aktivitu AND obsažené v cytosolu buněčné nádorové linie 

MCF-7 jsme studovali pomocí kontinuální přeměny NADP+ na NADPH u vzorků s různou 

koncentrací substrátu acenaftenolu. 

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml byla složena z TRIS-HCl pufuru o pH = 8,9, 10 

μl NAPD+ (c = 10 mmol/l), 50 μl cytosolu, x μl acenaftenolu (c = 100 mmol/l) a 2 μl 

estradiolu (c = 100, 10, 1 a 0,1 mmol/l). Enzymovou reakci jsme odstartovali přídavkem 

acenaftenolu, nechali přibližně 90 sekund narůstat množství NADPH, poté přidali estradiol 

a po dalších 90 sekundách přidali standardní přídavek NAPDH (5 μl o c = 1 mmol/l). Přesné 

složení jednotlivých vzorků uvádíme v tabulce (Tab. 6). 
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Tab. 6. Složení jednotlivých vzorků pro měření inhibice. Každý navíc obsahuje 10 μl NADP+ 
a 50 μl cytosolu. 

Pufr (μl) 
Objem 

acenaftenolu 
(μl) 

Koncentrace 
acenaftenolu 

v reakční 
směsi (μmol/l) 

2 μl estradiolu 
o koncentraci 

(mmol/l) 

Koncentrace 
estradiolu 
v reakční 

směsi (μmol/l) 

928 10 1000 

100 200 
10 20 
1 2 

0,1 0,2 

930,5 7,5 750 

100 200 
10 20 
1 2 

0,1 0,2 

933 5 500 

100 200 
10 20 
1 2 

0,1 0,2 

935,5 2,5 250 

100 200 
10 20 
1 2 

0,1 0,2 

 

U jednotlivých vzorků jsme vypočítali enzymovou aktivitu po přídavku estradiolu a 

výsledky zpracovali do tabulek a grafů. 
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4.4 CHROMATOGRAFICKÁ MĚŘENÍ 

Cílem chromatografických měření bylo vypracovat metodu pro analýzu enzymové 

aktivity estronreduktas v cytosolu a mikrosomech MCF-7. Museli jsme optimalizovat 

složení inkubační směsi a vypracovat postup pro extrakci estrogenů z biologického 

materiálu a jejich následnou analýzu na kapalinovém chromatografu. 

 

4.4.1 Optimalizace chromatografických a extrakčních 

podmínek 

4.4.1.1 Optimalizace složení mobilní fáze a rychlosti průtoku 

Na základě teoretických poznatků (Gatti at al. 1997) jsme pracovali s mobilní fází 

(MF) o složení acetonitril (ACN) a voda (H2O). Museli jsme optimalizovat zastoupení 

jednotlivých složek a rychlost průtoku tak, aby píky estrogenů byly od sebe dostatečné 

oddělené ale zároveň ostré a aby čas potřebný pro jednu analýzu byl co nejmenší. 

Analýzy jsme prováděli na koloně LiochroCART 250-3, C18 (244 x 4 mm I.D., 5μm), 

Merck, Německo, s nastavenou teplotou na 37˚C a látky detekovali pomocí 

fluorescenčního detektoru (λex = 280 nm, λem = 312 nm).  Vyzkoušeli jsme různý poměr 

obou složek ACN a H2O v mobilní fázi a různou rychlost průtoku (0,8 a 1 ml/min) a sledovali 

jsme, jak se změní průběh separace. V tabulce (Tab. 7) uvádíme složení jednotlivých 

mobilních fází.  

Tab. 7. Zkoušená složení MF a rychlosti průtoku 

Složení MF 
(ACN : H2O) 

50 : 50 45 : 55 42 : 58 41 : 59 40 : 60 

Rychlost průtoku 
(ml/min) 

1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 
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4.4.1.2 Výběr vnitřního standardu 

Vnitřní standard by měla být látka strukturně podobná látce analyzované a 

chromatografický pík vnitřního standardu by se měl nacházet v blízkosti píku analytu, ale 

nesmí ho překrývat. 

Celkově jsme zkoušeli 3 látky jako potencionální vnitřní standardy – testosteron, 

kortikosteron a estriol. Analyzovaná směs se skládala z 10 μl zásobního roztoku vnitřního 

standardu (c = 1 mmol/l pro testosteron a kortikosteron, 25 μmol/l pro estriol), 10 μl 

estradiolu (c = 10 μmol/l) a 10 μl estronu (c = 1 mmol/l). Tyto látky jsme napipetovali do 

mikrozkumavky a doplnili jsme mobilní fází o složení ACN:H2O 41:59 do celkového objemu 

1 ml. 

Průtok byl nastaven na 0,8 ml/min, nástřik činil 20 μl a látky jsme analyzovali na UV-

VIS a fluorescenčním (λex = 280 nm, λem = 312 nm) detektoru. 

 

4.4.1.3 Závislost mezi plochou píku a koncentrací stanovované látky 

Pro nalezení vztahu (kalibrační křivky) mezi plochou píku a množstvím eluované látky 

jsme použili metodu vnějšího standardu. Vzorek pro měření jsme připravili napipetováním 

určitého objemu všech tří zásobních roztoků (c = 1 mmol/l pro estron, 10 μmol/l pro 

estradiol a 25 μmol/l pro estriol) do jedné směsi ACN:H2O 41:59 o celkovém konečném 

objemu 1 ml. V tabulce (Tab. 8) uvádíme složení jednotlivých směsí. 

Tab. 8. Složení vzorků pro měření kalibrační křivky 

Číslo vzorku 
c estronu 
(μmol/l) 

c  estradiolu 
(nmol/l) 

c  estriolu 
(nmol/l) 

1 1 10 25 
2 2 20 50 
3 10 100 125 
4 20 200 250 
5 50 500 500 
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4.4.1.4 Optimalizace liquid–liquid extrakce (LLE) 

Vzhledem ke složitosti inkubační směsi není možné vzorky bez úpravy nastřikovat 

rovnou na kolonu. Proto samotné HPLC analýze musí předcházet úprava vzorku, pomocí 

které se zbavíme nežádoucích složek (biologický materiál, pufr). K tomuto účelu jsme zvolili 

liquid-liquid extrakci pomocí ethylacetátu. 

Vzorky pro LLE o celkovém objemu 300 μl jsme připravili smísením 270 μl TRIS-HCl 

pufru o pH = 7,4, 10 μl estriolu (c = 25 μmol/l), 10 μl estradiolu (c = 10 μmol/l) a 10 μl 

estronu (c = 1 mmol/l). U takto připravených vzorků jsme zkoušeli jednonásobnou nebo 

dvojnásobnou LLE (v obou případech jsme si připravili 5 paralelních vzorků) a zjišťovali vliv 

na výtěžnost extrakce. Samotný extrakční postup se skládal z těchto kroků: 

1) Přidání 700 μl ethylacetátu do vzorku 

2) Třepání vzorku na třepačce po dobu 15 min 

3) Centrifugace vzorku (3 min,  10000 otáček/min) 

4) Odběr 680 μl horní organické fáze do vialky 

U dvojnásobné extrakce byl celý postup opakován. Vialky jsme umístili do vakuové 

odparky a ethylacetát nechali odpařit. Následně jsme zbylý obsah rozpustili v 1 ml MF 

(ACN:H2O 41:59) a provedli HPLC analýzu. Naměřené hodnoty jsme sepsali do tabulky. 

Mobilní fáze měla složení ACN:H2O 41:59, průtok byl nastaven na 0,8 ml/min, 

nástřik činil 20 μl. Detektor byl fluorescenční (λex = 280 nm, λem = 312 nm). 

 

4.4.2 Příprava vzorků a optimalizace inkubačních 

podmínek 

Reakční směs o celkovém objemu 300 μl složená z TRIS-HCl pufru o pH = 7,4, 10 μl 

NADPH (c = 1 mmol/l), 30 μl cytosolu nebo mikrosomů z MCF-7, 10 μl vnitřního standardu 

estriolu (c = 25 μmol/l) a 10 μl substrátu estronu (c = 0,75 mmol/l) byla připravována na 

ledě, aby nedocházelo k předčasné k enzymové reakci do té doby, než jsme všechny vzorky 

připravili a společně umístili do inkubátoru. Inkubaci jsme ukončovali přidáním 700 μl 
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extrakčního činidla ethylacetátu. Následovala dvojnásobná LLE, odpaření ethylacetátu na 

odparce, rozpuštění v 1 ml MF (ACN:H2O 41:59) a HPLC analýza. 

Podmínky chromatografické analýzy: mobilní fáze byla tvořena ACN a vodou 

v poměru 41:59 při průtoku 0,8 ml/min. Vzorky byly nastřikovány v objemu 20 μl a 

analyzovány fluorescenčním detektorem (λex = 280 nm, λem = 312 nm). 

Každou konkrétní inkubační směs jsme vždycky připravovali paralelně 5x a k ní si 

také připravili slepý biologický (bez přídavku biologického materiálu) a slepý chemický 

vzorek (bez přídavku substrátu estronu). 

