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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

A absorbance 

AhR receptor pro aromatické uhlovodíky („aryl hydrocarbon receptor“) 

Arnt jaderný heterodimerizační partner Ah receptoru („AhR-nuclear 
translocator“) 

AIDS 
syndrom získané imunodeficience („acquired immune deficiency 

syndrom“) 

apo b5 apo-cytochrom b5 

ATP adenosintrifosfát 

BCA 4,4‘-dikarboxy-2,2‘-bicinchoninová kyselina 

BCIP/NBT 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát /nitro blue tetrazolium 

BSA hovězí sérový albumin 

CHAPS 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylamonium]-1-propansulfonát 

CM-Sepharosa karboxymethyl-Sepharosa CL6B 

cyt b5 cytochrom b5 

CYP cytochrom P450 

cyt c cytochrom c 

Da  dalton 

DEAE-Sepharosa CL6B  diethylaminoethyl-Sepharosa CL6B 

DLPC dilauroylfosfatidylcholin 

DMSO dimethylsulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina („deoxyribonucleic acid“)  

EC číselný kód enzymu 

EDTA ethylen diamintetraoctová kyselina  

FAD 

  /FADH/FADH2 

flavinadenindinukleotid (chinoidní forma) 

  /semichinoidní radikál/hydrochinon 

FMN flavinadeninmononukleotid (chinoidní forma) 
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  /FMNH/FMNH2   /semichinoidní radikál/hydrochinon 

GIT gastrointestinální trakt 

HEPES sodná sůl 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethan-sulfonové kyseliny 

HIV human immunodeficiency virus 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie („high-performance liquid  
chromatography“) 

HSA „human serum albumin“ 

IARC 
mezinárodní institut pro výzkum rakoviny („International Agency for 

Research on Cancer“) 

IgY imunoglobulin třídy Y 

M mol/l 

M1-M5 metabolity ellipticinu dle eluce při HPLC 

MALDI-TOF „matrix assisted laser desorption ionization-time of flight“ 

MFO 
systém monooxygenas se smíšenou funkcí („mixed function 

oxygenases“) 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina („messenger ribonucleic acid“) 

NAD+ (NADH) nikotinamidadenindinukleotid oxidovaný (redukovaný) 

NADP+ (NADPH) nikotinamidadenindinukleotidfosfát oxidovaný (redukovaný) 

NADPH-GS NADPH-generující systém 

P450 pigment s maximem absorbance při 450 nm (cytochrom P450) 

PBS 

 

sodný fosfátový pufr s obsahem NaCl - izotonický roztok 

(„phosphate buffer with salt“) 

PVDF polyvinylidenfluorid 

RAL 
 

podíl modifikovaných nukleotidů z celkového počtu nukleotidů 
(„relative adduct labelling“) 

RH substrát 

ROH hydroxylovaný produkt 

R*OOH organický peroxid 

RPM počet otáček za minutu 
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SDS dodecylsulfát sodný 

SOD superoxid dismutasa 

TLC tenkovrstvá chromatografie („thin layer chromatography“) 

TRIS tris(hydroxymethyl)-aminomethan 

UV ultrafialové záření 

VIS  oblast vlnových délek viditelného světla 

v/v objemový zlomek 

ε molární absorpční koeficient 
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11  ÚÚVVOODD  AA  PPŘŘEEHHLLEEDD  LLIITTEERRAATTUURRYY  

Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější problémy, se kterými se současná 

medicína potýká. V České republice je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po 

kardiovaskulárních onemocněních (obrázek 1)[78]. Podle posledních zveřejněných údajů 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky je do Národního onkologického registru ČR 

ročně nahlášeno přes 76 tisíc nových případů, přičemž téměř 30 tisíc pacientů na zhoubné 

nádory umírá[216].  

Hlavní příčinou většiny nádorů bývá kombinace nepříznivých vnitřních faktorů 

(dědičnost a snížená funkce imunitního systému) a faktorů vnějších, mezi které řadíme, 

kromě expozice člověka karcinogenním látkám, rovněž životní styl. Nicméně jedním 

z nejdůležitějších rizikových faktorů je věk. S prodlužováním věku jedince roste 

incidence některých nádorů. Dochází ke kumulaci spontánních mutací, genetické 

nestabilitě, čímž se rovněž zvyšuje riziko výskytu spontánních a indukovaných mutací. 

Výskyt nádorových onemocnění vykazuje nemalou korelaci i s geografickou polohou a 

velmi časté rozdíly jsou pozorovány i mezi jednotlivými populačními skupinami žijícími 

odlišným způsobem života. Klesající míra úmrtnosti i přes rostoucí incidenci pak vypovídá 

o zlepšující se kvalitě lékařské péče a časnější diagnostice nádorových onemocnění[216]. 

 

 

49,8 %

26,7 %

5,8 %

5,5 %
4,5 %

2,8 % 2,1 %2,8 % Nemoci oběhové soustavy (I00-I99)

Novotvary (C00-D48)

Vnější příčiny poranění a otrav (V01-Y98)

Nemoci dýchací soustavy (J00-J99)

Nemoci trávicí soustavy (K00-K93)

Jiné vnější příčiny náhodných poranění 
(W00 - X59)
Nemoci endokrinní, výživy
a přeměny látek (E00-E90)
Ostatní nemoci

 
Obrázek 1 Nejčastější příčiny úmrtí v České republice za rok 2008. Upraveno podle údajů 
Českého statistického úřadu[78].  
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Léčba nádorových onemocnění je komplikována zejména skutečností, že terapií 

potřebujeme zcela zničit buňky nikoli cizorodé, jako je tomu například u bakteriálních 

infekcí, ale tělu vlastní. Nádorové buňky jsou buď natolik podobné zdravým buňkám, že 

nejsou imunitním systémem rozeznávány, nebo využívají právě mechanismy, jimiž 

paralyzují některé „zbraně“ imunitního systému[65].  

1.1 Nádorová onemocnění a podstata jejich vzniku 

Karcinogeneze je mnohastupňový proces, při němž dochází k nahromadění poruch 

(mutací) určitých genů. Dochází k porušení normální funkce jimi kódovaných proteinů 

podílejících se zejména na regulaci dělení a diferenciaci buňky. Pro karcinogenezi jsou 

významné poruchy jen poměrně malého počtu genů. Jejich počet se odhaduje na několik 

set, což je méně než 0,1 % z celého genomu[202]. 

Mutace genů vznikají spontánně, ale jejich frekvence je natolik nízká (asi  

10-6 na jedno buněčné dělení), že vzhledem k odhadovanému celkovému počtu buněčných 

dělení během života (u člověka asi 1016) by riziko možného vzniku nádoru na podkladě 

spontánních mutací bylo zanedbatelné. Za vznik mutací, která mohou vyvolat různá 

poškození DNA, jsou však zodpovědné zároveň vnější faktory (mutageny). Mezi hlavní 

faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku nádorů patří biologické faktory (genetické 

předpoklady a některé viry), fyzikální faktory, ke kterým patří ionizující a UV záření, 

některé druhy velmi jemných pevných částic (např. azbest, který vyvolává azbestosu 

z důvodu mechanického poškození plic) nebo sloučenin berylia a v neposlední řadě 

chemické faktory, mezi které lze zařadit karcinogeny[194]. 

Mezinárodní organizací pro výzkum rakoviny (IARC) bylo označeno již 414 látek 

za prokazatelné či potenciální karcinogeny vyvolávající nádorová onemocnění  

u člověka[73]. Podle mechanismu působení je lze rozdělit  na genotoxické karcinogeny, 

které se váží na DNA kovalentní vazbou za vzniku aduktů a epigenetické karcinogeny, 

které modifikují DNA nekovalentními vazbami, např. interkalací do její dvoušroubovicové 

struktury. Další skupinou jsou karcinogeny vyvolávající změny struktury DNA, jako jsou 

jedno a dvouřetězové zlomy, cross-linking atd. Řada karcinogenů způsobuje modifikaci 

DNA teprve až po své metabolické aktivaci[194].  
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Geny kódující proteiny, které se zapojují do regulace buněčného růstu a 

diferenciace (růstové faktory, receptory, proteinkinasy, transkripční faktory, cyklin 

dependentní kinasy) jsou označovány jako protoonkogeny; produkty těchto genů se pak 

nazývají protoonkoproteiny. Vedle protoonkoproteinů se na regulaci buněčného cyklu 

podílejí také tumor supresorové geny (antionkogeny), jejichž produkty potlačují 

proliferaci normálních somatických buněk a udržují je ve stádiu klidu[194].  

Ve zdravé buňce může dojít k modifikaci v DNA. Mutace v určitém kritickém genu 

přináší iniciovaným buňkám růstovou selekční výhodu[118]. Tato mutace může zůstat bez 

funkčních důsledků řadu let, může být eliminována opravnými mechanismy[105] nebo může 

vést k aktivaci onkogenů a deaktivaci tumor supresorových genů za vzniku iniciované 

buňky. Pokud imunitní systém iniciovanou buňku nezničí, může se v důsledku expozice 

faktorům s promočním účinkem ještě více změnit její genetická informace a dojde  

k proliferaci buněk s porušenou diferenciací a mezibuněčnou komunikací  

za vzniku benigního nádoru.  

Ve stádiu promoce, které může trvat několik let až desetiletí, se ještě více zvyšuje 

proliferace primárně pozměněných buněk pod vlivem látek - promotorů. Většina z nich má 

pouze epigenetické vlastnosti, jejich účinek se proto může projevit až po působení 

genotoxických iniciátorů. Většina promotorů je tkáňově specifická (např. forbolester - 

specifický promotor pro vznik nádorů kůže)[194]. Při jejich metabolismu často dochází 

ke vzniku aktivních forem kyslíku, které mohou vyvolat oxidativní změny v DNA a tak 

aktivovat protoonkogen. Promoční aktivitu má například kouření či lipidy přijímané 

potravou[214].  

Poslední stádium karcinogeneze se nazývá progrese. Působením progresorů, látek 

s genotoxickým účinkem, se pak mění dosud částečně kontrolovaný růst benigního nádoru 

na růst nekontrolovaný. Vzniká maligní nádor, z něhož se mohou odštěpené buňky dostat 

krevními nebo mízními cestami do jiných tkání nebo orgánů, a vznikají tak metastáze[194]. 

Velmi důležitou podmínkou pro růst nádoru je dostatečný přívod živin a kyslíku. Ten musí 

být zajištěn vytvořením cévního zásobení (nádorová neoangiogenese).  

Vícestupňový proces karcinogeneze ilustruje obrázek 2 na následující straně. 
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Obrázek 2  Schéma vícestupňového procesu karcinogeneze[194] 

1.2 Léčba nádorových onemocnění 

V současné době již existuje několik léčebných metod nádorových onemocnění, 

chirurgický zákrok, chemoterapie a radioterapie, jejichž vhodnou kombinací lze docílit 

prodloužení života či úplného vyléčení. Chirurgickým zákrokem lze odstranit objemný 

lokalizovaný nádor, který neprorůstá do vitálně důležitých struktur. Po zákroku lze 

ozářením do jisté míry eliminovat reziduální tumor. Diseminovaný nádorový proces však 

může ovlivnit jedině chemoterapie. U některých typů nádorů, spíše však ve speciálních 

případech, se uplatňuje i imunoterapie. Léčbou budoucnosti by se mohla stát terapie 

genová[104, 105]. 

Na léčbu chemoterapií se dnes klade veliký důraz, avšak možnosti léčby nejsou 

ještě zdaleka uspokojivé. Vzhledem k heterogenitě nádorových onemocnění nelze najít 

univerzální léčivo, které by fungovalo proti všem typům nádorů. Chemoterapie je metoda 

založená na působení cytostatik, které svým zásahem do buněčného cyklu nádorové buňky 

brání jejímu dalšímu dělení. Specifita používaných cytostatik není bohužel ideální, a proto 

léčba cytostatiky postihuje i zdravé buňky. Při chemoterapii jde o hledání kompromisů 

mezi terapeutickým účinkem a poškozením organismu toxickými účinky cytostatik. 

Citlivost nádorů k chemoterapii je pro různá nádorová onemocnění značně rozdílná. 

Některá jsou na chemoterapii necitlivá neboli chemorezistentní, jiná naopak 

chemosenzitivní. Na základě tohoto kritéria může být chemoterapie rozdělena do několika 

kategorií[103, 104]: kurativní (léčebná) chemoterapie, která vykazuje úplné vyléčení 
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pacientů, adjuvativní, podávaná v návaznosti na chirurgickou léčbu či radioterapii 

odpovědná za zneškodnění zbytkové populace nádorových buněk, neoadjuvativní 

zlepšující operabilitu nádoru podáním cytostatik před chirurgickým zákrokem a 

v neposlední řadě paliativní terapie, fungující jako doplňková metoda, kde se léčbou 

umožní prodloužení pacientova života (obrázek 3).   

 

 
Obrázek 3  Grafické znázornění uplatnění chemoterapie ve vztahu k  pokročilosti onemocnění 
(upraveno podle[104]) 

1.2.1 Mechanismus účinku konvenčních cytostatik 

Cytostatická léčba je založena na omezení buněčné proliferace nádorových buněk. 

Mechanismus působení většiny cytostatik závisí na jejich chemické povaze a lze jej vyložit 

následujícími mechanismy[104, 105]: 

Přímé poškození struktury nukleových kyselin (zejména alkylace, interkalace, 

inhibice topoizomeras, rozštěpení molekuly DNA), což má za následek alteraci jejich 

biologických funkcí, hlavně inhibici replikace a transkripce.  

Inhibice klíčových enzymů metabolismu, která vede k poruše biosynthesy 

nukleových kyselin s následnou inhibicí buněčného dělení. Látky působící tímto 

mechanismem se zpravidla označují jako analoga nebo antimetabolity. Podle substrátů,  

na jejichž úrovni antimetabolity působí, je můžeme rozdělit na analoga kyseliny listové 

(např. methotrexát) a analoga nukleotidů, která inkorporací do nukleových kyselin 

způsobují jejich defektní funkci (např. merkaptopurin, 2-deoxykoformycin).  
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Alterace mikrotubulárního proteinu. Látky poškozující strukturu a funkci 

mikrotubulů uplatňují svůj cytotoxický účinek převážně v průběhu mitosy, proto jsou 

někdy nazývány mitotickými jedy. Alterace mikrotubulů v metafázi poškodí funkci 

dělícího vřeténka, které zajišťuje správnou migraci chromosomů k pólům dělící se buňky. 

Blokádu mitosy způsobují zejména alkaloidy jako např. vinblastin či vincristin. 

Inhibice proteosyntézy. V praxi se látky inhibující proteosyntézu používají 

omezeně, neboť jsou většinou značně toxické. Osvědčila se zejména L-asparginasa, která 

přeměňuje L-asparagin na kyselinu asparagovou a amoniak. Nedostatek této 

aminokyseliny se pak projeví poruchou proteosyntézy v buňce. 

Méně často se pak využívá mechanismu poškození buněčné membrány. 

1.2.2 Farmakokinetika cytostatik 

Farmakokinetika cytostatik zahrnuje řadu dílčích pochodů, které spolu velmi úzce 

souvisejí a vzájemně na sebe navazují[104]:   

Resorpce - Aplikační cesty, aplikační formy (rozpustnost) a průnik cytostatik 

membránami (pasivní či usnadněná difuse, aktivní transport, filtrace membránovými póry, 

pinocytosa) jsou řazeny mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující rychlost a stupeň 

resorpce. 

Distribuce je komplexním procesem, v němž se uplatňuje celá řada faktorů. 

Koncentrace cytostatika v jednotlivých orgánech i v cílové tkáni je dána mimo jiné 

prokrvením příslušné tkáně či nádoru. V intravaskulárním prostoru může docházet v různé 

míře k vazbě na krevní elementy nebo na bílkoviny krevní plasmy (převážně nespecificky 

na albuminovou frakci). Tato vazba může být příčinou snížené dostupnosti léčiva pro 

cílové tkáně. Z extracelulárního prostoru může docházet k vazbě cytostatika na necílové 

tkáně. Po průniku membránou se jen část váže přímo na cílový receptor. Zbývající část 

vazbou na intracelulární bílkoviny a lipidy tvoří  rezervu. 

Biotransformace (kapitola 1.4) mění účinnost a fyzikální vlastnosti látky - 

metabolity jsou polárnější, méně rozpustné v lipidech. Metabolické přeměny léčiv se 

účastní enzymy intermediálního metabolismu, a současně enzymy přítomné v tzv. 

mikrosomální frakci buněk. Aktivita biotransformačních enzymů může být ovlivněna 

například současně podávanými léky. 



Úvod a přehled literatury 

 

 16  

Vylučování ledvinami závisí na faktorech extrarenálních (povaha látky, vazba                  

na bílkovinu, biotransformace) a renálních (glomerulární filtrace, tubulární sekrece). 

Snadno jsou exkretovány polární metabolity, naopak lipofilní látky jsou často v tubulech 

zpětně resorbovány. Vylučování játry je časté u cytostatik s velkými molekulami 

(antibiotika).     

1.3 Ellipticin 

Ellipticin (5,11-dimethyl-6H-pyrido [4,3-b] karbazol)  

patří mezi  pyridokarbazoly a společně s některými jeho 

deriváty se řadí mezi alkaloidy rostlin čeledi Apocyanaceae 

(Ochrosia elliptica, obr. 4, Ochrosia borbonica, Excavatia 

coccinea), které vykazují výraznou protinádorovou 

aktivitu[59, 111, 121, 162]. Ellipticin byl poprvé izolován v roce 

1959 z listů rostliny Ochrosia elliptica Labil[49], ale jeho 

biologické působení (a některých jeho derivátů) bylo objeveno 

až v roce 1967, kdy se podařilo ellipticin uměle syntetizovat[21]. 

Ellipticin a jeho polárnější deriváty 9-methoxy-ellipticin  

a 2-methyl-9-hydroxyellipticin (obrázek  5) jsou ve  formě acetátu farmakologicky 

využívány již od 70. let minulého století. Používají se zejména k léčbě pokročilého 

karcinomu prsu s kostními metastázemi, akutní myeloblastické leukémie, sarkomů ledvin a 

karcinomu štítné žlázy[2,  100, 101, 105, 120]. Ellipticin vykazuje také anti-HIV aktivitu. 

Způsobuje totiž inhibici retrovirové integrasy, proto se zkoumá i jeho možné použití 

při léčbě AIDS[121, 166].  

 

 

 

 

 
 

 

Předností tohoto protinádorového léčiva je jeho vysoká účinnost proti nádorovým 

onemocněním a současně poměrně nízké vedlejší toxické účinky. Projevují se jako 

Obrázek 5   Ochrosia 
elliptica[68, 77] 

Obrázek 4  Struktura 9-methoxyellipticinu (A) a 2-methyl-9-hydroxyellipticinu[72] (B) 

A            B 
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nevolnost a zvracení, popřípadě xerostomie[143]. Vzácně se může objevit nefrotoxicita, 

která je svým mechanismem  podobná nefrotoxicitě cis-platiny[39, 105]. Hematologická 

toxicita je dokonce prakticky nulová[29, 105]. Nicméně většina ellipticinů jsou potenciální 

mutageny pro Salmonella typhimurium[23, 24], bakteriofág T4[26], Neurospora crassa[55], 

savčí buňky[24, 173, 175] také indukuje v Escherichia coli profága λ[25, 34].                      

1.3.1 Biotransformace ellipticinu 

Ellipticin je v organismu přeměňován až na pět metabolitů (obrázek 6):  

9-hydroxyellipticin (M1), 12-hydroxyellipticin (M2), 13-hydroxyellipticin (M3),  

7-hydroxyellipticin (M4) a N2-oxid ellipticinu (M5). Uvedené metabolity jsou tvořeny 

nejen lidskými jaterními mikrosomy, ale rovněž i mikrosomy modelových organismů 

(potkan a králík)[103]. 

 

 
 

Obrázek 6  Schéma metabolismu ellipticinu lidskými cytochromy P450 (upraveno podle[199]) 

 

 Kromě cytochromů P450 (obrázek 6) participují na metabolismu ellipticinu  

i peroxidasy za vzniku dvou metabolitů: jednak dimeru ellipticinu, ve kterém jsou dvě 

molekuly ellipticinu spojeny prostřednictvím N6 pyrrolového kruhu jednoho skeletu 

ellipticinu a C9 druhého (majoritní produkt) a minoritního produktu, kterým je N2-oxid 

ellipticinu[148, 150, 151,195].  
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1.3.2 Mechanismy protinádorového působení ellipticinu 

Předpokládaný protinádorový účinek ellipticinu je vysvětlován několika 

mechanismy: 

Interkalace ellipticinu do molekuly DNA[3, 10, 23, 105] vychází z velikosti a tvaru 

molekuly ellipticinu a je způsobena slabými reverzibilními hydrofobními interakcemi 

s bázemi molekuly DNA[4]. Pro orientaci ellipticinu v DNA je rozhodující interakce mezi 

jeho methylovou skupinou a thyminem v interkalačním místě[92, 174].  Díky své fluorescenci 

je ellipticin používán i jako modelová interkalační  sloučenina[92, 178].  

Inhibice topoizomerasy II. Ellipticin interaguje buď přímo s molekulou DNA 

nebo s proteinem topoizomerasy II za tvorby katalyticky inaktivního ternárního komplexu. 

V obou případech dochází ke stimulaci tvorby řetězových zlomů v DNA, které jsou pro 

buňku letální[ 41, 44, 87, 125, 160, 212].  

Selektivní inhibice fosforylace proteinu p53[136, 206] je zapříčiněna inhibicí 

specifické cyklin-dependentní kinasy nebo aktivací transkripce mutantního p53. 

Nahromadění defosforylovaného proteinu p53 může vyústit v obnovení jeho fyziologické 

funkce, tedy indukci apoptosy[145, 206]. 

Inhibice oxidační fosforylace[37, 172] je způsobena ellipticinem, který je 

akumulován kromě jádra také v mitochondriích[208]. Inhibuje zde oxidační fosforylaci, což 

vede k drastickému snížení obsahu ATP v buňce vedoucí k jejímu zániku[172]. 

Inhibice telomerasy[4] byla prozatím prokázána pouze v buněčných kulturách, 

nikoli in vivo[146]. 

 

Všechny výše zmíněné mechanismy účinku jsou založeny na nespecifickém 

působení ellipticinů, což je v rozporu s jejich poměrně úzkou specifitou účinku vůči 

určitým typům neoplasie. Velmi důležitým aspektem pozorovaným při terapii elipticiny je 

navíc individuální variabilita v odpovědi pacientů na podané léčivo, jejíž příčinou může 

být rozdílná enzymová výbava lidského organismu takovými enzymy, které jsou důležité 

pro biotransformaci elipticinu. Enzymy podílející se na biotransformaci mohou aktivovat 

léčivo na terapeuticky účinnější derivát, který pak nádorové buňky poškozuje efektivněji, 

popřípadě vede až k jejich likvidaci[188].  

Právě takovým, nově popsaným mechanismem působení ellipticinu, je tvorba 

kovalentních aduktů s DNA. V průběhu biotransformace ellipticinu vznikají metabolity, 
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které jsou schopné kovalentní vazby s  DNA. Tato skutečnost byla potvrzena pomocí dvou 

nezávislých metod, vazbou [3H] ellipticinu a metodou „32P-postlabeling“[198]. Ve všech 

testovaných systémech[199] v podmínkách in vitro se tvoří dva adukty s DNA (obrázek 7): 

majoritní adukt 1 a minoritní adukt 2[182]. Tvorba majoritního aduktu 1 je závislá na 

metabolické aktivaci cytochromy P450, minoritní adukt 2 vzniká i v nepřítomnosti 

enzymového systému, pravděpodobně 

aktivací ellipticinu autooxidací[182, 196].  

K tvorbě kovalentních aduktů 

ellipticinu s DNA (viz výše) také dochází 

v plicních fibroblastických buňkách 

křečka (V-79) transfekovaných lidskými 

CYP[43], v buněčných liniích lidského 

prsního adenokarcinomu (buňky MCF-

7)[12], v lidských leukemických buňkách 

(HL-60 a CCRF-CEM)[151] a v buňkách 

neuroblastomů[149] a glioblasomů[117]. 

Ellipticin dále generuje kovalentní adukty 

in vivo v některých orgánech (játra, 

slezina, plíce, ledviny, srdce, mozek) 

potkana exponovaného tomuto 

protinádorovému léčivu  

(obrázek 8, str. 20)[184] a  v  DNA  prsního adenokarcinomu potkana[197]. V uvedených 

tkáních mohou z ellipticinu vznikat i další minoritní adukty.   

„Kochromatografií“ tvořených aduktů pomocí TLC a HPLC bylo zjištěno, že se ve 

všech případech jedná o shodné adukty 1 a 2[12, 43, 184, 196]. Jako metabolity zodpovědné za 

tvorbu kovalentních aduktů byly určeny  13-hydroxyellipticin (M3), který tvoří majoritní 

adukt 1 vazbou s deoxyguanosinem v DNA, a 12-hydroxyellipticin (M2) eventuálně  

N2-oxid ellipticinu (M5), který Polonowskiho přesmykem tvoří 12-hydroxyellipticin (M2) 

a vazbou na DNA vzniká adukt 2 (minoritní)[199]. Ellipticin-13-ylium a  

ellipticin-12-ylium jsou předpokládanými reaktivními agens, které jako reaktivní 

karbeniové ionty vytvářejí kovalentní vazbu s amino skupinou guaninu v DNA[199, 149]. 

Cílovým deoxynukleotidem modifikovaným aktivovaným ellipticinem v DNA je 

deoxyguanosin[196]. 
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Obrázek 7 Autoradiografie aduktů 
ellipticinu s DNA separovaných metodou 
„32P postlabeling“. K aktivaci byly 
použity mikrosomy  potkana (A),  králíka (B), 
mikrosomy lidské (C) a  vzorek bez 
mikrosomů (D) [196]. 
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 Nejefektivnějšími aktivačními enzymy ellipticinu pro tvorbu aduktů s DNA se 

v rámci lidských a potkaních forem cytochromů P450 ukázaly být zejména CYP3A a 

CYP1A[107, 182, 196, 199].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Autoradiografie aduktů tvořených v DNA jater (A), sleziny (B), plic (C),  
ledvin (D), srdce (E), mozku (F), testes (G) potkanů vystavených působení ellipticinu a kontrola 
znázorňující  adukty v DNA tvořené ellipticinem aktivovaným lidským CYP3A4 in vitro (H). 
Adukt X není generován ellipticinem[184].    