 

4.4.2.1 Závislost délky inkubace na přírůstek estradiolu 

Studovali jsme závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu. Reakční 

směs byla složena přesně tak, jak je popsáno výše. Takto připravené vzorky jsme inkubovali 

0, 15, 30, 45 a 60 minut, poté provedli dvojnásobnou LLE, odpařili, rozpustili v 1 ml MF 

(ACN:H2O 41:59) a provedli HPLC analýzu. Ke každé délce inkubace jsme si připravili 5 

paralelních vzorků + vzorky slepé. Naměřená data jsme zpracovali do tabulky a grafu.  

 

4.4.2.2 Vliv glukosa-6-fosfátdehydrogenasy na přírůstek estradiolu 

Glukasa-6-fosfátdehydrogenasa (G6PD) je enzym konvertující glukosu-6-fosfát (G6P) 

na glukonolakton-6-fosfát s využitím kofaktoru NADP+, který se redukuje na NADPH. V 

reakční směsi je tímto vznikající NADP+ z cesty redukce estronu díky G-6PD zpátky 

redukován na NADPH.  

Zkoušeli jsme 2 postupy inkubace s přídavkem G6PD a G6P.: 

1) V prvním postupu jsme do inkubační směsi o celkovém objemu 290 μl a bez 

přítomnosti substrátu estronu přidávali 1 μl 10x naředěné G6PD a 10 μl G6P (c = 10 

μmol/l). Tuto směs jsme nejprve 8 minut preinkubovali a až poté přidali 10 μl 

estronu a inkubovali 60 minut.  
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2) Ve druhém postupu jsme 8 minutovou preinkubaci neprováděli a kompletní 

reakční směs připravenou na ledě jsme rovnou inkubovali 60 minut.  

Ke každému postupu jsme si připravili 5 paralelních vzorků + vzorky slepé.  Výsledky 

jsme zapsali do tabulky. 

 

4.4.3 Stanovení aktivit estronreduktas v cytosolu MCF-7 

Aktivitu estronreduktas jsme stanovovali analýzou přírůstku estradiolu v inkubační 

směsi pomocí HPLC. Inkubační směs o celkovém objemu 300 μl se skládala z 215-237 μl 

TRIS-HCl pufru o pH = 7,4, 30 μl cytosolu z MCF-7, 1 μl 10x naředěné G6PD, 10 μl G6P (c = 

10 μmol/l), 10 μl NADPH (c = 1 mmol/l) a 10 μl vnitřního standardu estriolu (c = 25 μmol/l). 

Tuto reakční směs bez substrátu estronu jsme nejprve 8 minut preinkubovali a až poté 

přidali určitý objem 0,75 mM estronu a tím zahájili reakci. Složení jednotlivých inkubačních 

směsí uvádíme v tabulce Tab. Délku inkubace jsme zvolili na 60 min, po této době provedli 

dvojnásobnou LLE pomocí ethylacetátu, organiku odpařili, zbylé látky rozpustili v 1 ml MF 

(ACN:H2O 41:59) a analyzovali na HPLC. Ke každé koncentraci substrátu jsme připravili 5 

paralelních vzorků +vzorky slepé. 

Podmínky chromatografické analýzy: mobilní fáze byla tvořena ACN a vodou 

v poměru 41:59 při průtoku 0,8 ml/min. Vzorky byly nastřikovány v objemu 20 μl a 

analyzovány fluorescenčním detektorem (λex = 280 nm, λem = 312 nm). 

Tab. 9. Příprava inkubačních směsí pro stanovení aktivity estronreduktas v cytosolu MCF-7 

Číslo vzorku 
Objem estronu  

(c = 0,75 mmol/l) 
Koncentrace estronu 

v inkubační směsi (μmol/l) 
1 2 5 
2 6 15 
3 10 25 
4 16 40 
5 24 60 
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4.4.4 Měření aktivit estronreduktas v cytosolu  

MCF-10A a MDA-MB231 

Pro srovnání buněčných linií MCF-10A a MDA-MB231 s MCF-7 jsme zjišťovali, zdali 

vůbec cytosol z těchto buněčných linií obsahuje aktivní estronreduktasy, které by estron 

metabolizovali na estradiol. 

Inkubační směs o objemu 300 μl byla složena z 229 μl TRIS-HCl pufru o pH = 7,4, 30 

μl cytosolu z MCF-10A nebo z MDA-MB231, 1 μl 10x naředěné G6PD, 10 μl G6P (c = 10 

μmol/l), 10 μl NADPH (c = 1 mmol/l) a 10 μl vnitřního standardu estriolu (c = 25 μmol/l). 

Tuto reakční směs jsme nejprve 8 min preinkubovali a až poté přidali 10 μl estronu (c = 

0,75 mmol/l) a nechali inkubovat 60 min, provedli LLE s ethylacetátem, ethylacetát odpařili 

a zbylé látky rozpustili v 1 ml MF (ACN:H2O 41:59). Inkubační směs o konkrétním složení 

jsme si připravili 5x + ke každému složení i patřičné slepé vzorky. 

Tab. 10. Příprava inkubačních směsí pro zjištění aktivit estronreduktas v biologickém 
materiálu 

Číslo vzorku Objem cytosolu (μl) Délka inkubace (min) 
Koncentrace estronu 

v inkubační směsi 
(μmol/l) 

1 30 μl MCF-10A 
60 25 

2 30 μl MDA-MB231 

 

 

 



5 VÝSLEDKY

5.1 SPEKTROFLUORIMETRICK

5.1.1 Excitační a emisní spektra

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili fluorescenční spektra u 10

NADPH a NADP+. U emisního spektra NADPH 

vlnové délce 460 nm. U 

emisní spektrum NADPH 

Obr. 10. Emisní spektrum NADPH s
při excitaci 340 nm
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VÝSLEDKY 

SPEKTROFLUORIMETRICKÁ MĚŘENÍ 

Excitační a emisní spektra 

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili fluorescenční spektra u 10

. U emisního spektra NADPH při excitaci 340 nm se maximum n

 excitačního spektra NADPH je tomu přesně naopak. Excitační a 

emisní spektrum NADPH je uvedeno na obrázcích (Obr. 10 a 11). 

Emisní spektrum NADPH s maximem odpovídajícím vlnové délce 460 nm 
při excitaci 340 nm 

 

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili fluorescenční spektra u 100 μM roztoků 

při excitaci 340 nm se maximum nachází na 

excitačního spektra NADPH je tomu přesně naopak. Excitační a 

 

maximem odpovídajícím vlnové délce 460 nm 



Obr. 11. Excitační spektrum NADPH s
nm při nastavené emisi na

 

5.1.2 Závislost intenzity fluorescence na koncentraci 

NADPH 

Závislost intenzity fluorescence

paralelně připravených vzorků pro jednu koncentraci. Průměrné hodnoty 

v tabulce (Tab. 11) a na obrázku

Tab. 11. Intenzita fluorescence jednotlivých rozto

c (μmol/l) 0 
Signál 2,2 

Obr. 12. Závislost intenzity fluorescence na koncentraci NAPDH
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Excitační spektrum NADPH s maximem odpovídajícím vlnové délce 340 
nastavené emisi na 460 nm 

Závislost intenzity fluorescence na koncentraci 

slost intenzity fluorescence na koncentraci NADPH jsme měřili 3x u každých dvou 

paralelně připravených vzorků pro jednu koncentraci. Průměrné hodnoty 

na obrázku (Obr. 12) 

Intenzita fluorescence jednotlivých roztoků NADPH 

0,5 1 2 5 10 
6,5 10,7 18,1 39,4 66,8 

Závislost intenzity fluorescence na koncentraci NAPDH

y = 5,6652x + 7,0411
R² = 0,998

10 20 30 40 50

Koncentrace NADPH (μmol/l)

 

maximem odpovídajícím vlnové délce 340 

Závislost intenzity fluorescence na koncentraci 

NADPH jsme měřili 3x u každých dvou 

paralelně připravených vzorků pro jednu koncentraci. Průměrné hodnoty jsou uvedeny 

20 50 
127,5 286,5 

 

Závislost intenzity fluorescence na koncentraci NAPDH 

60



Z dosažených hodnot je zřejmé, že ve zvoleném koncentračním rozsahu je závislost 

intenzity fluorescence na koncentraci NADPH lineární.

 

5.1.3 Vliv cytosolu a mikrosomů na intenzitu fluorescence

Sledovali jsme vliv různého množství

z MCF-7) na intenzitu fluorescence 

roztoku NADPH v závislosti na objemu

jsme uvedli v tabulkách (Tab.

 

Tab. 12. Vliv cytosolu na fluorescenci 5 μM roztok

Cytosol (μl) 0 
Signál 39,3 

Obr. 13. Vliv rostoucího množství cytosolu na fluorescenční signál u 5 
NADPH 
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dosažených hodnot je zřejmé, že ve zvoleném koncentračním rozsahu je závislost 

fluorescence na koncentraci NADPH lineární. 

Vliv cytosolu a mikrosomů na intenzitu fluorescence

liv různého množství biologického materiálu (cytosolu a mikrosomů 

) na intenzitu fluorescence roztoku NADPH. Hodnoty fluorescenčního 

závislosti na objemu biologického materiálu přidaného do reakční směsi

Tab. 12 a 13) a na obrázcích (Obr. 13 a 14). 