1.4 Biotransformace cizorodých látek 

Xenobiotika mohou být po vstupu do organismu a jejich distribuci vyloučeny 

v nezměněné formě (vysoce polární látky) a/nebo ve většině případů podléhají 

metabolickým přeměnám, tzv. biotransformacím (obrázek 9)[103]. Látky lipofilního 

charakteru nemohou být z důvodu jejich hromadění v organismu vyloučeny přímo, ale 

musí být přeměněny na látky polárnější[123]. Tyto hydrofilnější metabolity nemusí být 

pouze biologicky inertní látky (netoxické).  V některých případech, zejména  

u genotoxických látek, v závislosti na chemické struktuře daného xenobiotika a 

enzymovém systému, který přeměňuje danou látku v organismu, dochází biotransformací 

místo k detoxifikaci k tvorbě reaktivních produktů, které mohou tvořit karcinogeny, 

mutageny, teratogeny nebo alergeny. Místo detoxifikace dané látky tedy dochází k její 

aktivaci. Tuto metabolickou aktivaci vyžaduje i řada léčiv, jako je například kodein nebo 

ellipticin. 

Biotransformace mnohých xenobiotik (zejména u živočichů) je dvoustupňový 

proces. První derivatizační fáze slouží k zavedení skupiny schopné konjugace a současně 
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ke zvýšení polarity cizorodé látky. Zvyšuje se tím její rozpustnost ve vodě a  usnadňuje 

další mechanismy přeměny tohoto xenobiotika. Mezi enzymy katalyzující derivatizační 

reakce xenobiotik patří jednak enzymy mikrosomální frakce (subcelulární systém získaný 

destrukcí endoplasmatického retikula při homogenizaci buněk), tak cytosolu (tímto 

pojmem je označován roztok cytoplasmy a izolačního pufru). Klíčovým enzymovým 

systémem I. fáze biotransformace je mikrosomální systém monooxygenas se smíšenou 

funkcí (kapitola 1.5) obsahující cytochrom P450[201].  

Ve druhé konjugační fázi biotransformace jsou vázány na funkční skupiny 

vytvořené v derivatizační fázi malé hydrofilní molekuly[201]. Tímto krokem se ještě zvýší 

polarita původně hydrofobní molekuly a usnadní se tím její vyloučení z organismu. 

Exkrece nejčastěji probíhá močí a žlučí. Ve II. fázi biotransformace však může také dojít k 

aktivaci xenobiotika na toxičtější sloučeninu. Příkladem jsou konjugáty se sulfátem 

vznikajících z N-hydroxylovaných aromatických aminů účinkem sulfotransferas. 

Konjugát sulfátu (acetátu) s N-hydroxysloučeninami (z první fáze biotransformace) je  

v kyselém prostředí moči nestabilní a rozpadá se za vzniku nitreniového (event. 

karbeniového) iontu. Vzniká tedy elektrofil reagující s DNA a proteiny[201]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9  Metabolická aktivace a detoxikace karcinogenů (upraveno podle[201]) 

Vyloučení z organismu Nádorový proces 

       KARCINOGEN 

Aktivovaný karcinogen Detoxikovaný karcinogen 

Metabolická aktivace                                                                             Metabolická detoxikace 

Konjugát 

 + DNA 

Perzistentní adukty v onkogenech 
a tumor supresorových genech 

 Mutace Eliminace z buněk 

I. fáze biotransformace (derivatizační) 
oxidační mechanismus (C-/N-hydroxylace, 
N-/S-oxidace, dealkylace, deaminace, 
epoxidace, oxidace alkoholů a aldehydů,...) 
redukční mechanismus (nitro-a azoredukce, 
redukce chinonů) 
hydrolýza esterů a amidů II. fáze biotransformace (konjugační) 

konjugace s kyselinou glukuronovou, 
glutathionem, aktivním sulfátem, 

acetátem,... 
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1.5 Mikrosomální monooxygenasový systém 

Systém oxidas (oxygenas) se 

smíšenou funkcí (mixed function oxidases, 

MFO systém, obrázek 10) katalyzuje celou 

řadu oxidačních, oxygenačních, případně 

redukčních reakcí, kde využívá zejména 

molekulární kyslík. MFO systém může být 

lokalizován buď na mitochondriální 

membráně, kde se podílí na metabolismu 

endogenních látek nebo na vnější straně 

membrány hladkého nebo hrubého 

endoplasmatického retikula, kde se účastní I. fáze biotransformace xenobiotik[1]. Systém se 

skládá ze tří komponent: NADPH:cytochrom P450 reduktasy (kapitola 1.5.1), 

flavoproteinového enzymu, který slouží jako dělič elektronového páru, cytochromu P450 

(kapitola 1.5.2), který funguje jako terminální oxidasa a v neposlední řadě biologické 

membrány (kapitola 1.5.3). 

1.5.1 NADPH:cytochrom P450 reduktasa 

NADPH:cytochrom P450 reduktasa (EC 1.6.2.4) je membránově vázaný „žlutý 

protein“, který katalyzuje přenos elektronů z NADPH na všechny známé formy 

cytochromu P450[170] (v daném organismu je jedna forma NADPH:cytochrom P450 

reduktasy schopna spolupracovat s více formami cytochromu P450). Přenos elektronů byl 

popsán také na cytochrom c, cytochrom b5, hem oxygenasu, ferrikyanid, elongasu 

mastných kyselin a další[56].  

NADPH:cytochrom P450 reduktasa se skládá ze dvou funkčních domén: 

hydrofóbní N-terminální domény (6 kDa), která slouží k ukotvení enzymu 

v membráně[102] a hydrofilní C-terminální domény (72 kDa), která směřuje vně membrány 

endoplasmatického retikula je schopna přenášet elektrony na cytochrom c a některé 

arteficiální akceptory elektronů,  avšak cytochrom P450 již redukovat  nedokáže[223]. 

C-terminální funkční doména (obrázek 11, str. 23) se skládá z FMN- a FAD- 

vazebné strukturní domény, „spojovací” struktura umístěná mezi FMN- a FAD- vazebnou 

doménou pak zodpovídá za správnou prostorovou orientaci obou strukturních domén. FAD 

Membránová  
      kotva 

dipól 

 
Obrázek 10 Uspořádání mikrosomálního 
monooxygenasového systému v membráně 
endoplasmatického retikula[86] 
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a FMN skupiny se vzájemně nepřekrývají, jsou v kontaktu prostřednictvím 7- a  

8- methylových skupin izoalloxazinových kruhů, které leží těsně u sebe a svírají úhel 

zhruba 150°. Přenos elektronů mezi flaviny je tedy patrně přímý, není zprostředkovaný 

zbytkem aminokyseliny, a proto je tento přenos rychlý[223].  

FAD-vazebná doména je 

zodpovědná za (nekovalentní) vazbu 

NADPH; pozitivně nabité 

aminokyseliny (arginin, lysin) v 

místě vazby NADPH interagují s 

negativně nabitou fosfátovou 

skupinou v poloze 2’ ribosy, kterou 

se tento koenzym liší od NADH, a 

způsobují tak neobvykle vysokou 

selektivitu NADPH:cytochrom P450 

reduktasy vůči NADPH. 

FMN-vazebná doména je 

zodpovědná za přenos elektronů na 

akceptorovou molekulu (cytochrom 

P450, cytochrom c). Pyrimidinová 

strana izoalloxazinového kruhu FMN 

se nachází blízko povrchu enzymu a je tak pro akceptorovou molekulu snadno 

dostupná[102].  

Interakce mezi NADPH:cytochrom P450 reduktasou a cytochromem P450 jsou 

hlavně elektrostatické povahy. Kladně nabitý povrch cytochromu P450 (lysiny, argininy) 

interaguje se záporně nabitým povrchem NADPH:cytochrom P450 reduktasy (aspartát, 

glutamát) (obrázek 10, str. 22). Dále se uplatňují také hydrofobní interakce mezi 

nepolárními aminokyselinami (leucin, tryptofan, valin) v oblasti membránových domén 

NADPH:cytochrom P450 reduktasy a cytochromu P450 [128, 210, 223].  

Funkce NADPH:cytochrom P450 reduktasy jako děliče elektronového páru byla 

vysvětlena na základě rozdílných redoxních potenciálů obou flavinových prostetických 

skupin[139, 220]. Akceptorem elektronů (respektive atomů vodíku) od NADPH je FAD, který 

elektrony následně předává FMN. Za jednoelektronovou redukci akceptorové molekuly 

 spojovací oblast 

FMN vazebná doména 

FAD vazebná doména 

 
Obrázek 11 C-terminální funkční doména 
NADPH:cytochrom P450 reduktasy. Oranžově 
je znázorněn FMN, zeleně FAD a žlutě 
NADPH[83]. 
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(cytochromu P450) je v případě savčí NADPH: cytochrom P450 reduktasy zodpovědný 

zcela redukovaný hydrochinon  FMNH2  (obrázek 12). 

 

 
Obrázek 12  Schéma přenosu elektronů mezi flaviny NADPH:cytochrom P450 reduktasy[86] 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že NADPH:cytochrom P450 reduktasa a cytochromy 

P450 jako součásti MFO systému spolu velmi úzce „spolupracují“ při biotransformaci 

xenobiotik i endobiotik, některé ze sloučenin mající schopnost indukovat cytochromy P450 

indukují současně i NADPH:cytochrom P450 reduktasu, většinou však v menší míře. 

Doposud nebylo prokázáno, zda k indukci NADPH:cytochrom P450 reduktasy dochází 

stejnými mechanismy (prostřednictvím stejných receptorů) jako při indukci cytochromu 

P450. NADPH:cytochrom P450 reduktasu indukují např. 3,3´,4,4´-tetrachlorbifenyl[225], 

progesteron[116] a některé dimethylsiloxany[235]. Dále byla zvýšená aktivita 

NADPH:cytochrom P450 reduktasy stanovena v jaterních, ledvinných a plicních 

mikrosomech u potkanů vystavených čtyřtýdenní inhalaci zplodin motorových vozidel[215].  

Aktivita NADPH:cytochrom P450 reduktasy je regulována zejména hormonálně,  

a to především hormonem štítné žlázy trijodthyroninem (T3), který zasahuje do regulace 

exprese genu pro NADPH:cytochrom P450 reduktasu na úrovni transkripce 

prostřednictvím responsivního elementu pro thyroidální hormony (TRE) v promotorové 

oblasti genu, a v menší míře se uplatňuje též stabilizace mRNA[134, 80]. Při absenci 

thyroidních hormonů v organismu dojde k poklesu aktivity NADPH:cytochrom P450 

reduktasy v mikrosomech jater o 75 až 85 %, naproti tomu v ledvinách či plicích činí tento 

pokles 30 až 50 %[134, 153]. V nadledvinách a jiných steroidogenních tkáních je hladina 

NADPH:cytochrom P450 reduktasy regulována adrenokortikotropním hormonem 

(ACTH)[80]. 

NADPH:cytochrom P450 reduktasa je v rámci fylogeneze velmi konzervovaný 

enzym. NADPH:cytochrom P450 reduktasy z různých rostlinných a živočišných druhů 

vykazují vysokou homologii v aminokyselinové sekvenci (například lidská a potkaní forma 

mají sekvenční homologii 92 %, přičemž nejvíce odlišností v aminokyselinové sekvenci se 
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nachází v N-terminální “kotvící” oblasti a naopak, FMN-vazebná doména je u obou forem 

téměř shodná[79]). Tento fakt ukazuje na významnou roli tohoto enzymu v průběhu 

evoluce[167].  

1.5.2 Cytochrom P450 

Cytochrom P450 (EC 1.14.14.1) je terminální oxidasou MFO systému[54, 190, 191]. 

Zprostředkovává jednak vazbu molekulárního kyslíku, jeho aktivaci a zabudování jednoho 

atomu kyslíku do molekuly substrátu[155]. Druhý atom kyslíku je redukován na vodu[16]. 

Elektrony potřebné k redukci dodává NADPH:cytochrom P450 reduktasa[62], případně 

NADH:cytochrom b5 reduktasa[211].  

Z evolučního hlediska je cytochrom P450 považován za velmi starý hemoprotein, 

který se objevil mnohem dříve než hemoglobin[129, 131]. Před více jak 3,5 miliardy let 

umožňovaly mikroorganismům využívat uhlovodíky jako zdroj energie. U vyšších 

organismů se postupně začaly podílet na synthese životně důležitých endogenních látek 

jakou je například cholesterol. Postupným vývojem se cytochromy P450 začaly u rostlin 

účastnit synthesy obranných látek (např. fytoalexinů a fytotoxinů). Naopak živočišné 

cytochromy P450 si osvojily schopnost jedovaté látky zneškodňovat[190, 178]. Z jediného 

genu cytochromu P450 archebakterií se tedy v průběhu evoluce vyvinulo ohromné 

množství odlišných genů kódujících cytochromy prokaryotních i eukaryotních 

organismů[190]. 

V roce 1958 objevili vědci Garfinkel a  Klingenberg v jaterních mikrosomech 

pigment, který po redukci vykazuje v komplexu s oxidem uhelnatým absorpční maximum 

při 450 nm[46, 106]. Hemoproteinový charakter tohoto pigmentu dokázali roku 1964 Omura a 

Sato a na základě podobnosti povahy vazby hemu cytochromů b a podle netypického 

maxima Söretova pásu jej nazvali cytochromem P450[137]. 

V eukaryotických buňkách je systém cytochromu P450 vázán v membráně 

endoplasmatického retikula nebo mitochondrií prostřednictvím transmembránového  

N-terminálního α-helixu[33], zatímco bakteriální cytochromy P450 jsou enzymy rozpustné. 

Porfyrinový skelet (protoporfyrin IX) je v proteinové molekule enzymu vázán 

hydrofobními silami a zároveň prostřednictvím thiolátové síry sulfhydrylové skupiny 

cysteinu přítomné v aktivním centru enzymu (obrázek 13, str. 26), která je proximálním 

(pátým) ligandem železa v hemu[56]. Nejedná se tedy o klasický cytochrom (protoporfyrin 
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IX vázán prostřednictvím imidazolového zbytku histidinu), ale o hemthiolátový protein. 