Vliv cytosolu na fluorescenci 5 μM roztoků NADPH 

1 2 5 10 20 30
39,3 39,4 39,8 40,1 40,6 41,3

Vliv rostoucího množství cytosolu na fluorescenční signál u 5 

39,3 39,4 39,8 40,1 40,6 41,3
43,5

46,6

Množství cytosolu

dosažených hodnot je zřejmé, že ve zvoleném koncentračním rozsahu je závislost 

Vliv cytosolu a mikrosomů na intenzitu fluorescence 

cytosolu a mikrosomů 

roztoku NADPH. Hodnoty fluorescenčního signálu 5 μM 

přidaného do reakční směsi 

30 50 100 
41,3 43,5 46,6 

 

Vliv rostoucího množství cytosolu na fluorescenční signál u 5 μM roztoku 

Bez cytosolu

1 μl cytosolu

2 μl cytosolu

5 μl cytosolu

10 μl cytosolu

20 μl cytosolu

30 μl cytosolu

50 μl cytosolu

100 μl cytosolu



Tab. 13. Vliv mikrosomů na fluorescenci 5 

Mikrosomy (μl) 0 
Signál 38,8

Obr. 14. Vliv rostoucího množství mikrosomů na fluorescenční signál u 5 
NADPH 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že rostoucí množství cytosolu nebo mikrosomů 

zvyšovalo intenzitu fluorescence jen

 

5.1.4 Vlivu estronu, estradiolu a acenaftenolu na intenzitu 

fluorescence roztoku NADPH

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili intenzity fluorescence v

koncentraci substrátu v roztoku NADPH o koncentraci 5 μmol/l. Hodnoty fluorescen

signálu jsme sepsali do tabulek
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Vliv mikrosomů na fluorescenci 5 μM roztoků NADPH 

 1 2 5 10 20 30
38,8 38,8 38,9 39,0 39,2 39,4 39,9

Vliv rostoucího množství mikrosomů na fluorescenční signál u 5 

naměřených hodnot vyplývá, že rostoucí množství cytosolu nebo mikrosomů 

zvyšovalo intenzitu fluorescence jen nepatrně. 

Vlivu estronu, estradiolu a acenaftenolu na intenzitu 

fluorescence roztoku NADPH 

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili intenzity fluorescence v

roztoku NADPH o koncentraci 5 μmol/l. Hodnoty fluorescen

signálu jsme sepsali do tabulek (Tab. 14, 15 a 16) a znázornili v grafech (Obr. 15, 16 a 17)

38,8 38,9 39,0 39,2 39,4 39,9 40,6 41,9

Množství mikrosomů

30 50 100 
39,9 40,6 41,9 

 

Vliv rostoucího množství mikrosomů na fluorescenční signál u 5 μM roztoku 

naměřených hodnot vyplývá, že rostoucí množství cytosolu nebo mikrosomů 

Vlivu estronu, estradiolu a acenaftenolu na intenzitu 

Pomocí spektrofluorimetru jsme změřili intenzity fluorescence v závislosti na 

roztoku NADPH o koncentraci 5 μmol/l. Hodnoty fluorescenčního 

(Obr. 15, 16 a 17).  

Bez mikrosomů

1 μl mikrosomů

2 μl mikrosomů

5 μl mikrosomů

10 μl mikrosomů

20 μl mikrosomů

30 μl mikrosomů

50 μl mikrosomů

100 μl mikrosomů



Tab. 14. Vliv estradiolu na fluorescenci 5 μM roztok

c (μmol/l) 0 
Signál 39,3 

Obr. 15. Vliv rostoucího 
roztoku NADPH 

 

Tab. 15. Vliv estronu na fluorescenci 5 μM roztok

c (μmol/l) 0 
Signál 39,0 

Obr. 16. Vliv rostoucího množství estronu na fluorescenční 
NADPH 
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Vliv estradiolu na fluorescenci 5 μM roztoků NADPH 

10 20 50 100
36,8 36,3 36,0 35,0

Vliv rostoucího množství estradiolu na fluorescenční signál u 5 
 

Vliv estronu na fluorescenci 5 μM roztoků NADPH 

10 20 50 100
38,0 37,7 37,3 36,6

Vliv rostoucího množství estronu na fluorescenční signál u 5 

39,3
36,8 36,3 36,0 35,0

32,2

Koncentrace estradiolu

Bez estradiolu

10 μmol/l estradiolu

20 μmol/l estradiolu

50 μmol/l estradiolu

100 μmol/l estradiolu

200 μmol/l estradiolu

39,0 38,0 37,7 37,3 36,6 35,6

Koncentrace estronu

Bez estronu

10 μmol/l estronu

20 μmol/l estronu

50 μmol/l estronu

100 μmol/l estronu

200 μmol/l estronu

100 200 
35,0 32,2 

 

množství estradiolu na fluorescenční signál u 5 μM 

100 200 
36,6 35,6 

 

signál u 5 μM roztoku 

Bez estradiolu

mol/l estradiolu

mol/l estradiolu

mol/l estradiolu

mol/l estradiolu

mol/l estradiolu

Bez estronu

mol/l estronu

mol/l estronu

mol/l estronu

mol/l estronu

mol/l estronu



Tab. 16. Vliv acenaftenolu na fluorescenci 5 μM roztok

c (μmol/l) 0 
Signál 38,6 

Obr. 17. Vliv rostoucího množství acenaftenolu na fluorescenční signál u 5 
roztoku NADPH 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že estron a estradiol v

fluorescenci NADPH, acenaftenol naopak ve vyšších koncentracích mírně fluorescenční 

signál NADPH zvyšuje. 

 

5.1.5 Stanovení aktivity estronreduktas a 

estradioldehydrogenas

Při měření redukce estronu a dehydrogenace estradiolu v

jsme nezaznamenali žádný signifikantní n

byla dána přírůstkem nebo úbytkem NADPH, v

znamená, že v žádném ze

vyplývá, že zvolená spektrofluorimetrická metoda není vhodná pro detekci aktivit 

estronreduktas a estradioldehydrogenas.

 

38,6

0

10

20

30

40

50

60

70
Fl

u
o

re
sc

e
n

čn
í s

ig
n

ál

- 59 - 

 

Vliv acenaftenolu na fluorescenci 5 μM roztoků NADPH 

100 200 500 100
40,1 41,8 44,8 52,3

Vliv rostoucího množství acenaftenolu na fluorescenční signál u 5 
 

naměřených hodnot vyplývá, že estron a estradiol v nepatrné míře zháší 

fluorescenci NADPH, acenaftenol naopak ve vyšších koncentracích mírně fluorescenční 

Stanovení aktivity estronreduktas a 

estradioldehydrogenas 

redukce estronu a dehydrogenace estradiolu v cytosolu buněk MCF

jsme nezaznamenali žádný signifikantní nárůst nebo pokles intenzity fluorescence, která by 

dána přírůstkem nebo úbytkem NADPH, v žádném z připravených vzorků. To 

žádném ze vzorků jsme nedokázali změřit enzymovou aktivitu. Z

vyplývá, že zvolená spektrofluorimetrická metoda není vhodná pro detekci aktivit 

estronreduktas a estradioldehydrogenas. 

38,6 40,1 41,8
44,8

52,3

62,2

Koncentrace acenaftenolu

Bez acenaftenolu

0,1 mmol/l acenaftenolu

0,2 mmol/l acenaftenolu

0,5 mmol/l acenaftenolu

1 mmol/l acenaftenolu

2 mmol/l acenaftenolu

1000 2000 
52,3 62,2 

 

Vliv rostoucího množství acenaftenolu na fluorescenční signál u 5 μM 

nepatrné míře zháší 

fluorescenci NADPH, acenaftenol naopak ve vyšších koncentracích mírně fluorescenční 

cytosolu buněk MCF-7 

intenzity fluorescence, která by 

připravených vzorků. To 

vou aktivitu. Z toho 

vyplývá, že zvolená spektrofluorimetrická metoda není vhodná pro detekci aktivit 

Bez acenaftenolu

0,1 mmol/l acenaftenolu

0,2 mmol/l acenaftenolu

0,5 mmol/l acenaftenolu

1 mmol/l acenaftenolu

2 mmol/l acenaftenolu



- 60 - 

 

5.1.6 Stanovení aktivity AND 

Zatímco v mikrosomech z MCF-7 jsme nenalezli žádnou aktivitu AND, v cytosolu 

MCF-7 byla aktivita AND poměrně dobře měřitelná. 

Pro výpočet enzymové aktivity jsme použili směrnice přímky. Pro optimalizaci složení 

reakční směsi jsme studovali vliv koncentrace acenaftenolu, kofaktoru NADP+ a množství 

cytosolu na enzymovou aktivitu. 

 

5.1.6.1 Vliv NADP+ na enzymovou kinetiku 

Zkoušeli jsme vliv zvyšující se koncentrace kofaktoru NADP+ na aktivitu AND. Měření 

jsme prováděli se třemi různými koncentracemi NAPD+ a koncentraci acenaftenolu jsme 

zvolili na 750 μmol/l. 

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml se skládala z 930 μl TRIS-HCl pufru o pH = 8,9, 

10 μl NAPD+ (c = 10, 1 a 0,1 mmol/l), 50 μl cytosolu a 7,5 μl acenaftenolu (c = 100 mmol/l). 

Výsledné průměrné aktivity z měření 5 paralelních vzorků jsou uvedeny v tabulce (Tab. 17) 

a na obrázku (Obr. 18). 

Tab. 17. Vliv koncentrace NADP+ na aktivitu AND 

10 μl NADP+ o 
koncentraci 

Koncentrace 
NADP+ (μmol/l) 

Průměrná 
směrnice 

Enzymová aktivita 
(pkat) 

10 mmol/l 100 0,153 14,17 
1 mmol/l 10 0,112 10,37 

0,1 mmol/l 1 0,029 2,69 



Obr. 18. Vliv koncentrace NADP

 

Pro další měření jsme jako optimální množství přidávaného kofaktoru NADP

koncentraci 100 μmol/l. 

 

5.1.6.2 Vliv cytosolu na aktivitu AND

K 1 ml reakční směsi, která obsahovala TRIS

mmol/l) a 7,5 μl acenaftenolu (c = 100 mmol/l), jsme p

zjišťovali vliv na aktivitu AND

v tabulce (Tab. 18) a na obrázku (Obr.

Tab. 18. Vliv množství cytos
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Vliv koncentrace NADP+ na aktivitu AND 

Pro další měření jsme jako optimální množství přidávaného kofaktoru NADP

 

Vliv cytosolu na aktivitu AND 

1 ml reakční směsi, která obsahovala TRIS-HCl pufr o pH 8,9, 10 μl NADP

mmol/l) a 7,5 μl acenaftenolu (c = 100 mmol/l), jsme přidávali různé množství cytosolu a 

aktivitu AND. Průměrné hodnoty z 5 paralelních měření jsou uvedeny 

) a na obrázku (Obr. 19). 

Vliv množství cytosolu na enzymovou aktivitu AND 

Průměrná 
směrnice 

Enzymová aktivita 
(pkat) 

0,055 5,09 
0,082 7,59 
0,112 10,37 
0,148 13,70 
0,230 21,30 

 

2,69

10,37

1 10

Koncentrace NADP+ (μmol/l)

 

Pro další měření jsme jako optimální množství přidávaného kofaktoru NADP+ zvolili 

HCl pufr o pH 8,9, 10 μl NADP+ (c = 10 

řidávali různé množství cytosolu a 

5 paralelních měření jsou uvedeny 

Koncentrace 
aktivity  

(pmol . s-1 . l-1) 
254,63 
253,09 
259,26 
274,07 
283,95 

14,17

100



Obr. 19. Vliv množství cytosolu na enzymovou aktivitu AND

 

Jako optimální množství enzymového preparátu jsme zvolili množství 50 

Potřebovali jsme co největší směrnici přímky, abychom aktivitu AND a její inhibici 

estradiolem mohli co nejlépe

množství biologického materiálu.

 

5.1.6.3 Kinetika AND

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml obsahovala TRIS

NADP+ (c = 10 mmol/l), 50 μl cytosolu z

Z průměrných hodnot směrnic přímky (z 5 paralelních měření)

(5 μl NAPDH o c = 1 mmol/l) jsme

Tab. 19. Enzymové parametry v

c 
acenaftenolu 

(μmol/l) 

Průměrná 
směrnice 
přímky

100 0,045
250 0,085
500 0,125
750 0,150

1000 0,165

5,09
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Vliv množství cytosolu na enzymovou aktivitu AND 

Jako optimální množství enzymového preparátu jsme zvolili množství 50 

Potřebovali jsme co největší směrnici přímky, abychom aktivitu AND a její inhibici 

estradiolem mohli co nejlépe a nejspolehlivěji změřit, ale zároveň spotřebovali co nejmenší 

množství biologického materiálu. 

Kinetika AND 

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml obsahovala TRIS-HCl pufr o pH = 8,9, 10 μl 

(c = 10 mmol/l), 50 μl cytosolu z MCF-7 a 1-10 μl acenaftenolu (c = 100 mmol

průměrných hodnot směrnic přímky (z 5 paralelních měření) a ze standardního přídavku 

l NAPDH o c = 1 mmol/l) jsme spočítali enzymové aktivity. 

Enzymové parametry v závislosti na koncentraci acenaftenolu 

Průměrná 
směrnice 
přímky 

Enzymová 
aktivita 
(pkat) 

Koncentrace 
aktivity  

(pmol . s-1 . ml-1) 
0,045 4,2 83,3 
0,085 7,9 157,4 
0,125 11,6 231,5 
0,150 13,9 277,8 
0,165 15,3 305,6 

7,59

10,37

13,70

30 40 50

Objem cytosolu (μl)

 

Jako optimální množství enzymového preparátu jsme zvolili množství 50 μl. 

Potřebovali jsme co největší směrnici přímky, abychom aktivitu AND a její inhibici 

spotřebovali co nejmenší 

HCl pufr o pH = 8,9, 10 μl 

10 μl acenaftenolu (c = 100 mmol/l). 

a ze standardního přídavku 

 

Rychlost  
(nmol . s-1 . l-1) 

4,2 
7,9 

11,6 
13,9 
15,3 

21,30

75
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Obr. 20. Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci acenaftenolu 

 

Z naměřených hodnost jsme spočítali zdánlivou maximální rychlost V`max a zdánlivou 

Michaelisovou konstrantu K`m. 

V`max = 22,08 nmol . s-1 . l-1 

K`m = 446,8 μmol/l 

 

5.1.7 Inhibice AND estradiolem v cytosolu MCF-7 

Testovali jsme vliv estradiolu na kinetiku AND. Inhibiční účinky estradiolu na aktivitu 

AND v cytosolickém preparátu MCF-7 jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 20, 21, 22 a 23) a 

v grafech (Obr. 21 a 22). Ke zjištění typu inhibice jsme použili dvou nejnižších koncentrací 

inhibitoru (c = 0,2 a 2 μmol/l).  
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Tab. 20. Vliv estradiolu na enzymovou aktivitu AND při koncentraci substrátu acenaftenolu 
1000 μmol/l 

Koncentrace 
acenaftenolu 

(μmol/l) 

Koncentrace 
estradiolu 
(μmol/l) 

Enzymová 
aktivita (pkat) 

Rychlost  
(nmol . s-1 . l-1) 

Podíl aktivity 

 
1000 

0 15,28 15,28 100,0% 
0,2 12,22 12,22 80,0% 
2 9,72 9,72 63,6% 

20 4,63 4,63 30,3% 
 200 2,31 2,31 15,1% 

Tab. 21. Vliv estradiolu na enzymovou aktivitu AND při koncentraci substrátu acenaftenolu 
750 μmol/l 

Koncentrace 
acenaftenolu 

(μmol/l) 

Koncentrace 
estradiolu 
(μmol/l) 

Enzymová 
aktivita (pkat) 

Rychlost  
(nmol . s-1 . l-1) 

Podíl aktivity 

 
750 

0 13,89 13,89 100,0% 
0,2 11,11 11,11 80,0% 
2 8,80 8,80 63,3% 

20 4,26 4,26 30,7% 
 200 1,94 1,94 14,0% 

Tab. 22. Vliv estradiolu na enzymovou aktivitu AND při koncentraci substrátu acenaftenolu 
500 μmol/l 

Koncentrace 
acenaftenolu 

(μmol/l) 

Koncentrace 
estradiolu 
(μmol/l) 

Enzymová 
aktivita (pkat) 

Rychlost  
(nmol . s-1 . l-1) 

Podíl aktivity 

 
500 

0 11,57 11,57 100,0% 
0,2 9,54 9,54 82,4% 
2 7,41 7,41 64,0% 

20 3,70 3,70 32,0% 
 200 1,85 1,85 16,0% 

Tab. 23. Vliv estradiolu na enzymovou aktivitu AND při koncentraci substrátu acenaftenolu 
250 μmol/l 

Koncentrace 
acenaftenolu 

(μmol/l) 

Koncentrace 
estradiolu 
(μmol/l) 

Enzymová 
aktivita (pkat) 

Rychlost  
(nmol . s-1 . l-1) 

Podíl aktivity 

 
250 

0 7,87 7,87 100,0% 
0,2 6,02 6,02 76,5% 
2 5,28 5,28 67,1% 

20 2,96 2,96 37,6% 
 200 1,85 1,85 23,5% 

 

 



Obr. 21. Závislost aktivity AND na koncentraci inhibitoru estradiolu u 
acenaftenolu 1000 a 750 μmol/l
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Obr. 22. Závislost enzymové
inhibované reakce 
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Závislost aktivity AND na koncentraci inhibitoru estradiolu u koncentrací 
acenaftenolu 1000 a 750 μmol/l 

250 500 750 1000 1250

Bez inhibice

0,2 µmol/l estradiolu
2 µmol/l estradiolu

c acenaftenolu (µµµµmol/l)

enzymové rychlosti na koncentraci acenaftenolu u neinhibované a 

12,22

9,72

4,63

11,11

8,80

4,26

0,2 2 20

Koncentrace inhibitoru (μmol/l)

1000 μmol/l acenaftenolu
750 μmol/l acenaftenolu

 

koncentrací 

Bez inhibice

mol/l estradiolu
mol/l estradiolu

 

i acenaftenolu u neinhibované a 

2,31
1,94

200

mol/l acenaftenolu
mol/l acenaftenolu



Z naměřených hodnot jsme spočítali 

Michaelisovou konstrantu K`

μmol/l. Výsledky uvádíme v

Tab. 24. Parametry neinhibované a inhibované reakce

Bez inhibice
V`max = 22,08
K`m = 446,8 

 

Hodnota K`m u inhibované a neinhibované reakce je, se zohledněním nepřesnosti 

měření, přibližně stejná, zatímco hodnota 

inhibitoru snižuje. To poukazuje na nekompetitivní typ inhibice. Pro názornost jsme 

neinhibovanou a inhibovanou reakci graficky zpracovali jako dvojité recipro

podle Lineweavera-Burka

 

Obr. 23. Dvojitě reciproké vynesení podle Lineweavera
koncentraci acenftenolu bez inhibitoru a s
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naměřených hodnot jsme spočítali zdánlivou maximální rychlost V`

Michaelisovou konstrantu K`m pro inhibovanou reakci o koncentraci estradiolu 0,2 a 2 

. Výsledky uvádíme v tabulce (Tab. 24). 