Toto uspořádání umožňuje výjimečné chování těchto hemoproteinů a odlišuje je 

od hemoproteinů ostatních. Šestým ligandem je atom kyslíku molekuly vody[38]. 

 

 
Obrázek 13 Aktivní centrum cytochromu P450. Atomy kyslíku jsou označeny červeně, dusíku 
světle modře, železa tmavě modře a  síry žlutě. Šedá barva znázorňuje atomy uhlíku[85] 

1.5.2.1 Spinové formy cytochromů P450 

Cytochromy P450 díky přechodnému charakteru hemového železa existují ve dvou 

spinových formách[56]: 

Vysokospinová forma vzniká v případě, že ion železa je v pentakoordinovaném 

stavu a všechny jeho valenční elektrony jsou nespárované (spin 5/2). Ion železa je 

„vytahován“ thiolátovou skupinou nad rovinu porfyrinového skeletu (obrázek 14A, str.27). 

Tato forma vykazuje maximum Söretova pásu při 390 nm.  

Nízkospinová forma (spin 1/2) je charakteristická maximem absorbance při 

418 nm. Ion železa je hexakoordinován, hemové železo tedy interaguje ještě s jedním 

ligandem (např. s -OH, -COOH nebo -NH2 skupinou postranních řetězců aminokyselin 

apoproteinu[56] či atomem kyslíku z molekuly vody[38]) a nachází se pak prakticky v rovině 

kruhu protoporfyrinu IX (obrázek 14B, str. 27).  

Obě spinové formy jsou v klidovém stavu v rovnováze. Jejich poměr se značně 

mění při vazbě substrátu do vazebného místa, kdy dochází k vytlačení šestého ligandu  

a tedy nárůstu obsahu vysokospinové formy. V absorpčním spektru se ukáže nárůst 

absorbance při 390 nm a pokles při 418 nm - tzv. „substrátové spektrum”. Šestým 

ligandem železa se však může stát i samotný substrát (či nepřeměňovaná látka vázající se 

do aktivního centra enzymu), pak registrujeme pokles absorbance při 390 nm a nárůst (dle 

heteroatomu) při 418 až 460 nm - takzvané „ligandové spektrum”[53].  
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Rovnovážný poměr obou spinových forem je kromě axiálních ligandů ovlivněn 

jednak dalšími faktory jako například teplotou, ale také je odlišný pro jednotlivé izoformy 

cytochromu P450. Například u CYP2E1 bylo v literatuře popsáno, že dochází ke stabilizaci 

vysokospinové formy i za absence substrátu, výsledkem čehož může být aktivace molekul 

kyslíku za vzniku reaktivních kyslíkových radikálů[54]. 

                                                 
Obrázek 14 Struktura hemu cytochromu P450 (A) vysokospinová forma (B) nízkospinová 
forma[82] 

1.5.2.2 Enzymové funkce cytochromů P450 

Cytochromy P450  katalyzují následující reakce: 

Oxidasová funkce - aktivace biatomické molekuly kyslíku pro klíčové reakce[9]. 

Spontánní reakce organických molekul s atmosférickým kyslíkem jsou spinově zakázané. 

V aerobních organismech se proto nachází řada proteinů nesoucí prostetickou skupinu 

s kovem nebo flavinem, s jejichž pomocí jsou schopny oxidační potenciál kyslíku využít[9]. 

Oxygenasová funkce - zabudování kyslíku do molekuly málo reaktivního 

substrátu. 

Redukční reakce - elektrony poskytnuté NADPH:cytochrom P450 reduktasou 

mohou redukovat přímo substrát a nejsou využity k aktivaci molekuly kyslíku. K tomu 

dochází, pokud je hydrofobní substrát zároveň dobrým ligandem železa porfyrinového 

skeletu, a je tedy vázán jako šestý ligand místo kyslíku. Tento mechanismus je popsán  

in vitro a existují i nepřímé důkazy pro jeho průběh   in vivo. 

Peroxidasová aktivita - místo kyslíku je druhým substrátem organický peroxid 

(R*OOH) nebo peroxid vodíku[1]. Pro průběh reakce není potřeba NADPH jako zdroj 

elektronů[19]. Produktem reakce je stejně jako při klasickém mechanismu hydroxylovaný 

substrát (ROH): 

RH + R*OOH → ROH + R*OH 

Produkce H2O2 a aktivních forem kyslíku - k tomuto jevu dochází tehdy, když 

MFO systém interaguje s látkou, která se obtížně hydroxyluje (je pouze hydrofobní, tvoří 

komplex s enzymem, ale těžko se do ní zabudovává kyslík). Proběhne oxidasová fáze 

A B
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funkce cytochromu P450 (aktivuje se molekula kyslíku), ale už neproběhne fáze 

oxygenasová. Aktivní forma kyslíku je z molekuly uvolněna do okolí, kde přijme protony 

nebo dismutuje. 

1.5.2.3 Reakční mechanismus monooxygenasové reakce 

Nejtypičtější reakcí katalyzovanou cytochromy P450 je monooxygenasová reakce, 

která zahrnuje aktivaci molekulárního kyslíku a zabudování jednoho atomu do molekuly 

substrátu. Aktivace kyslíku je umožněna dvěma elektrony pocházejícími                  

z NADPH:cytochrom P450 reduktasy, ale donorem druhého elektronu může být i NADH 

za spolupráce s NADH:cytochrom b5 reduktasou[56]. Druhý atom kyslíku je redukován na 

vodu. Obecný průběh monooxygenasové reakce katalyzované cytochromem P450 lze 

vyjádřit sumární rovnicí, kde RH je substrát a ROH hydroxylovaný produkt reakce:  

 

RH + O2 + NADPH + H+ → ROH + H2O + NADP+ 

 

Reakční cyklus 

cytochromů P450 probíhá 

uspořádaným mechanismem a 

skládá se alespoň z osmi kroků. 

Schématicky je znázorněn na 

obrázku 15. 

I. V klidovém stavu je 

hemové železo ve ferri formě 

(FeIII) a je hexakoordinováno. 

II. Po vniknutí substrátu (RH) 

do aktivního místa dochází 

k vytlačení šestého ligandu 

železa, které zůstane 

pentakoordinované, a zároveň nastane konformační změna v molekule enzymu[56].  

III. Konformační změny a pokles redoxního potenciálu až o 100 mV[56] způsobené 

navázáním substrátu umožňují jednoelektro-novou redukci cytochromu P450 

NADPH:CYP reduktasou, čímž se hemové železo redukuje na ferro formu (FeII) a zůstává 

Obrázek 15 Schéma reakčního mechanismu  monooxyge-
nasové  reakce [82] 
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stále pentakoordinováno. Tato forma enzymu je pak schopna vázat molekulární kyslík 

nebo jiné ligandy. IV. Navázáním molekulárního kyslíku se dále tvoří ternární ferri-

superoxidový komplex, kde je železo opět hexakoordinované. Tento nepříliš stabilní 

komplex je dále redukován NADPH:CYP reduktasou nebo NADH:cytochrom b5 

reduktasou, čímž dochází k aktivaci kyslíku na peroxidový anion.  

V. Vazba kyslíku na formu (III.) může být inhibována v přítomnosti oxidu uhelnatého, 

který tvoří ternární ferrokomplex cytochrom P450-CO-RH.  

VI. Komplex cytochromu P450 s biatomickou molekulou kyslíku po druhé redukci je již 

zcela aktivovanou formou cytochromu P450,  ve které dochází k heterolytickému štěpení 

vazby O-O, přičemž jeden atom kyslíku je redukován, přijme dva protony a dojde 

k uvolnění vody, zatímco druhý zůstane vázán na Fe hemu a vzniká tak ferrioxenový 

komplex.  

VII. Ferrioxenový komplex je pak stabilizován mezomerním posunem elektronu 

z thiolátové síry na kyslík. Tento reaktivní kyslíkový radikál je schopen vytrhnout 

vodíkový atom z molekuly vhodného substrátu za vzniku radikálu substrátu a 

hydroxylovaného radikálu vázaného na Fe hemu. Dochází k rekombinaci radikálů 

za uvolnění hydroxyderivátu substrátu (ROH) z enzymu. Obnovuje se  nativní forma 

cytochromu P450 (I.)[190, 200]. 

1.5.2.4 Nomenklatura cytochromů P450 

Jedním ze stěžejních objevů současnosti je 

rozluštění lidského genomu, kde bylo 

identifikováno 57 genů a 58 pseudogenů pro 

enzymové formy cytochromu P450. V rámci 

všech živých organismů je známo více jak 7700 

různých genů a pseudogenů[70]. Tyto formy jsou 

na základě podobnosti aminokyselinové sekvence 

nikoli dle podobnosti substrátů řazeny do genetických rodin (sekvenční homologie větší 

než 40 %) a podrodin (homologie větší než 55 %)[233]. Rodiny cytochromů P450 jsou 

označovány prvním číslem za zkratkou cytochromu P450 (CYP3), následuje velké 

písmeno označující podrodinu (CYP3A)[131]. Jednotlivé izoenzymy jsou pak označeny 

Obrázek 16  Lidský CYP3A4[84]
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číslem za písmenem podrodiny (CYP3A4)[131]. Současná nomenklatura byla navržena 

Nebertem a spolupracovníky[129]. 

U člověka byly dosud nalezené formy cytochromů P450 klasifikovány  

do 18 rodin[70, 233]. Metabolismu léčiv (xenobiotik) se účastní pouze 4 izoformy 

cytochromů P450: CYP1, CYP2, CYP3 a v menší míře i CYP4. Tyto rodiny cytochromů 

P450 jsou lokalizovány převážně v játrech. Kvantitativní zastoupení izoforem v tomto 

orgánu a jejich participace na metabolismu léčiv ilustruje obrázek 17, z něhož je patrné, že 

CYP3A4 je kvantitativně nejvíce zastoupený enzym a zároveň nejdůležitější v přeměně 

metabolismu léčiv. Ostatní rodiny cytochromů P450 participují na metabolismu mastných 

kyselin, kyseliny arachidonové, biosynthese steroidů, cholesterolu či žlučových kyselin 

apod[233].  
 

 

 
Obrázek 17 Průměrný podíl jednotlivých isoforem CYP v játrech a participace na metabolismu 

léčiv [81] 

 

 

 

 

 

1.5.2.5 Substrátová specifita cytochromů P450 

Substrátová specifita cytochromů P450 participujících na biotransformaci 

xenobiotik je většinou široká. Hydroxylují celou škálu organických sloučenin (např. 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), alifatické uhlovodíky, polycyklické 

aromatické nitrosloučeniny, aromatické i alifatické aminy, fenoly, dále pak řadu léčiv). 

Existují však  i cytochromy P450, které hydroxylují pouze malý počet substrátů. Takovými 

enzymy jsou cytochromy P450 metabolizující endogenní sloučeniny v eukaryotických 

buňkách  (např. steroidní hormony)[190, 191]. Základní údaje o enzymových aktivitách forem 

cytochromu P450 katalyzujících biotransformaci xenobiotik shrnuje tabulka 1 na str. 31. 
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Tabulka 1  Lidské formy CYP významné pro metabolismus xenobiotik[75, 80, 190] 

CYP Orgánová distribuce, 
inducibilita, polymorfismus Substráty Induktory (↑)  

a inhibitory (↓) 

1A1 
 

• konstitutivně: plíce, ledviny, 
kůže, placenta lymfocyty, 
gastrointestinální trakt (GIT) 

• inducibilní ve všech tkáních 
• polymorfismus 
• souvislost exprese, kouření a 

bronchogenní rakoviny 

• polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU)-např. 
benzo(a)pyren 

• aflatoxiny 
• spíše aktivační funkce 

• výživa 
• ↑kouření,  
• ↓N2O 
• léčiva: ↓ellipticin 
• polutanty: ↑PAU, 

↑polychlor. bifenyly 

1A2 

• konstitutivně: játra (13 % CYP) 
a plíce 

• inducibilní ve všech tkáních 
• polymorfismus (vzácně se 

vyskytuje bodová mutace 
v čínské populaci) 

• souvislost exprese,  
    metab. aromat. aminů a nádorů  
    močového měchýře 

• aromatické a heterocyklické 
aminy (vznikají při 
vysokoteplotní úpravě masa) 

• některé steroidní látky 
• bufuralol, fenacetin, 

paracetamol, kofein, theofylin 
• spíše aktivační funkce 

• výživa:↑grilované maso, 
↑brokolice, ↑ růžičková 
kapusta 

• ↑kouření, ↑tělesná námaha 
• ↑polutanty: ↑dioxiny 
• léčiva: ↓estrogeny,  

↓ellipticin, ↑rifampicin, 
↑fenobarbital, ↑insulin 

2A6 
• inducibilní v játrech, plicích 
• polymorfismus 

• kumarin, nikotin, 
nitrosaminy, aflatoxiny 

• látky používané k léčbě AIDS 

• léčiva: ↑barbituráty 
• ↑ polutanty 

2B6 
• konstitutivně: játra, plíce, GIT 
• inducibilní 

• nikotin, aflatoxiny 
• protinádorová léčiva 

(cyklofosfamid) 

• léčiva: ↑barbituráty, 
↑dexametazon 

2C9 

• konstitutivně: játra, hltan, GIT, 
plíce, děloha 

• polymorfismus 

• nesteroidní protizánětlivá 
léčiva (diclofenac, ibuprofen) 

• D9-tetrahydrocannabinol 

• léčiva: ↑rifampicin, 
↑?barbituráty, ↑?ethanol, 
↓sulfoamidy, ↓Nizoral, 
↓chloramfenikol, ↓Prozac 

2C19 
• konstitutivně: játra, duodenum 
• polymorfismus 

• diazepam, barbituráty, 
cyklofosfamid, progesteron, 
aminopyrin 

• léčiva: ↓ fluoxetin 
(Prozac), ↑rifampicin 

2D6 

• konstitutivně: játra, GIT, 
bronchiální epitel, plicní 
parenchym, mozek 

• inducibilní 
• polymorfismus (predispozice 

k Parkinsonově chorobě) 

• větší hydrofobní molekuly: 
opiodní látky (kodein), 
neuroleptika, antidepresiva, 

 stimulancia („extáze“- 3,4-
methylendioxy-
metamfetamin) 

• léčiva: ↓metamfetamin, 
↓fluoxetin (Prozac), 
↓některá antihistaminika a 
neuroleptika 

• ↓metadon, ↓kokain,  
• ↑těhotenství 

2E1 

• konstitutivně: játra (7 % CYP), 
ledviny, nosní sliznice, plíce, 
GIT, lymfocyty 

• inducibilní 
• polymorfismus 
• souvislost s rakovinou hlavy, 

krku a plic 

• nízkomolekulární lipofilní 
látky: ethanol, aceton, hexan, 
benzen, diethyleter, 
chloroform, anilin, 
chlorzoxazon, nitrosaminy, 
paracetamol, kofein, 
dextrametorfan  

• výživa: ↑hladovění 
(=endogenní tvorba 
acetonu), alkohol 
(↓akutní/↑chronický 
příjem), ↑diabetes mellitus, 
↓řeřicha 

• ↑organická rozpouštědla   
     (toluen, aceton), ↑polutanty 

3A4, 
3A5 

• konstitutivně: játra, GIT, 
ledviny, děloha, plod, plíce 
(3A=60 % jaterního CYP) 

• inducibilní 
• polymorfismus neprokázán 
• geneticky podmíněná různá 

míra inducibility 
• souvislost s rakovinou jater 

(oxidace aflatoxinů) 

• extrémně široká substrátová 
specifita 

• léčiva (cyklofosfamid, 
metadon, erytromycin, 
kodein, dextrametorfan) 

• látky steroiní povahy 
(kortisol, estradiol, 
progesteron, testosteron) 

• karcinogenní xenobiotika  

• výživa: ↓grapefruitový 
džus (ireverzibilně),  
↓chinin 

• růstový hormon 
• léčiva: ↑rifampicin, 

barbituráty, ↑steroidní 
látky, ↑metadon, 
↓erytromycin, ↓clotrimazol 

• ↑polutanty 
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1.5.2.6 Genetický polymorfismus 

Genetický polymorfismus je definován jako geneticky podmíněná odlišnost 

postihující alespoň 2 - 3 % uvažované populace[190]. Tento jev způsobuje velké 

interindividuální rozdíly v účincích léčiv. Vrozené změny DNA v kódující či regulační 

části genu mohou vést k absenci některé formy cytochromu P450, ke změně inducibility 

nebo k tvorbě formy s pozměněnou katalytickou aktivitou[53]. U genů kódujících 

cytochromy P450 s klíčovou fyziologickou funkcí může mít výskyt defektní alely 

katastrofické následky; u genů pro enzymy přeměňující xenobiotika nemívá variabilita alel 

přímé patologické důsledky, avšak může způsobit zvýšení citlivosti vůči škodlivým 

účinkům některých xenobiotik či léčiv.  

Na základě fenotypu mohou být jedinci rozděleni do čtyř skupin: na pomalé 

metabolizátory, kteří mají dvě nefunkční alely daného genu, středně rychlé metabolizátory, 

kteří mají nefunkční pouze jednu alelu genu, rychlé metabolizátory, kteří mají dvě kopie 

normálního genu, a ultrarychlé metabolizátory, kteří mají tři a více kopií normálního 

genu[130, 159]. 

Nejvýznamnější variabilita vyplývající z genetického polymorfismu byla 

pozorována u forem CYP2D6 a CYP2C19, dále pak u CYP1A1, 1A2, 1B1, 2A6, 2C9, 2E1 

a 3A4[226]. Rozdílné zastoupení rychlých a pomalých metabolizátorů bylo zjištěno  

u různých národů a etnických skupin - v případě CYP2C19 je podíl pomalých 

metabolizátorů v populaci 3 % u bělochů, 8 % u afričanů, 19 % u afroameričanů, 20 %  

u asiatů a více než 71 % v případě populace Oceánie[76]. 

1.5.2.7 Regulace genové exprese 

Regulace exprese genů cytochromů P450 je řízena několika systémy. Jedná se   

o regulaci exprese na genové úrovni, zahrnující funkci specifických receptorů, rychlost 

přepisu DNA do RNA či stabilizaci syntetizované mRNA, a dále o posttranslační regulaci 

založenou především na stabilizaci molekuly proteinu daného cytochromu P450. 

Řada cytochromů P450 patří mezi inducibilní enzymy. Indukce enzymů je 

definována jako nárůst exprese katalyticky aktivních forem enzymů, kdy dochází ke 

zvýšení transkripce na základě stimulace chemickým signálem. Výskyt inducibilních 

forem je ovlivněn zejména induktory cytochromů P450 (např. některá antibiotika jako 
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dexamethazon či erythromycin), steroidními látkami (PCN), barbituráty (fenobarbital), 

aromatickými látkami (benzen) apod.[178].  

Odlišné mechanismy uplatňující se při indukci cytochromů P450 xenobiotik  

a příklady forem, u kterých se mechanismus uplatňuje jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Mechanismy indukce cytochromů P450. U indukce způsobené zvýšením transkripce 
dotyčného genu je uveden také induktorem využívaný intracelulární receptor[91, 144, 224] 

 

Mechanismus indukce Formy cytochromu P450 takto indukované 

Zvýšení transkripce genu  

- cytoplasmatický receptor  - AhR CYP1A1, 1A2, 1B1 

- jaderný receptor                - CAR CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19 

                                            - PXR, SXR CYP3A4, 3A5 

                                            - PPAR CYP4A11 

Zvýšení rychlosti transkripce CYP1A2 

Stabilizace mRNA CYP1A1, 2E1, 3A4 

Stabilizace enzymu CYP2E1 
AhR - „aryl hydrocarbon receptor“; CAR - „constitutive androstane receptor“; PXR - „pregnane X   
receptor“; SXR - „steroid xenobiotic receptor“; PPAR - „peroxisome proliferator-activated receptor“ 
 

 

Hladina cytochromů P450 v tkáni může být také snížena prostřednictvím tzv. 

inhibitorů. Mezi inhibitory mohou patřit některá léčiva[140] či složky potravy[6]. Snížení 

aktivity některých forem cytochromu P450 může však způsobit též bakteriální infekce, 

například meningitida[169]. K inhibici dojde v důsledku vazby inhibitoru (např. jiného 

léčiva) na stejný enzym. Dochází ke kompetitivní inhibici nebo se inhibitor naváže na jiné 

místo enzymu. Dojde tak ke konformační změně enzymu a znemožnění vazby substrátu do 

aktivního místa (nekompetitivní inhibice), což se projeví zpomalením metabolismu léčiva 

a  jeho kumulací v organismu[119].  

1.5.2.8 Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A 

Ah receptor („aryl hydrocarbon receptor“) je cytosolární „helix-loop-helix“ protein, 

který patří do rodiny bazických „Per Arnt Sim“ (PAS) transkripčních faktorů 

exprimovaných velmi časně v embryogenezi. Ah receptor stimuluje transkripci genů 

CYP1A1, ale také participuje na indukci CYP1A2, CYP1B1 a některých enzymů druhé 
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fáze biotransformace (glutation S-transferasy a UDP-glukuronosyltransferasy), 

prostaglandin endoperoxid H syntasy 2 a interleukinu 1β[27].  

Mechanismus indukce CYP1A1 prostřednictvím Ah receptoru je znázorněn na 

obrázku 18. V cytoplasmě se na Ah receptor naváží chaperony (Hsp90, AIP), které jej 

udržují v konformaci schopné vázat ligand. Po vazbě molekuly xenobiotika (ligandu) a 

disociaci chaperonových molekul se AhR přesouvá do jádra, kde se dimerizuje s Arnt 

(„aryl hydrocarbon nuclear translocator“). Komplex AhR-Arnt, který funguje jako 

transkripční aktivátor, se naváže do regulační oblasti genů pro CYP1A (v oblasti 

enhanceru XRE), a tím stimuluje jejich transkripci[28, 163]. 

 

 
Obrázek 18 Schematické znázornění indukce CYP1A1 prostřednictvím Ah receptoru[226] 

 

V N-terminální oblasti těchto proteinů se nachází dvě důležité domény: bazická 

doména zodpovědná za vazbu DNA a HLH-doména participující na protein-protein 

interakcích. Indukce CYP1A1 je rychlá a probíhá i bez proteosyntetické aktivity, AhR  

i Arnt tedy musí být konstitutivně přítomny v buňce[226].  

Indukce CYP1A1 vykazuje genetický polymorfismus, daný polymorfismem genů 

pro AhR a Arnt. Jelikož Arnt je univerzálním dimerizačním partnerem bHLH/PAS 

proteinů a kromě indukce CYP1A1 se učastní i dalších výše zmíněných signálních drah 

(normální vývoj, adaptace na hypoxii, sluneční zaření), je jeho „knock-out“ pro myši 

letální již v embryonálním vývoji[226]. 

Vysvětlivky k obrázku: 

AhR „Aryl Hydrocarbon Receptor“ 

Arnt „AhR-nuclear translocator“ 

Hsp90 „protein teplotního šoku“ 

AIP „AhR-interacting protein“ 

XRE cosensus sekvence „Xenobiotic Responsive 

Element“ (5´-TNGCGTG-3´) přítomná ve více 

kopiích v oblasti enhanceru 
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Typickými ligandy AhR jsou planární aromatické hydrofobní látky (halogenované 

aromatické uhlovodíky (HAH), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

polychlorované bifenyly (PCB), β-naftoflavon a další)[45]. 

V literatuře byla opakovaně popsána interakce ellipticinu a jeho derivatů s Ah 

receptorem; napřiklad práce Changa[90] a Gasiewicze[47] potvrdily indukci exprese 

luciferasového genu transfekovaného do Hepa-1 buněk, jehož promotor byl pod kontrolou 

enhanceru s XRE, ellipticinem. Nebyla však zjišťována přimo indukce CYP1A1 

ellipticinem, neboť ellipticin byl dosud považován za inhibitor CYP1A1[90, 47]. 

1.5.3 Membránové lipidy 

Pro činnost systému oxidas (oxygenas) se smíšenou funkcí jsou velmi důležité 

membránové lipidy, zvláště pak fosfatidylcholin. Membránové lipidy částečně specificky 

interagují s cytochromem P450 a způsobují konformační změny zvyšující afinitu 

cytochromu P450 k substrátu[97]. Lipidy zároveň vytváří vesikulární útvar usnadňující 

interakce cytochromu P450 s NADPH:cytochrom P450 reduktasou, čímž je stimulována 

tvorba funkčně aktivního komplexu. V neposlední řadě se v membránách lipidů kumulují 

hydrofobní látky, které fungují jako substrát cytochromů P450[56]. 

1.5.4 Cytochrom b5  

MFO systém může fakultativně obsahovat také 

cytochrom b5. Cytochrom b5 je malý (cca 15,9 kDa), 

cylindrický, kyselý membránový protein[115], jehož součástí je 

nekovalentně vázaná jedna či dvě molekuly hemu b (obrázek 

19)[222]. Tento hemoprotein se vyskytuje nejen u zvířat a 

rostlin, ale je i součástí hub[219]. Mikrosomální cytochrom b5  

významně ovlivňuje přenos elektronů mnoha oxidačních 

reakcí: anabolismus lipidů (desaturaci mastných kyselin[112, 204] a biosyntézu 

cholesterolu[50]), steroidů, biosyntézu plasmalogenů[219, 142] a v neposlední řadě 

katabolismus xenobiotik a endogenních látek[171].  

U savců se cytochrom b5 vyskytuje kromě endoplasmatického retikula také na 

vnější membráně mitochondrií, avšak jeho funkce není ještě zcela objasněna. Předpokládá 

Obrázek 19 Hem typu b[69] 
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se, že by tento mitochondriální cytochrom b5 mohl působit jako aktivátor androgeneze 

v Leydigových buňkách[135].  Zvláštním typem cytochromu b5 je rozpustný erythrocytární 

cytochrom b5, který vzniká proteolýzou z mikrosomálního cytochromu b5 během zrání 

erytrocytů[32]. Cytochrom b5 v červených krvinkách má hlavní význam při redukci 

nefunkčního hemoglobinu (Fe+III) na hemoglobin (Fe+II), který je schopen vázat kyslík[89].  

1.5.4.1 Struktura cytochromu b5  

Cytochrom b5 je tvořen šesti α-helixy a pěti β-skládanými listy uspořádanými do 

dvou domén: větší globulární N-terminální (hydrofilní) domény, která obsahuje hem  

a C-terminální (hydrofobní) domény sloužící k ukotvení cytochromu b5 v membráně[122]. 

Přesný model membránově-vázané domény však zatím nebyl vyřešen. Předpokládané 

konformace C-terminální kotvy cytochromu b5 znázorňuje obrázek 20A na str. 37. První, 

transmembránový model předpokládá průchod C-terminální domény do lumen 

endoplasmatického retikula, zatímco v druhém modelu je C-konec orientován 

do cytoplasmy[218].  