Parametry neinhibované a inhibované reakce 

Bez inhibice 0,2 μmol/l inhibitoru 2 μmol/l inhibitoru
22,08 V`max = 18,32 V`max = 13,53

 K`m = 487,1 K`m = 400,4

u inhibované a neinhibované reakce je, se zohledněním nepřesnosti 

měření, přibližně stejná, zatímco hodnota V`max se signifikantně se vzrůstající koncentrací 

inhibitoru snižuje. To poukazuje na nekompetitivní typ inhibice. Pro názornost jsme 

a inhibovanou reakci graficky zpracovali jako dvojité recipro

Burka (Obr. 23). 

Dvojitě reciproké vynesení podle Lineweavera-Burka, závislost rychlosti AND na 
koncentraci acenftenolu bez inhibitoru a s inhibitorem o c = 0,2 a 2 μmol/l
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0,25

0,001 -1E-17 0,001 0,002 0,003 0,004

1/koncentrace acenaftenolu (μmol/l)

Bez inhibitoru 2 μmol/l inhibitoru

0,2 μmol/l inhibitoru

zdánlivou maximální rychlost V`max a zdánlivou 

pro inhibovanou reakci o koncentraci estradiolu 0,2 a 2 

mol/l inhibitoru 
= 13,53 

= 400,4 

u inhibované a neinhibované reakce je, se zohledněním nepřesnosti 

se signifikantně se vzrůstající koncentrací 

inhibitoru snižuje. To poukazuje na nekompetitivní typ inhibice. Pro názornost jsme 

a inhibovanou reakci graficky zpracovali jako dvojité reciproké vynesení 

 

Burka, závislost rychlosti AND na 
c = 0,2 a 2 μmol/l 

0,004 0,005

mol/l inhibitoru
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5.2 CHROMATOGRAFICKÁ MĚŘENÍ 

5.2.1 Optimalizace chromatografických a extrakčních 

podmínek 

5.2.1.1 Vliv mobilní fáze a rychlosti průtoku na chromatografickou 

separaci estronu a estradiolu 

Pracovali jsme s mobilní fázi ACN:H2O o různém zastoupení obou složek a 

s průtokem 1 a 0,8 ml/s. Cílem bylo optimalizovat složení MF a rychlost průtoku tak, 

abychom od sebe oddělili píky estronu a estradiolu a zároveň dosáhli co nejkratšího času 

analýzy. Výsledky jsou zapsány v tabulce (Tab. 25). 

Tab. 25. Vliv složení mobilní fáze a rychlosti průtoku na čas a kvalitu analýzy 

Složení MF 
(ACN:H2O) 

Rychlost průtoku 
(ml/min) 

Čas analýzy (min) 
Oddělení píku 

estronu a 
estradiolu 

50:50 
0,8 7 překrývají se 
1,0 6 překrývají se 

45:55 
0,8 9 nedostatečné 
1,0 8 nedostatečné 

42:58 
0,8 11 nedostatečné 
1,0 9 nedostatečné 

41:59 
0,8 12 dostatečné 
1,0 10 dostatečné 

40:60 
0,8 13 dostatečné 
1,0 11 dostatečné 

 

Píky estronu a estradiolu se nám podařilo dostatečně rozdělit až u složení MF 

ACN:H2O 41:59 (Obr. 24). Nižší rychlost průtoku v jakémkoliv složení MF sice znamenala 

prodloužení doby jedné analýzy až o 2 minuty, ale vedla ke zvětšení plochy pod píkem 

analyzované látky, ve srovnání s rychlejším průtokem. Při nižším průtoku tak lze dosáhnout 

nižších detekčních limitů. Vzhledem k potřebě detekovat i co nejmenší přírůstky estradiolu 

při stanovení aktivit estronreduktas, zvolili jsme pro analýzy menší rychlost průtoku. 
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Ve všech následujících analýzách jsme používali MF o složení ACN:H2O 41:59 a 

rychlosti průtoku 0,8 ml/min. 

 

Obr. 24. HPLC chromatogram standardů estriolu (tR = 3,3), estradiolu (tR = 9,2) a estronu 
(tR = 10,5) 

 

5.2.1.2 Výběr vnitřního standardu 

Jako potencionální vnitřní standardy jsme testovali testosteron, kortikosteron a 

estriol. Zjišťovali jsme jejich retenční časy a způsob detekce. Výsledky jsme shrnuli do 

tabulky (Tab. 26). 

Tab. 26. Retenční časy a způsob detekce potencionálních vnitřních standardů 

Látka Retenční čas (min) Způsob detekce Podmínky detekce 

Testosteron 8,5 UV-VIS 
Adsorbční maximum 

245 nm 

Kortikosteron 3,2 UV-VIS 
Adsorpční maximum 

230 nm 

Estriol 2,9 RF 
λex = 280 nm, λem = 

312 nm 
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Látky testosteron a kortikosteron nebylo možné detekovat pomocí fluorimetrického 

detektoru s nastavením γex = 280 nm a γem = 312 nm. Jejich detekce byla možná pouze 

s využitím UV-VIS detektoru, což není vhodné vzhledem k fluorimetrické detekci estronu a 

estradiolu. Navíc pík testosteronu se eluoval v podobném čase jako pík estradiolu. Naproti 

tomu estriol, látku strukturně velice podobnou estronu a estradiolu, jsme mohli detekovat 

pomocí fluorescenčního detektoru s používanou excitační a emisní vlnovou délkou. Pík 

estriolu se eluoval na začátku analýzy a neinterferoval s jinými píky (Obr. 24). 

Pro následující měření jsme si za vnitřní standard zvolili estriol. 

 

5.2.1.3 Měření závislosti plochy pod píkem na koncentraci estronu, 

estradiolu a estriolu 

Pro nalezení vztahu mezi plochou pod píkem a množstvím stanovované látky jsme si 

připravili různě koncentrované roztoky všech tří látek. Z naměřených ploch pod píkem u 

konkrétních koncentrací jsme sestavili kalibrační přímku. Naměřené hodnoty jsou sepsány 

v tabulkách (Tab. 27, 28 a 29) a graficky znázorněny na obrázcích (Obr. 26, 27 a 28). 

Tab. 27. Plocha pod píkem jednotlivých roztoků estronu 

Koncentrace 
estronu (μmol/l) 

1 2 10 20 50 

Plocha pod píkem 
(v mil) 

1,08 1,91 8,48 17,69 
mimo 

detekci 

 



Obr. 26. Závislost plochy pod píkem na koncentraci estronu

 

Tab. 28. Plocha pod píkem jednotlivých roztoků estradiolu

Koncentrace 
estadiolu (nmol/l) 
Plocha pod píkem 

(v mil) 

Obr. 27. Závislost plochy pod píkem na koncentraci estradiolu
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Závislost plochy pod píkem na koncentraci estronu 

Plocha pod píkem jednotlivých roztoků estradiolu 

10 20 100 200

0,34 0,59 2,22 4,98

Závislost plochy pod píkem na koncentraci estradiolu 

y = 1,1382x
R² = 0,999

5 10 15

Plocha pod píkem (v mil)

y = 42,779x
R² = 0,9983

2 4 6 8 10 12

Plocha pod píkem (v mil)

 

200 500 

4,98 11,57 

 

20

12 14



Tab. 29. Plocha pod píkem jednotlivých roztoků estriolu

Koncentrace 
estriolu (nmol/l) 
Plocha pod píkem 

(v mil) 

Obr. 28. Závislost plochy pod píkem na koncentraci estriolu

 

Ve všech třech případech je závislost plochy pod píkem na koncentraci dané látky 

lineární. Pro výpočet enzymové aktivity estronreduktas, která se odvíjí od 

estradiolu, nám stačí převést plochu pod píkem na koncentraci estradiolu pomocí 

jednoduchého přepočtu: c estradiolu (nnmol/l) = 42,779 x plocha pod píkem.

Limit detekce a mez stanovitelnosti pro všechny tři látky jsou uvedeny v

(Tab. 30). 

Tab. 30. Limit detekce a mez stanovitelnosti jednotlivých látek

Látka 

Estriol 
Estradiol

Estron 
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Plocha pod píkem jednotlivých roztoků estriolu 

25 50 125 250

0,75 1,31 3,10 5,85

Závislost plochy pod píkem na koncentraci estriolu 

Ve všech třech případech je závislost plochy pod píkem na koncentraci dané látky 

lineární. Pro výpočet enzymové aktivity estronreduktas, která se odvíjí od 

estradiolu, nám stačí převést plochu pod píkem na koncentraci estradiolu pomocí 

jednoduchého přepočtu: c estradiolu (nnmol/l) = 42,779 x plocha pod píkem.

Limit detekce a mez stanovitelnosti pro všechny tři látky jsou uvedeny v

Limit detekce a mez stanovitelnosti jednotlivých látek

 
Limit detekce 

(nmol/l) 
Mez stanovitelnosti 

(nmol/l)
 4,6 15,2 

Estradiol 8,1 26,9 
 216,2 721,5 

y = 41,961x
R² = 0,9964

1 2 3 4 5

Plocha pod píkem (v mil)

250 500 

5,85 
mimo 

detekci 

 

Ve všech třech případech je závislost plochy pod píkem na koncentraci dané látky 

lineární. Pro výpočet enzymové aktivity estronreduktas, která se odvíjí od přírůstku 

estradiolu, nám stačí převést plochu pod píkem na koncentraci estradiolu pomocí 

jednoduchého přepočtu: c estradiolu (nnmol/l) = 42,779 x plocha pod píkem. 

Limit detekce a mez stanovitelnosti pro všechny tři látky jsou uvedeny v tabulce 

Limit detekce a mez stanovitelnosti jednotlivých látek 

Mez stanovitelnosti 
(nmol/l) 

 

6 7
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5.2.1.4 Výtěžnost liquid-liquid extrakce 

Zjišťovali jsme výtěžnost jednonásobné a dvojnásobné LLE. Vzorky o objemu 300 μl 

jsme připravili napipetováním estronu, estradiolu a estriolu do TRIS-HCl pufru (pH = 7,4). 

Ke každé z obou extrakcí jsme si připravili 5 paralelních vzorků a průměrné výsledky 

z měření uvedli v tabulce (Tab. 31). 

Tab. 31. Vliv provedení LLE na výtěžnost jednotlivých látek 

LLE Látka 
Průměrná 

výtěžnost (%) 
Směrodatná 

odchylka (%) 

Jednonásobná 
Estron 92,0 ± 0,9 

Estradiol 93,0 ± 1,2 
Estriol 91,9 ± 0,7 

Dvojnásobná 
Estron 96,7 ± 0,8 

Estradiol 96,5 ± 0,7 
Estriol 96,8 ± 0,6 

 

Všechny 3 látky se ze vzorků extrahovali na stejné úrovni. Pomocí dvojnásobné 

extrakce jsme dosáhli výtěžnosti přibližně 96,5%, o necelých 5% více než u jednonásobné. 

Proto v následujících analýzách budeme používat dvojnásobnou LLE ethylacetátem. 

 

5.2.2 Optimalizace inkubačních podmínek 

5.2.2.1 Vliv délky inkubace na přírůstek estradiolu 

Zjišťovali jsme závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu. Reakční 

směs o celkovém objemu 300 μl obsahovala pufr, cytosol nebo mikrosomy z MCF-7, 

kofaktor, vnitřní standard a substrát. Takto připravené vzorky jsme inkubovali 0, 15, 30, 45 

a 60 minut (ke každému časovému úseku jsme připravili 5 paralelních vzorků). Průměrné 

výsledky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 32) a na obrázcích (Obr. 29 a 30). 

 

 



Tab. 32. Vliv délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu 

Biologický 
materiál 

Čas (min)

Cytosol z MCF-7 

 

Mikrosomy 
z MCF-7 

 

Obr. 29. Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu v
z MCF-7 
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Vliv délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu v cytosolu a mikrosomech

Čas (min) 
Přírustek plochy pod 

píkem estradiolu (v mil) 

0 0 
15 0,08 
30 0,16 
45 0,25 
60 0,33 
0 0 

15 0,03 
30 0,05 
45 0,08 
60 0,10 

Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu v

y = 0,064x
R² = 0,9995

15 30 45

Doba inkubace (min)

cytosolu a mikrosomech 

Množství 
vytvořeného 

estradiolu (ng) 
0 

0,93 
1,86 
2,91 
3,85 

0 
0,35 
0,58 
0,93 
1,17 

 

Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu v cytosolu 

60



Obr. 30. Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu 
v mikrosomech z 

 

V obou případech je 

vzniklého produktu estradiolu je daleko větší s

s mikrosomy MCF-7. V cytosolu

estradiolu, které umožň

vzniklé množství estradiolu tak malé, že nejsme schopni enzymovou aktivitu přesně změřit.

 

5.2.2.2 Vliv G6PD na přírůstek estradiolu

Zkoušeli jsme vliv přídavku G6PD a G6P na přírůstek estradiolu. Reakčn

s obsahem cytosolu nebo mikrosomů z

inkubovali 60 minut. První způsob inkubace spočíval v

estronu, který jsme nejdříve

inkubovali 60 min. Druhý způsob 8 min

kompletně na ledě jsme rovnou inkubov

uvedeny v tabulce (Tab. 33
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Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu 
 MCF-7 

obou případech je nárůst množství estradiolu v závislosti na čase lineární.

vzniklého produktu estradiolu je daleko větší s použitím cytosolu MCF

cytosolu se za hodinu inkubace vytvořilo dostatečné

estradiolu, které umožňuje následné studium enzymové aktivity. V mikrosomech je ale 

vzniklé množství estradiolu tak malé, že nejsme schopni enzymovou aktivitu přesně změřit.

Vliv G6PD na přírůstek estradiolu 

Zkoušeli jsme vliv přídavku G6PD a G6P na přírůstek estradiolu. Reakčn

obsahem cytosolu nebo mikrosomů z MCF-7 jsme připravovali 2 odlišnými způsoby a 

inkubovali 60 minut. První způsob inkubace spočíval v přípravě vzorku bez substrátu 

nejdříve preinkubovali po dobu 8 minut a až poté

inkubovali 60 min. Druhý způsob 8 minutovou preinkubaci nezahrnoval

kompletně na ledě jsme rovnou inkubovali po dobu 60 minut. Výsledky měření j

(Tab. 33). 

y = 0,0199x
R² = 0,9942

15 30 45

Doba inkubace (min)

 

Závislost délky inkubace na množství vytvořeného estradiolu 

závislosti na čase lineární. Množství 

použitím cytosolu MCF-7 ve srovnání 

dostatečné množství 

mikrosomech je ale 

vzniklé množství estradiolu tak malé, že nejsme schopni enzymovou aktivitu přesně změřit. 

Zkoušeli jsme vliv přídavku G6PD a G6P na přírůstek estradiolu. Reakční směs 

7 jsme připravovali 2 odlišnými způsoby a 

přípravě vzorku bez substrátu 

ut a až poté přidali substrát a 

ezahrnoval, vzorek připravený 

ali po dobu 60 minut. Výsledky měření jsou 

60
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Tab. 33. Vliv G6PD, pracovního postupu a biologického materiálu na tvorbu estradiolu 

Postup 
inkubace 

Biologický 
materiál 

Přídavek 
G6PD 

Přírůstek plochy 
pod píkem 

estradiolu (v mil) 

Množství 
vytvořeného 

estradiolu (ng) 

S preinkubací 
Cytosol Ano 0,42 4,89 

Mikrosomy Ano 0,13 1,51 
Bez 

preinkubace 
Cytosol Ano 0,32 3,73 

Mikrosomy Ano 0,11 1,28 

Bez G6PD 
Cytosol Ne 0,33 3,85 

Mikrosomy Ne 0,10 1,17 

 

G6PD značně zvyšuje přírůstek estradiolu během inkubace pouze za použití postupu 

preinkubace. Proto budeme při stanovení aktivit estronreduktas přidávat do inkubační 

směsi G6PD a G6P a používat preinkubaci. 

 

5.2.3 Kinetika estronreduktas v cytosolu z MCF-7 

Enzymovou aktivitu estronreduktas v cytosolu MCF-7 jsme stanovovali pomocí 

přírůstku produktu estradiolu v reakčních směsích o různých koncentracích substrátu 

estronu. Připravili jsme si 5 paralelních vzorků k 5 různě koncentrovaným reakčním směsím 

estronu. Vzorky jsme inkubovali 60 minut, extrahovali a analyzovali. Naměřené a 

vypočítané hodnoty jsme sepsali do tabulky (Tab. 34) a znázornili na obrázku (Obr. 31). 