C-terminální část je dále spojena s globulární doménou oblastí tvořenou 7 

aminokyselinami bohatými na prolin a následujícími 7 aminokyselinami umístěnými na 

konci polypeptidového řetězce[122]. Hem je lokalizován v hydrofobní „kapse“ a hemové 

železo koordinováno postranními řetězci dvou histidinů (obrázek 20B, str. 37). Katalytická 

oblast obsahuje „štěrbinu“, ve které je mezi α-helixy zasazený hem takovým způsobem, že 

jeho jedna hrana je úplně odkryta[171]. 

U savců je 23 aminokyselin ze 134 aminokyselin cytochromu b5 glutamát či  

aspartát. Tyto aminokyseliny jsou ve většině případů umístěny v katalytickém centru 

molekuly a jsou  velice konzervovány. U rostlin je většinou glutamát nahrazen 

aspartátem[171]. Několik dalších aminokyselin poblíž odhalené hrany hemu a jeden ze 

zbytků propionátu hemu „vyčnívají“ do okolí. Tyto záporně nabité aminokyseliny se 

podílejí na iontových interakcích mezi cytochromem b5 a dalšími elektronovými přenašeči 

a na interakcích tohoto páru přenašečů s ostatními proteiny[20, 133, 141, 152, 158, 165, 180, 203,  205]. 

Tato skutečnost poukazuje na fakt, že k tvorbě redoxních komplexů s cytochromem b5 jsou 

využity elektrostatické síly[171].  
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Obrázek 20  Předpokládané způsoby ukotvení C-terminální domény cytochromu b5 v ER[218] (A), 
prostorové uspořádání jaterního cytochromu b5 

[67] (B) 
 

Vazba dvou histidinů jako pátého a šestého ligandu na hemové železo zabraňuje 

jeho přímé interakci s molekulárním kyslíkem. Přesto cytochrom b5 může fungovat jako 

prostředník elektronového přenosu mezi reduktasou a oxidačním enzymem[171]. Tedy 

cytochrom b5 může přijmout elektron od NADPH:cytochrom P450 reduktasy[11, 35,  63, 96, 138] 

nebo od NADH:cytochrom b5 reduktasy[141, 205] a předat jej proteinovým elektronovým 

akceptorům: například cytochromu P450[98], cytochromu c[59, 98, 179, 205], metmyoglobinu[113] 

či methemoglobinu[88].   

 Pokud není hem v molekule cytochromu b5 přítomen, dochází k rozvolnění 

struktury katalytické části a protein se stává méně stabilní[147]. Pokud nedojde k porušení 

struktury, přijme cytochrom b5 prostetickou skupinu  - hem nazpět a dochází k opětovnému 

sbalení[22].  

1.5.4.2 Mechanismy působení cytochromu b5  

Působení cytochromu b5 v rámci MFO systému není zcela objasněné.  

Mechanismus je vysvětlován čtyřmi odlišnými způsoby[171]:  

                 První předpokládaný mechanismus zahrnuje přímý přenos elektronu 

z cytochromu b5 do monooxygenasového cyklu. V monooxygenasové reakci cytochromů 

P450 se zdá být rychlost reakce limitována přijetím druhého elektronu[52], který je třeba 

k tvorbě více aktivovaného molekulárního kyslíku navázaného na cytochrom P450. Pokud 

His 39/ His 63

Protoporfyrin IX 
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není druhý elektron doručen dostatečně rychle, dochází k rozpadu komplexu a uvolňuje se 

superoxidový anionradikál místo oxidovaného substrátu. 

                 Další možnou variantou tohoto mechanismu je předpoklad, že se cytochrom b5  

chová jako pozitivní modifikátor monooxygenas tak, že snižuje četnost rozpojení 

komplexu se superoxidovým anionradikálem. Přes cytochrom b5 může druhý elektron 

rychleji vstoupit do monooxygenasové reakce[63, 154, 171], což zabrání rozpadu komplexu 

superoxidového aniontu. Vytvoří se tak aktivovaný kyslík, který reaguje se substrátem a 

tvoří se produkt. 

                  Třetí návrh ukazuje tvorbu dvou-hemoproteinového komplexu mezi cytochromem 

P450 a cytochromem b5. Nekompletní cytochrom P450, tedy za absence cytochromu b5, 

přijímá elektron od reduktasy, disociuje vazbu s reduktasou, váže kyslík a znovu tuto 

vazbu reasociuje a přijímá druhý elektron. Vytvoření komplexu s cytochromem b5 by 

posilovalo rychlost formování aktivního kyslíku odstraněním dvojí interakce 

s reduktasou[171]. 

            Čtvrtý mechanismus předpokládá skutečnost, že cytochrom b5 slouží jako efektor 

bez oxidačně-redukční role v monooxygenasové reakci. To by potvrzovalo stimulaci 

některých cytochromů P450 nejen cytochromem b5, ale i cytochromem b5 postrádajícím 

hem (apo-cytochrom b5)[5, 114, 228]. Cytochrom b5 v takovém případě pravděpodobně 

posiluje rozklad oxygenovaného hemoproteinu na produkty nebo usnadní tok elektronů 

přes systém[171].  

1.5.4.3 Vliv cytochromu b5 na reakce katalyzované cytochromy P450 

Interakce cytochromu b5 s cytochromy P450 je vysoce ovlivněna typem 

cytochromů P450 i jejich substrátů[234]. Cytochrom b5 má schopnost stimulovat řadu reakcí 

katalyzovaných cytochromy P450 (např. 3A4, 2C9, 17A, 4A7)[230], ale na některé může 

působit i jako inhibitor. Funkce vlivu cytochromu b5 je zatím známá pouze u některých 

cytochromů P450 a jejich substrátů[171].  

Konkrétně přítomnost cytochromu b5 byla nezbytná u metabolismu   

p-nitrofenetolu potkaním cytochromem P450 2B1[109], prostaglandinů A1, E1, E2 

cytochromem P450 2B4[217] a testosteronu cytochromem P450 3A4[51, 58, 94, 168]. Vliv 

cytochromu b5 byl podstatný i na metabolismus methoxyfluranu cytochromem P450 2B4 

za přítomnosti NADPH:cytochrom P450  reduktasy[14],  stejně  jako  na  metabolismus  
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p-nitroanisolu cytochromem P450 3A6[207] a metabolismus 7-ethoxykumarinu lidským 

cytochromem P450 2E1[229]. Metabolismus N,N-dimethylanilinu potkaním cytochromem 

P450 2B1 byl po přidání cytochromu b5 stimulován[93], zatímco na metabolismus 

benzfetaminu cytochromem P450 2B1 neměl přídavek cytochromu b5 vliv žádný[58]. 

Naopak metabolismus benzfetaminu byl vlivem cytochromu b5 za přítomnosti NADPH 

inhibován[93, 126].  

Problematika vlivu cytochromu b5 byla také studována na azobarvivu Sudanu I. 

Cytochrom b5 prokázal své účinky na oxidaci Sudanu I potkaním rekombinantním 

cytochromem P450 1A1 a lidskými rekombinantními cytochromy P450: 1A1, 1A2, 1B1, 

2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Ve všech uvedených případech působil 

cytochrom b5 na tvorbu metabolitů Sudanu I stimulačně[193].    
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22  CCÍÍLL  DDIISSEERRTTAAČČNNÍÍ  PPRRÁÁCCEE  

Cílem předkládané disertační práce bylo rozšíření současných znalostí v oblasti 

metabolismu protinádorového léčiva ellipticinu a jeho mechanismu účinku. V rámci 

disertační práce byly řešeny následující problematiky: 

 

Studium metabolismu ellipticinu cytochromy P450 podrodiny 1A  

V této části práce byla sledována efektivita purifikovaných CYP1A1 a 1A2 v oxidaci 

ellipticinu za využití rekonstituovaného systému obsahujícího zkoumanou izoformu 

cytochromu P450 podrodiny 1A a NADPH:cytochrom P450 reduktasu za přítomnosti 

liposomů, které simulují přirozené prostředí membrány endoplasmatického retikula.  

 

Studium indukčního potenciálu ellipticinu vůči cytochromům P450 1A1/2 v játrech, 

plicích a ledvinách 

Cílem této studie bylo zjistit, zda premedikace laboratorních potkanů různými dávkami 

ellipticinu vede ke zvýšení exprese vybraných forem cytochromů P450 v mikrosomální 

frakci jater, plic a ledvin. Zároveň bylo sledováno, zda metabolická aktivace ellipticinu 

koreluje s tvorbou aduktů ellipticinu s DNA in vivo a zda ellipticin samotný ovlivňuje 

vlastní metabolické dráhy tvorbou jak aktivačních metabolitů vedoucích k tvorbě aduktů 

v DNA, tak detoxikačních, které jsou vylučovány z organismu.  

 

Příprava cytochromu b5 bez hemového kofaktoru (apo-cytochromu b5) 

Účelem tohoto experimentu bylo připravit cytochrom b5 bez prostetické skupiny, hemu, 

který umožní studovat mechanismus účinku nejen cytochromu b5, ale i jeho apoformy 

v rámci systému oxidas se smíšenou funkcí (MFO systém). Pro tyto účely byl použit 

protein s vyšší afinitou vůči hemu, koňský myoglobin.   

 

Studium vlivu cytochromu b5 na metabolismus ellipticinu CYP1A1/2 

Tato část byla zaměřena na vliv cytochromu b5, fakultativní složky MFO systému, na 

oxidaci ellipticinu v modelovém enzymové systému (rekonstituovaný systém). Cílem 

studie bylo zjistit, do jaké míry cytochrom b5 moduluje tvorbu aktivačních a detoxikačních 
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metabolitů ellipticinu a zda se rozdíl v aktivaci ellipticinu vlivem tohoto enzymu projeví i 

na tvorbě aduktů ellipticinu s DNA.     

 

Studium vlivu apo-cytochromu b5 a dalších hemových i nehemových proteinů na 

oxidaci ellipticinu CYP1A1/2 

Pro objasnění mechanismu působení cytochromu b5 na metabolismus ellipticinu 

CYP1A1/2 byly další experimenty zaměřeny na sledování vlivu apo-cytochromu b5, který 

není schopen přenosu elektronů, a dalších proteinů.  

 

Studium vlivu cytochromu b5, jeho apoformy a dalších proteinů na oxidaci ellipticinu 

CYP3A4 

V této části byla obdobně jako v případě cytochromů P450 podrodiny 1A studována role 

cytochromu b5 v experimentech in vitro, apo-cytochromu b5 (cytochrom b5 bez hemu) a 

dalších proteinů v metabolismu ellipticinu katalyzovaném CYP3A4. 
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33  MMAATTEERRIIÁÁLL  AA  MMEETTOODDYY  

3.1 Použitý materiál a chemikálie 
 

BIO-RAD (USA): hydroxylapatit 

 

Calbiochem (USA): 9-hydroxyellipticin 

 

Firma Kulich (ČR): fenobarbital sodný 

 

Fluka (Švýcarsko): dilauroylfosfatidylcholin (DLPC), dodecylsulfát sodný (SDS),  

ethylacetát, fenylmethylsulfonylfluorid (PMSF), 2-merkaptoethanol, methanol, 

protaminsulfát, tokoferol (vitamín E), tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS), Tween 20 

 

Friesland ČR, a.s. (ČR): sušené mléko Milli 

 

Chemopetrol (ČR): suchý led 

 

Kao Corp. (Japonsko): emulgen 911 

 

Koch-Light Lab. (Velká Británie): 2-merkaptoethanol 

 

Lachema Brno/ Lach-Ner (ČR): aceton, bromfenolová modř, dihydrogen fosforečnan 

sodný, dithioničitan sodný, ethanol, ethylacetát, ethylendiamintetraoctová kyselina ve 

formě dvojsodné soli (EDTA, chelaton 3), glycerol, glycin, hydrogenuhličitan sodný, 

hydroxid draselný, hydroxid sodný, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, chloroform, 

kyselina chlorovodíková, kyselina octová, methanol, pentahydrát síranu měďnatého,  

uhličitan sodný, tartarát (vinan) sodný 

 

Linde (Česká republika): dusík (g), kapalný dusík, oxid uhelnatý 

 

Loba Feinchemie (Rakousko): glutathion, tris(hydroxymethyl)-aminomethan (TRIS)  
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Merk (Německo): acetonitril, ethylacetát 

 

Millipore Corp., USA: ImmobilonTM- P transfer membrána (PVDF) 

 

Pharmacia/GE Healthcare Bio-Sciences AB (Švédsko): DEAE-Sepharosa CL6B,  

CM-Sepharosa CL6B, 2’, 5’-ADP-Sepharosa 

 

Reanal Budapešť (Maďarsko): glukosa-6-fosfát Na2, glycin 

 

Serva Heidelberg (Německo): Coomassie Brilliant Blue R-250, glukosa-6-fosfát 

dehydrogenasa, N,N-methylen-bis-akrylamid (BIS), N,N,N´,N´-tetramethylethylendiimin 

(TEMED) , triton-X-100 

 

Setuza, a.s. (ČR): slunečnicový olej Vegetol 

 

Sevapharma, a.s. (ČR): hovězí sérový albumin (BSA) 

 

Sigma (USA): acetylkoenzym A, akrylamid, 4,4‘-dikarboxy-2,2‘-bicinchoninová kyselina 

(BCA), β-naftoflavon, 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát/nitro blue tetrazolium 

(BCIP/NBT), cytochrom c, dimethylsulfoxid (DMSO), dithiothreitol (DTT), ellipticin, 

fenacetin, sodná sůl 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethan-sulfonové kyseliny (HEPES), 1-

heptansulfonová kyselina, 3-[(3-cholamidopropyl) dimethylamonium]-1-propansulfonát 