Tab. 34. Parametry enzymové aktivity v závislosti na koncentraci estronu 

Koncentrace 
estronu 
(μmol/l) 

Přírustek 
plochy pod 

píkem 
estradiolu 

(v mil) 

Přírustek 
látkového 
množství 
estradiolu 

(pmol) 

Aktivita 
(fkat) 

Koncentrace 
aktivity  

(fmol . s-1 . ml-1) 

Rychlost  
(pmol . s-1 . l-1) 

5 0,19 8,13 2,26 75,25 7,53 
15 0,34 14,54 4,04 134,62 13,46 
25 0,44 18,82 5,22 174,24 17,42 
40 0,23 9,84 2,73 91,10 9,11 
60 0,15 6,42 1,78 59,35 5,94 
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Z naměřených hodnot vyplývá, že u koncentrací estronu 40 a 60 μmol/l dochází ke 

snížení enzymové aktivity. Proto jsme tyto koncentrace nezahrnuli do výpočtů zdánlivé 

V`max a zdánlivé K`m. 
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Obr. 31. Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci estronu 

 

V`max = 25,97 pmol . s-1 . l-1 

K`m = 12,44 μmol/l 

 

5.2.4 Detekce aktivit estronreduktas v cytosolu MCF-10A a 

MDA-MB231 

Vedle prsní nádorové buněčné linie MCF-7 jsme zjišťovali aktivitu i u cytosolu MCF-

10A a MDA-MB231. Inkubační směs o celkovém objemu 300 μl se skládala z pufru, 

biologického materiálu, přídavku G6PD, kofaktoru, substrátu a vnitřního standardu. Po 60 

minutové inkubaci následovala LLE a HPLC analýza. Naměřené hodnoty jsou zapsány 

v tabulce (Tab. 35). 
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Tab. 35. Vliv typu biologického materiálu na přírůstek estradiolu 

Enzymový preparát 
Přírůstek plochy pod 

píkem estradiolu (v mil) 
Množství vytvořeného 

estradiolu (ng) 
Cytosol z MCF-10A 0 0 

Cytosol z MDA-MB231 0,05 0,58 

 

V cytosolu nenádorové buněčné linie MCF-10A jsme nedetekovali žádný přírůstek 

estradiolu. V případě cytosolu z MDA-MB231 jsme zaznamenali mírnou aktivitu 

estronreduktas. Množství syntetizovaného estradiolu je ale tak malé, že nejsme schopni 

v tomto biologickém materiálu přesně změřit kinetiku estronreduktas. 
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6 DISKUSE 

Cílem této práce bylo vypracovat metodiku pro stanovení aktivit estronreduktas a 

estradioldehydrogenas v cytosolu a mikrosomech buněčných nádorových linií.  

Pro stanovení těchto aktivit jsme jako první metodu použili spektrofluorimetrii. Zde 

jsme využili skutečnosti, že všechny 17β-HSDs vyžadují ke své práci přítomnost 

nikotinamidových kofaktorů NADPH/NADP+, a princip měření jsme založili na Warburgově 

optickém testu (NADPH na rozdíl od NADP+ fluoreskuje). Měření jsme prováděli jako 

kontinuální sledování přeměny NADP+/NADPH, které přímo úměrně odpovídá přeměně 

substrátu na produkt. Jako substrát jsme používali estron a estradiol, později i acenaftenol. 

Spektroflourimetrické stanovení bylo první volbou, protože je oproti HPLC výrazně 

jednodušší, rychlejší i levnější. 

V první fázi jsme museli optimalizovat podmínky měření. Proměřili jsme excitační a 

emisní spektra roztoků NADPH a NADP+ a na základě výsledků nastavili na 

spektrofluorimetru excitační vlnovou délku na 340 nm a emisní vlnovou délku na 460 nm. 

Dále bylo potřeba posoudit možnou interferenci biologického materiálů a substrátů 

s fluorescenčním signálem u 5 μM roztoku NADPH. Každou složku jsme testovali v řadě 

různých koncentrací a objemů. Výsledky prokázaly, že všechny složky mají na fluorescenční 

signál určitý vliv, zvláště ve vysokých koncentracích. Ale v rámci koncentrací používaných 

během měření byl vliv na intenzitu signálu minimální. 

Následujícím klíčovým krokem byla samotná detekce aktivit estronreduktas a 

estradioldehydrogenas. Potřebovali jsme zjistit, zdali jsme vůbec schopni pomocí 

spektrofluorimetru detekovat enzymovou aktivitu, která by se projevila nárůstem nebo 

poklesem fluorescenčního signálu. Vytvořili jsme celou řadu reakčních směsí o různém pH 

(9,1-6,7) a o různé koncentraci koenzymů a substrátů estronu a estradiolu. Výsledek byl ale 

ve všech případech negativní. Spektrofluorimetrická metoda se pro stanovení aktivit 

estronreduktas a estradioldehydrogenas ukázala jako nepoužitelná pravděpodobně 

z důvodu současné přítomnosti estronreduktas a estradioldehydrogenas 

v multienzymovém preparátu (cytosol, mikrosomy). Při použití čistého enzymového 

preparátu bychom ale mohli dosáhnout měřitelné enzymové aktivity. 
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Na základě práce Ivy Zavřelové (2008, diplomová práce), která prokázala aktivitu 

acenaftenoldehydrogenas v cytosolu MCF-7, jsme se rozhodli vyzkoušet, vliv estradiolu na 

oxidaci acenaftenolu. Acenaftenol je substrátem enzymu aldoketoreduktasy AKR1C3, který 

se mimo jiné podílí právě na metabolismu estrogenů. Chtěli jsme zjistit, zda stanovení 

acenaftenoldehydrogenasy by bylo možné použít pro nepřímé stanovení 

estradioldehydrogenas. Před studiem vlivu estradiolu na kinetiku 

acenaftenoldehydrogenas jsme nejprve museli optimalizovat složení rekční směsi 

samotného acenaftenolu. Měřitelné aktivity jsme dosáhli pouze v cytosolu MCF-7, 

v mikrosomech jsme nenalezli žádnou. Abychom dosáhli dostatečně velké aktivity AND pro 

následná měření, museli jsme do reakční směsi přidávat velké množství biologického 

materiálu (50 μl), kofaktorů (c = 0,1 mmol/l) a substrátu (c = 0,25-1 mmol/l). Za takovýchto 

podmínek byla aktivita dobře měřitelná (V`max = 22,08 nmol . s-1 . l-1, K`m = 446,8 μmol/l). 

V následujících měřeních jsme studovali vliv estradiolu na průběh přeměny 

acenaftenolu. Do rozběhnuté reakce jsme přidávali různá množství estradiolu a zjistili 

jsme, že enzymovou reakci zpomaluje – chová se jako inhibitor. Na základě této 

skutečnosti jsme měřili enzymovou kinetiku po přidání různých množství inhibitoru. Z 

naměřených hodnot vyplývá, že se jedná spíše o nekompetetivní typ inhibice (K`m zůstává 

přibližně stejná a V`max se snižuje). Ve skutečnosti ale pravděpodobně půjde o smíšený typ 

inhibice (kombinaci kompetetivní a nekompetetivní inhibice). Acenaftenol je tedy 

substrátem několika enzymů v cytosolu MCF7 buněk a estradioldehydrogenasy jsou spíše 

minoritními enzymy katalyzujícími dehydrogenaci acenaftenolu. Stanovení přeměny 

acenaftenolu tedy nelze využít pro nepřímé stanovení aktivit estradioldehydrogenas. 

Protože spektrofluorimetrická metoda nebyla vhodná pro stanovení aktivit 

estronreduktas a estradioldehydrogenas v subscelulárních frakcích, vyzkoušeli jsme 

metodu HPLC. Při HPLC měření jsme využili skutečnosti, že oba substráty (estron a 

estradiol) mají systém konjugovaných dvojných vazeb a lze je selektivně detekovat pomocí 

spektrofluorimetru.  

Základní podmínky chromatografické separace jsme postavili na práci Gatti at. al. 

(1997), který vypracoval HPLC metodu pro analýzu estrogenů. Převzali jsme nastavení 

fluorescenčního detektoru (λex = 280 nm, λem = 312 nm) a složení mobilní fáze (ACN:H2O). 

Museli jsme ale optimalizovat poměr ACN:H2O, rychlost průtoku a vybrat vnitřní standard. 
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Jako optimální složení MF jsme zvolili poměr ACN:H2O 41:59 s průtokem 0,8 ml/min. Při 

tomto nastavení byly píky estronu a estradiolu dobře oddělené, díky nižšímu průtoku jsme 

snížili detekční limit a celá analýza trvala 12 minut. Za vnitřní standard jsme zvolili estriol, 

látku strukturně nejpodobnější našim substrátům, kterou jsme mohli detekovat za stejných 

λex a λem a která se eluovala v tR = 3,3 min. Estradiol měl tR = 9,2 min a estron 10,5 min. 

Množství analyzovaných estrogenů ve vzorku jsme stanovovali na základě vnějších 

standardů podle vypracovaných kalibračních přímek. 

Pro extrakci estrogenů z inkubační směsi před HPLC analýzou jsme upřednostnili 

dvojnásobnou LLE ethylacetátem s výtěžností 96,5%, před jednonásobnou s výtěžností 

92%. A to z důvodů větší výtěžnosti a tedy možnosti stanovit o něco menší koncentrace 

substrátu, které by jinak klesli pod mez stanovitelnosti. V případě budoucí práce s většími 

koncentracemi substrátu je vhodnější jednonásobná LLE, která má i tak dobrou výtěžnost a 

uspoří nezanedbatelný čas potřebný pro opakování extrakčního postupu. 

Dalším krokem ve vypracování metody bylo potřeba optimalizovat inkubační 

podmínky. Studovali jsme závislost délky inkubace (0-60 min) na množství vytvořeného 

estradiolu v cytosolu a mikrosomech MCF-7. V obou případech jsme zaznamenali lineární 

nárůst estradiolu v závislosti na čase. Ale množství vytvořeného estradiolu bylo výrazně 

vyšší u cytosolu. Zatímco za hodinu inkubace se v cytosolu vytvořilo 3,85 ng estradiolu, 

v mikrosomech to bylo pouze 1,17 ng, což již bylo blízko detekčního limitu To nás omezilo 

pouze na stanovení aktivit v cytosolu. Pro zvýšení přírůstku estradiolu jsme vyzkoušeli vliv 

přídavku G6PD spolu s G6P do inkubační směsi. G6PD je enzym, který z reakční směsi 

spotřebovává NADP+ a měl by zabránit zpětné dehydrogenaci vzniklého estradiolu zpět na 

estron a tím vést k jeho vyšším přírůstkům během inkubace. Vyzkoušeli jsme 2 postupy 

inkubace s G6PD. První spočíval v 8 minutové preinkubaci, pomocí které bychom měli 

odstranit většinu NADP+ před samotným přidáním substrátu estradiolu. Druhý postup byl 

bez preinkubace a všechny složky reakční směsi se dávali najednou. Zatímco s použitím 

prvního postupu jsme dosáhli jednoznačně vyššího nárůstu (4,89 ng v cytosolu a 1,28 ng v 

mikrosomech za 60 min), u druhého postupu jsme překvapivě nedosáhli žádného navýšení. 

Pomocí G6PD jsme v cytosolu tedy dosáhli o 30% většího přírůstku estradiolu než bez 

použití G6PD. 
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 Optimalizovanou metodu HPLC analýzy jsme využili ke stanovení kinetiky 

estronreduktas v cytosolu nádorových buněk. Do inkubačních směsí jsme přidávali různé 

koncentrace estronu a zjišťovali závislost na aktivitě. Při nižších koncentracích estronu (5, 

15, 25 μmol/l) jsme dostali očekávané výsledky, tedy nárůst estradiolu (aktivita) stoupal 

s koncentrací estronu. Ale u vyšších koncentrací estronu (40 a 60 μmol/l) jsme dostali 

daleko nižší aktivitu, u 60 μM roztoku byla dokonce ještě nižší než u 40 μM. Tento jev je 

pravděpodobně způsobený špatnou rozpustností estronu ve vodném roztoku inkubační 

směsi a jeho vysrážením během inkubace. Příliš velká koncentrace ve vodném prostředí 

inkubační směsi vede k vysrážení estronu a tím se stane nedostupným pro enzym. Tuto 

teorii jsme se snažili potvrdit na spektrofotometru, na kterém jsme měřili absorbanci 

v závislosti na čase u 25 μM a 125 μM roztoku estronu. Zatímco u 125 μM roztoku byla 

absorbance v čase 0 rovna 0,125, po 60 minutách klesla na 0,060, tak u 25 μM roztoku 

estronu byla absorbance na začátku 0,018 a po hodině klesla na 0,016. To potvrzuje 

skutečnost, že během inkubace dochází ke srážení substrátu, ale plně to nevysvětluje 

příčinu proč je aktivita 60 μM roztoku estronu dokonce pod úrovní 5 μM roztoku. Možná je 

problémem ve znečištění substrátu estronu estradiolem. Během měření jsme zjistili, že 

estron obsahuje přibližně 0,7% estradiolu. To znamená, že při zvyšující se koncentrací 

substrátu se zvyšuje i množství produktu, které je v inkubační směsi ještě před zahájením 

inkubace. Produkt pak může inhibovat enzymy, které jej tvoří a tím snižovat jejich aktivitu. 

Proto v následujících měřeních je zapotřebí pracovat s čistým estronem a ověřit zda i poté 

bude docházet k výrazným poklesům aktivity s jeho rostoucí koncentrací. 

Pokud z výpočtů enzymových parametrů vynecháme koncentrace 40 a 60 μmol/l, 

dostaneme V`max = 25,97 pmol . s-1 . l-1 a K`m = 12,44 μmol/l. 

Kromě cytosolu z MCF-7 jsme pro srovnání zkusili detekovat aktivitu estronreduktas 

v cytosolu z nenádorové buněčné linie MCF-10A a z ER-negativní nádorové buněčné linie 

MDA-MB231. Zatímco v cytosolu MCF-10A jsme po hodinové inkubaci nenaměřili žádný 

přírůstek estradiolu, v cytosolu MDA-MB231 jsme za stejných podmínek naměřili nárůst 

0,58 ng estradiolu - odpovídá přibližně desetině nárůstu v cytosolu MCF-7. To naznačuje, 

že nenádorová linie MCF-10A postrádá estronreduktasovou aktivitu a ER-negativní MDA-

MB231 nesyntetizuje takové množství estronreduktas jako ER-pozitivní buňky MCF-7. 
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Pomocí námi navržené metody by se mohla ještě stanovit aktivita estradioldehydrogenas 

v cytosolu a mikrosomech MCF-7, případně v dalších buněčných liniích. Metoda je 

dostatečně citlivá pro budoucí studium potencionálních inhibitorů estronreduktas 

v nádorových buňkách.  
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7 ZÁVĚR 

Tato studie, jejímž cílem bylo najít vhodnou analytickou metodu pro stanovení 

aktivity enzymů náležící mezi 17β-HSD v  subcelulárních frakcích homogenátu nádorových 

buněk, přinesla celou řadu výsledků. 

1) Spektrofluorimetrická část: 

• Navržená spektrofuluorimetrická metoda není dostatečně citlivá pro 

stanovení aktivit estronreduktas a estradioldehydrogenas. 

• Navržená spektrofluorimetrická metoda je dostatečně citlivá pro 

stanovení aktivit acenaftenoldehydrogenas. 

• Nejvhodnější nastavení excitačních a emisních vlnových délek pro 

stanovení aktivit enzymů je pro λex = 340 nm a λem = 460 nm. 

• Optimální složení reakční směsi pro stanovení aktivit 

acenaftenoldehydrogenas: TRIS-HCl pufr o pH = 7,4, 750 μmol/l 

acenaftenolu, 50 μl cytosolu nebo mikrosomu MCF-7, 100 μmol/l NAPDH 

a 5 μmol/l standardního přídavku NADPH. 

• Zdánlivá maximální rychlost a zdánlivá Michaelisová konstanta 

acenaftenoldehydrogenas je: 

� V`max = 22,08 nmol . s-1 . l-1 

� K`m = 446,8 μmol/l 

• Estradiol významně inhibuje acenaftenoldehydrogenasy, jedná se však o 

smíšený až nekompetitivní typ inhibice, tudíž stanovení 

acenaftenoldehydrogenasové aktivity nelze využít pro stanovení aktivity 

estradioldehydrogenas. 

 

2) Chromatografická část: 

• Navržená chromatografická metoda je dostatečně citlivá pro stanovení 

aktivit estronreduktas v cytosolu MCF-7, ale není dostatečně citlivá pro 

stanovení aktivit estronreduktas v mikrosomech MCF-7 

• Analýzu jsme prováděli v systému reverzních fází na koloně LiochroCART 

250-3, C18 (244 x 4 mm I.D., 5 μm), Merck, Německo, s nastavenou 
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teplotou na 37˚C a s fluorescenční detekcí (λex = 280 nm, λem = 312 nm). 

Mobilní fáze se skládala z acetonitrilu (ACN) a vody (H2O) v poměru 41:59 

s průtokem 0,8 ml/min. Objem nástřiku vzorku jsme nastavili na 20 μl. 

Jako vnitřní standard jsme si zvolili estriol a doba jedné analýzy činila 12 

min. 

• Vzorky jsme upravovali pomocí dvojnásobné liquid-liquid extrakce 

ethylacetátem s výtěžností 96,5%. 

• Optimální složení reakční směsi bylo: TRIS-HCl pufur o pH = 7,4, 30 μl 

cytosolu MCF-7, 33,3 μmol/l NADPH, G6PD, 0,33 μmol/l G6P, 0,8 μmol/l 

vnitřního standardu estriolu a 25 μmol/l substrátu estronu a optimální 

délka inkubace byla 60 min. 

• Zdánlivá maximální rychlost a zdánlivá Michaelisová konstanta 

estronreduktas v cytosolu MCF-7 je: 

� V`max = 25,97 pmol . s-1 . l-1 

� K`m = 12,44 μmol/l 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACN acetonitril 

AND acenaftenoldehydrogenasa 

AK aminokyselina 

AKR aldoketoreduktasa 

CBR karbonylreduktasa 

CNS centrální nervový systém 

CoA koenzym A 

CYP19 cytochrom P450, podrodina XIX (aromatasa) 

DD dihydrodioldehydrogenasa 

DHEA dehydroepiandrosteron 

E1, E2, E3 estron, estradiol, estriol 

ERα/β estrogenový receptor α/β 

FAS mitochondriální syntéza mastných kyselin 

G6P glukosa-6-fosfát 

G6PD glukasa-6-fosfátdehydrogenasa 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HSD hydroxysteoiddehydrogenasa 

KAR ketoacylthioesterreduktasa 

LLE liquid-liquid extrakce 

MF mobilní fáze 

MS hmotnostní spektrometr 

NAD(H) nikotinamidadenindinukleotid 

NADP(H) nikotinamidadenindinukleotid fosfát 

NHR jaderné hormonální receptory 

PGFS prostaglandin-F-synthasa 

RoDH retinoldehydrogenasa 

SDR dehydrogenasy s krátkým rětězcem 

STS steroidsulfatasa 

SULT sulfotransferasa 

UGT uridindifosfát-glukuronosyltransferasa 
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