(CHAPS), cholát sodný, králičí protilátka IgY značená alkalickou fosfatasou, lidský sérový 

albumin (HSA), lysozym, myoglobin, nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný 

(NADPH), nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+), persíran amonný, rifampicin 

(RIF), standardy pro polyakrylamidovou gelovou elektroforesu v prostředí SDS „Wide 

range“, superoxid dismutasa (SOD), tergitol NP-10 

 

Whatman (USA): chromatografický papír č. 3 
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3.2 Použité přístroje 

Automatické mikropipety: BioHit (Finsko), Nichiryo (Japonsko) 

 

Centrifugy: Janetzki K23 (Německo), Janetzki K24 (Německo), Beckman Coulter 

OptimaTM LE-80K Ultracentrifuge (USA), Sanyo Microcentaur MSE (Velká Británie) 

 

Spektrofotometry: Hélios α Thermo Spectronic 9423 UVA 1002E (Velká Británie), 

Hewlett Packard E8453 (USA), Spectrafuge Mini Centrifuge Labnet International (USA), 

Spektromom 195 D (Maďarsko), Spekord M40 Carl Zeiss Jena (Německo) 

 

Systém HPLC: Dionex: P580 pump, ASI-100 Automated Sample Injector, UV/VIS 

Detector UVD 170S/340S, kolona Ultrasphere, ODS, C18, 250 x 4,6 mm, 5 μm; Beckman 

(USA) 

 

Váhy: analytické váhy PESA 40SM-200A (Švýcarsko), předvážky KERN EW600-2M 

(Německo) 

 

Další přístroje: Aparatura pro elektroforézu Amersham (Biosciences, USA) a OMNIO-

BIO (ČR), aparatura pro „Western blotting“ (Whatman Biometra Fastblot B-43, 

Německo), Hamiltonova mikropipeta (Švýcarsko), magnetická míchačka Variomag 

Monotherm (Německo), peristaltická pumpa PP-05 (Laboratorní přístroje Praha), pH metr 

ATI Orion 370 s kombinovanou elektrodou (USA), Potterův-Elvehjemův homogenizátor, 

sběrač frakcí BioLogic BioFrac Fraction Collector (BIO-RAD) a Fraction Collector FCC-

60 (Laboratorní přístroje Praha), sonikátor Elmasonic E 30H Elma  (Německo) a 

Ultrasonic Compact Cleaner Teson1 Tesla (ČR), „třepačka“ IKA VX 2 Janke & Kunkel 

(Německo), thermomixer Eppendorf  S350 (Německo), termostatovaná lázeň Julabo TW 8 

(Německo), ultrafiltrační cela (Amicon), vakuová „odparka“ Speed Vac® DNA 110 Savant 

(USA), vortex MS 1 Minishaker (Německo). 
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3.3 Enzymové preparáty 

Rekombinantní potkaní CYP1A1 byl purifikován z membrán Escherichia coli 

transfekovaných modifikovanou CYP1A1 cDNA[192] v laboratoři H. W. Strobela 

(University of Texas, Medical School of Houston, Texas, USA) Prof. Petrem Hodkem, 

CSc. (katedra biochemie PřF UK). 

Rekombinantní apo-cytochrom  b5 byl připraven heterologní expresí 

rekombinantního proteinu v Escherichia coli na katedře biochemie PřF UK RNDr. Věrou 

Kotrbovou, PhD. a kol.[108]  

SupersomyTM obsahující CYP3A4 a exprimující NADPH:CYP reduktasu popř.  

i cytochrom b5 byly získány z komerčního zdroje (Gentest Corp., Woburn, MA, USA). 

3.4 Premedikace laboratorních zvířat, izolace mikrosomální frakce 

a mikrosomálních enzymů 

Experimenty byly realizovány v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání 

(409/2008) a vyhláškou O chovu a využití pokusných zvířat (207/2004). Laboratorní 

potkani kmene Wistar (100-120 g) a samci králíků (činčila velká, 2,5-3 kg) byli drženi za 

laboratorní teploty, granulovaná strava a voda jim byly podávány ad libitum. Po týdenní 

aklimatizaci byla zahájena případná premedikace. Den před usmrcením byla zvířatům 

odebrána strava. 

V případě premedikace potkanů ellipticinem (publikace, která je součástí 

disertační práce jako příloha 2) byly samcům i samicím podány intraperitoneálně v jedné 

dávce 4, 40 nebo 80 mg ellipticinu na 1 kg hmotnosti zvířete. Ellipticin byl nejprve 

rozpuštěn v DMSO a následně ve slunečnicovém oleji v poměru 1:1 (v/v) o výsledné 

koncentraci roztoku 6 mg/ml. Po 48 hodinách byla zvířata usmrcena a z tkání zvířat byly 

izolovány mikrosomální frakce. 

Izolace mikrosomů zvířat nepremedikovaných (kontrolních) a/nebo 

premedikovaných induktory cytochromů P450 probíhala frakční centrifugací dle prací 

Stiborové a kol.[181, 185] 

CYP1A2 byl získán z králičích jaterních mikrosomů premedikovaných  

β-naftoflavonem[61, 164] v dávce 80 mg β-naftoflavonu (4 mg/ml oleje) na 1 kg hmotnosti 

zvířete po dobu 3 následujících dnů. Premedikace probíhala intraperitoneálně. 
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Cytochrom b5 byl izolován z králičích jaterních mikrosomů dle postupu Yanga a kol.[231]  

a NADPH:CYP reduktasa byla připravena podle Yasukotchiho a kol.[232]. Úpravy 

izolačních postupů byly realizovány na základě disertační práce M. Šulce[209] a diplomové 

práce K. Janouchové[97]. Izolované mikrosomální frakce a jednotlivé enzymy byly 

uskladněny při -80 °C.  

3.5 Stanovení koncentrace a aktivity enzymů 

Koncentrace proteinů byla stanovena podle Wiechelmana a kol.[227], kde se využívá 

4,4‘-dikarboxy-2,2‘- bicinchoninové kyseliny k tvorbě modře zabarveného komplexu  

s měďnými ionty v alkalickém prostředí. Intenzita zabarvení (A562) je tedy přímo úměrná 

koncentraci bílkoviny.  

Ke stanovení koncentrace CYP v enzymových preparátech bylo využito 

charakteristické absorpce komplexu hemthiolátových proteinů v redukovaném stavu 

s oxidem uhelnatým při 450 nm.[137] 

 Koncentrace cytochromu b5 byla určena spektrofotometricky z absorpčního 

spektra s maximem při 413 nm[57] nebo z diferenčního spektra (rozdíl redukované a 

oxidované formy) s využitím molárního extinčního koeficientu ε424-409=185 mM-1.cm-1[36]. 

Pro stanovení aktivity NADPH:cytochrom P450 reduktasy byla měřena rychlost 

redukce cytochromu c za současné oxidace NADPH. Přírůstek redukovaného 

cytochromu c byl určen při vlnové délce 550 nm[177, 187]. 

NADPH:cytochrom P450 reduktasa vykazuje absorpční maximum při 455 nm, 

proto byla koncentrace NADPH:cytochrom P450 reduktasy stanovena 

spektrofotometricky[221]. 

3.6 Elektromigrační metody 

Provedení elektroforézy mikrosomálních proteinů v přítomnosti dodecylsulfátu 

sodného na polyakrylamidovém gelu v diskontinuálním uspořádání vycházelo z postupu 

dle Leamliho[110]. Pro rozdělení proteinů byl použit 10% separační gel (pro NADPH:CYP 

reduktasu 7,5% a pro cytochrom b5 15% gel) a 3% zaostřovací gel. Elektroforéza probíhala 

ve vertikálním uspořádání při napětí 80 V,  které bylo po 30 minutách zvýšeno na 150 V. 
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Gel byl po skončení elektroforézy 20 minut inkubován v transferovém pufru (0.025 M 

TRIS, 0.192 M glycin, pH 8.3).  

Do aparatury pro „Western blotting“ byly postupně navrstveny 3 ks 

chromatografického papíru Whatman 3, PVDF membrána, gel a pak další 3 ks 

chromatografického papíru. Membrány a chromatografické papíry byly  předem smočeny 

v transferovém pufru. Elektropřenos proteinů probíhal nejprve 10 minut při 0,8 mA/cm2 

gelu a následně 45 minut při 2,0 mA/cm2 gelu. PVDF membrána se sorbovanými proteiny 

byla přes noc blokována v „blokovacím roztoku“ (5% sušené mléko Milli v PBS [1,8 mM 

Na2HPO4, 1 mM NaH2PO4, 0,134 M NaCl; pH 7,2], 0,3 % Triton X-100). Dále byla 

inkubována se specifickou primární protilátkou (10 μg/ml „blokovacího roztoku“) po dobu 

120 minut za míchání při laboratorní teplotě a po promytí „blokovacím roztokem“ (5 x 2 

minuty) byla vložena do roztoku sekundární protilátky (králičí IgG proti kuřecí IgY s 

navázanou alkalickou fosfatasou, 5 μl v 10 ml „blokovacího roztoku“), kde byla 

inkubována za shodných podmínek jednu hodinu. Po promytí v „blokovacím roztoku“ (4 x 

2 minuty) a 0,3% Tritonu v PBS (4 x 2 minuty) byla membrána vyvolána roztokem z jedné 

tablety obsahující substrát pro alkalickou fosfatasu (BCIP/NBT) rozpuštěné v 10 ml 

destilované vody. Reakce byla zastavena vložením membrány do vody. Intenzita zón 

ilustrující množství enzymů byla kvantifikována programem ELFOMAN 2.0. 

3.7 Studium oxidace ellipticinu CYP v rekonstituovaném systému 

Rekonstituovaný systém cytochromů P450 byl připraven za přítomnosti 

NADPH:cytochrom P450 reduktasy, která zajištuje funkčnost izolovaných cytochromů 

P450. Tento systém dále obsahuje dilauroylfosfatidylcholin (DLPC) důležitý pro tvorbu 

liposomů, čímž simuluje prostředí membrány endoplasmatického retikula. Společně 

jednotlivé složky vytváří funkční MFO systém obsahující jedinou izoformu CYP. 

3.7.1 Studium vlivu NADPH:CYP reduktasy na oxidaci ellipticinu 

Rekonstituovaný systém o celkovém objemu 50 μl, který byl použit pro oxidaci 

ellipticinu, byl připraven z následujících složek: 
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 100 pmol CYP1A1/2 

 5 - 150 pmol NADPH:CYP reduktasy 

 0,05 mg/ml CHAPS (0,5 mg/ml v pufru HEPES) 

 1 mg/ml DLPC  (5 mg/ml v chloroformu) 

 3 mM glutathion (30 mM zásobní roztok v H2O) 

 50 mM HEPES (500 mM zásobní roztok v H2O; pH 7,4) 

3.7.2 Studium vlivu různých koncentrací CYP na oxidaci ellipticinu  

Rekonstituovaný systém, který byl použit pro oxidaci ellipticinu, obsahoval  

ve 2,5 - 250 μl následující složky: 

 

 5 - 500 pmol CYP1A1/2 

 2,5 - 250 pmol NADPH:CYP reduktasy 

 0,05 mg/ml CHAPS (0,5 mg/ml v pufru HEPES) 

 1 mg/ml DLPC (5 mg/ml v chloroformu) 

 3 mM glutathion (30 mM zásobní roztok v H2O) 

 50 mM HEPES (500 mM zásobní roztok v H2O; pH 7,4) 

3.7.3 Studium vlivu cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu 

Rekonstituovaný systém, který byl použit pro oxidaci ellipticinu, v 50 μl obsahoval: 
 

 100 pmol CYP1A1/2 

 10, 100 pmol NADPH:CYP reduktasy 

 0 – 1000 pmol cytochromu b5 

 0,05 mg/ml CHAPS (0,5 mg/ml v pufru HEPES) 

 1 mg/ml DLPC  (5 mg/ml v chloroformu) 

 3 mM glutathion (30 mM zásobní roztok v H2O) 

 50 mM HEPES (500 mM zásobní roztok v H2O; pH 7,4) 
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3.7.4 Kinetické studie oxidace ellipticinu 

Výsledné složení rekonstituovaného systému, který byl použit pro oxidaci 

ellipticinu, v 50 μl odpovídalo následujícímu složení: 
 

 100 pmol CYP1A1/2 

 5, 100 pmol NADPH:CYP reduktasy 

 500 pmol cytochromu b5 

 0,05 mg/ml CHAPS (0,5 mg/ml v pufru HEPES) 

 1 mg/ml DLPC  (5 mg/ml v chloroformu) 

 3 mM glutathion (30 mM zásobní roztok v H2O) 

 50 mM HEPES (500 mM zásobní roztok v H2O; pH 7,4) 

3.7.5 Studium vlivu dalších proteinů (cyt c, HSA atd.)  

Rekonstituovaný systém, který byl použit pro oxidaci ellipticinu, obsahoval: 

 100 pmol cytochromu P450 1A1/2 

 100 pmol NADPH:CYP reduktasy 

 500 pmol vybraných proteinů (cyt c, HSA atd.) 

 0,05 mg/ml CHAPS (0,5 mg/ml v pufru HEPES) 

 1 mg/ml DLPC  (5 mg/ml v chloroformu) 

 3 mM glutathion (30 mM zásobní roztok v H2O) 

 50 mM HEPES (500 mM zásobní roztok v H2O; pH 7,4) 

 

Nejprve byl ve zkumavkách pod proudem dusíku odpařen roztok 

dilauroylfosfatidylcholinu (DLPC) v  chloroformu o koncentraci 5 mg/ml. Tím se vytvořila 

tenká lipidová vrstva na dně zkumavky, ke které byly následně přidány roztoky pufru 

HEPES, detergentu CHAPS a glutathionu. Roztoky byly sonikovány dvakrát po dobu 3 

minut (Ultrasonic Compact Cleaner Teson1) a následně k nim byly přidány zbývající 

složky rekonstituovaného systému dle výše uvedenýchrozpisů. Směsi byly inkubovány 10 

minut na třepačce IKA VX 2 (Janke & Kukel) při laboratorní teplotě. Připravené 

rekonstituované systémy byly použity pro inkubace s ellipticinem.  
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3.7.6 Inkubace rekonstituovaného systému s ellipticinem 

Inkubační  směsi o objemu 0,5 ml byly vždy připraveny ve dvou paralelních 

vzorcích a obsahovaly: 
 

 0,2 μM CYP1A1/2 (0,01-1 μM v případě studia vlivu různých koncentrací 

CYP1A1/2, kapitola 3.7.2) 

 10 μM ellipticin (5 mM zásobní roztok v DMSO) nebo 1,25-20 μM ellipticin 

v případě kinetických studií (kapitola 3.7.4) 

 10 mM MgCl2; 10 mM glukosa-6-fosfát; 1 mM NADP+; 1 U/ml glukosa-6-

fosfát dehydrogenasa (NADPH-GS) 

 fosfátový pufr (100 mM KH2PO4; pH 7,4) 
 

 Reakce byla startována 50 μl roztoku systému generurujícího NADPH a roztoky 

byly inkubovány za stálého míchání 450 RPM (thermomixer Eppendorf) za přístupu 

kyslíku po dobu 20 minut při teplotě 37 °C. Následně bylo do každé zkumavky přidáno 

5 μl fenacetinu  (1 mM roztok v methanolu) jako vnitřního standardu pro HPLC a reakce 

byla terminována extrakcí 2 x 1 ml ethylacetátu. Po intenzivním třepání  (MS 1 

Minishaker) byly obě fáze odděleny centrifugací při 13 000 RPM po dobu 5 minut (Sanyo 

Microcentaur MSE). 

Organická fáze byla odebrána a odpařena dosucha (Speed Vac® DNA 110, Savant)  

Vzorky byly uchovány při teplotě -20°C. 

3.8 Studium oxidace ellipticinu mikrosomy a/nebo SupersomyTM  

Pro měření oxidace ellipticinu byly použity mikrosomy nepremedikovaných 

potkanů, potkanů premedikovaných ellipticinem a SupersomyTM.  

Reakční směs o celkovém objemu 0,5 ml obsahovala: 
 

 0,4 μM CYP v mikrosomech nebo 25-100 nM supersomálního CYP3A4 

 10 μM ellipticin (5 mM zásobní roztok v DMSO) nebo 1,25-15 μM ellipticin 

v případě kinetických studií  

 10 mM MgCl2; 10 mM glukosa-6-fosfát; 1 mM NADP+; 1 U/ml glukosa-6-

fosfát dehydrogenasa (NADPH-GS) 

 fosfátový pufr (100 mM KH2PO4; pH 7,4) 
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V experimentech sledující vliv králičího cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu 

CYP3A4 byl cytochrom b5 přidáván až v desetinásobném nadbytku vůči CYP.  

Ve srovnávací studii vlivu cytochromu b5 s dalšími proteiny (SOD, cyt c atd.) byly tyto 

složky použity vždy v pětinásobném nadbytku proti CYP. Postup inkubace byl shodný 

s postupem uvedeným v kapitole 3.7.6. Pouze v případě kinetických studií byl ellipticin 

použit v koncentracích 1,25-15 μM. 

3.9 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Každý vzorek byl před analýzou rozpuštěn ve 20 μl methanolu a ellipticin a jeho 

metabolity byly separovány pomocí HPLC na přístroji Dionex (P580 pump, ASI-100 

Automated Sample Injector, UV/VIS Detector UVD 170S/340S) za použití mobilní fáze  

s 1-heptansulfonovou kyselinou. Podmínky pro HPLC jsou uvedeny v tabulce 3.  

 

 

Tabulka 3  Podmínky pro HPLC ellipticinu a jeho metabolitů 
 

Použitá kolona C18, 250 x 4,6 mm, 5 μm (Ultrasphere ODS, Beckman Coulter) 

Mobilní fáze 64% methanol, 5 mM kyselina 1-heptansulfonová, 32 mM kyselina octová 

Průtok 0,7 ml/min 

Teplota 35 °C 

Nástřik 20 μl 

Detekce při vlnové délce 296 (313) nm 

 

3.10 Metoda 32P-postlabeling 

Analýzy aduktů aktivovaného ellipticinu s DNA byly provedeny školitelkou na 

pracovišti Německého centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu metodou  

„32P-postlabeling”[198]. Detaily této metody jsou popsány v publikacích, které jsou uvedeny 

jako přílohy 2, 5 a 6. 
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3.11  Příprava apo-cytochromu b5  za využití myoglobinu z koňského 

srdce 

K přípravě nativního apo-cyt b5  byl použit komerční myoglobin z koňského srdce, 

jehož výhodou je jeho vyšší afinita k hemu, než je tomu u cyt b5
 [60, 124].  

3.11.1  Příprava apo-myoglobinu 

Nejprve byl z nativního myoglobinu odstraněn hem butanonovou extrakcí dle 

Rossi-Fanelli[161]. Roztok myoglobinu o koncentraci 2,5 mg/ml byl v prvním kroku 

okyselen 1 M HCl na pH 2,5. Takto disociovaný hem byl následně extrahován  

2-butanonem (3 x 5 minut), který byl do roztoku přidán v poměru 1:1 (v/v). Roztok byl 

ponechán 10 minut při teplotě 8 °C a po dobu následujících 2 dní byla vodná fáze 

obsahující apo-myoglobin dvakrát dialyzována proti 2 litrům 10 mM Tris HCl; pH 8,0  

(8 °C). Finální preparát byl zahuštěn ultrafiltrací na Amiconu (membrána PM-10, 

Millipore) a po úpravě pH na hodnotu 5,0 byl zmražen při -80 °C. 

3.11.2  Vliv pH na disociaci hemu z cytochromu b5 a myoglobinu  

V této části studie byl sledován vliv pH na spontánní uvolnění hemu z obou 

proteinů spektrofotometricky (Hewlett Packard 8453 UV Spektrofotometr). Vzorek  

o objemu 1 ml obsahoval 10 μl purifikovaného králičího cytochromu b5 nebo koňského 

myoglobinu a 990 μl 10 mM KH2PO4 (pH 3-5).  

Ve druhém kroku byl připravený apo-myoglobin inkubován s nativním 

cytochromem b5 izolovaným z králičích jater[231] a testován vliv pH na transport hemu  

z cyt b5 na apo-myoglobin za charakteristické změny absorpčního maxima ze 413 nm na 

409 nm. pH 4,2 se ukázalo jako optimální pro přenos hemové skupiny mezi vybranými 

hemoproteiny. 

3.11.3  Příprava vzorku obsahující apo-cytochrom b5 pro chromatografii 

na iontoměničích 

Vzorek pro ionexovou chromatografii obsahoval  apo-myoglobin s cytochromem b5 

v poměru 2:1 a byl doplněn na 10 ml pufrem A. Roztok byl následně okyselen na pH 4,2  
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a inkubován 10 minut za laboratorní teploty. Po úpravě pH na 6,0 byla směs nanesena na 

kolonu DEAE-Sepharosy CL6B.  

3.11.4  Chromatografie vybraných proteinů na koloně DEAE-Sepharosy 

CL6B 

Na kolonu DEAE-Sepharosy CL6B (1,5x10 cm) ekvilibrovanou pufrem o složení 

15 mM KH2PO4, 0,1 mM EDTA, 0,1% cholát sodný, 20% glycerol; pH 6 (pufr B) byl 

nanesen vzorek obsahující (apo)-cytochrom b5 a (apo)-myoglobin rychlostí 1 ml/min  

a kolona byla dále promývána 45 ml pufru B až do poklesu absorbance při 280 nm na 

základní hladinu indikující eluci myoglobinu ze vzorku. V dalším kroku byly složky směsi 

vymývány izokraticky pufrem o vysoké iontové síle o složení: 200 mM KH2PO4, 200 mM 

KCl, 0,1% cholát sodný, 20% glycerol; pH 6 (pufr C). Sbírané frakce byly monitorovány 

spektrofotometricky při 280, 409 a 413 nm (Hewlett Packard 8453 UV Spektrofotometr)  

a následně analyzovány za využití SDS elektroforézy (viz kapitola 3.6). Frakce obsahující 

proteiny z jednotlivých „píků“ (viz obrázek 30, strana 66) byly spojeny a dialyzovány přes 

noc proti 2 litrům  50 mM KH2PO4 , 20% glycerol; pH 7,7 (pufr D) (4 °C). Výsledné 

proteiny byly zahuštěny ultrafiltrací (membrána PM-10, Millipore) a zmraženy při -80 °C.   

3.11.5  Hmotností spektrometrie 

Příprava vzorků a identifikace získaných proteinů hmotnostní spektrometrií MALDI-

TOF byla provedena Doc. RNDr. Miroslavem Šulcem, PhD. Detailní popis metody je 

uveden v publikaci, která je součástí disertační práce jako příloha 4.  

3.11.6  Spektrální charakterizace apo-cytochromu b5 

Funkčnost purifikovaného apo-cytochromu b5 byla testována schopností enzymu 

inkorporovat prostetickou skupinu (hem). Příprava roztoku heminchloridu a titrace  

apo-cytochromu b5 heminem byla realizována podle práce Mulrooney[127]. Roztok byl 

postupně titrován heminchloridem a nárůst maxima Soretova pásu při 413 nm, indikující 

inkorporaci hemu do struktury apo-proteinu, byl monitorován spektrofotometricky 

(Hewlett Packard 8453, UV Spektrofotometr).  
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Rekonstituovaný cytochrom b5 byl dále redukován dithioničitanem sodným a 

NADPH:CYP reduktasou v rekonstituovaném systému podle Enocha[35]. NADPH:CYP 

reduktasa a rekonstituovaný cytochrom b5 byly inkorporovány do liposomů vytvořených 

z DLPC, čímž bylo simulováno prostředí membrány endoplasmatického retikula. Reakce 

byla iniciována přídavkem 10 mM NADPH a byla měřena diferenční spektra (rozdíl 

redukované a oxidováné formy) na spektrofotometru Hewlett Packard 8453. 
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44  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  AA  DDIISSKKUUZZEE  

V první části předkládané disertační práce byl studován metabolismus ellipticinu 

katalyzovaný cytochromy P450 podrodiny 1A v systému in vitro. Právě CYP1A se 

významně podílejí na přeměně ellipticinu[107, 188]. Pro funkci cytochromů P450 je nezbytná 

jejich kooperace s dalším membránovým enzymem MFO systému, NADPH:cytochrom 

P450 reduktasou, a to v prostředí, které umožňuje jejich funkční konformaci a vzájemnou 

interakci (membrána endoplasmatického retikula)[64, 128, 210]. 

4.1 Oxidace ellipticinu CYP1A1/2 a vliv NADPH:CYP reduktasy 

V této studii byla nejprve sledována role NADPH:CYP reduktasy v metabolismu 

ellipticinu cytochromy P450 1A za využití rekonstituovaného systému. Tento enzymový 

systém obsahoval kromě NADPH:CYP reduktasy také příslušný CYP (potkaní 

rekombinantní CYP1A1 nebo králičí CYP1A2) za přítomnosti liposomů, které simulují 

prostředí membrány endoplasmatického retikula. NADPH:CYP reduktasa byla 

k CYP1A1/2 přidávána v poměru 1:0,05 až 1:1,5. Inkubace rekonstituovaného systému 

s 10 μM ellipticinem probíhala za přítomnosti systému generujícího NADPH. Oxidace 

ellipticinu byla sledována pomocí HPLC za vzniku až pěti metabolitů (viz obrázek 21):  

9-hydroxy- (M1), 12-hydroxy- (M2), 13-hydroxy- (M3), 7-hydroxyellipticin (M4)  

a N2-oxid ellipticinu (M5), jejichž struktura byla objasněna v předchozích studiích 

realizovaných v naší laboratoři[199]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Ukázka separace
metabolitů ellipticinu na 
HPLC tvořených potkaním 
rekombinantním CYP1A1 za 
přítomnosti cytochromu b5. 
„Píky“ K  byly přítomny 
i v inkubacích bez ellipticinu  
Fenacetin byl použit jako 
vnitřní standard. „Pík“ 7-
hydroxyellipticinu není na 
chromatogramu patrný. 
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Při srovnání výsledků získaných s oběma enzymy (obrázek 22) je patrné, že 

schopnost cytochromů P450 katalyzovat metabolismus ellipticinu v rekonstituovaném 

systému je zcela závislá na poměru CYP a NADPH:CYP reduktasy. V obou případech 

měla NADPH:CYP reduktasa na oxidaci ellipticinu CYP1A1 a 1A2 obdobný efekt. 

Vlivem NADPH:CYP reduktasy se významně zvyšovala účinnost oxidace ellipticinu až do 

poměru CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasy 1:0,5. Další nesignifikatní změny tvorby 

metabolitů byly zaznamenány až do poměru 1:1,5. 

V systému s potkaním rekombinantním CYP1A1 byla vlivem vyšší koncentrace 

NADPH:CYP reduktasy potencována tvorba především detoxikačních metabolitů:  

9-hydroxy- a 7-hydroxyellipticinu a v případě králičího CYP1A2 se významně zvýšila 

především tvorba 9-hydroxyellipticinu a 12-hydroxyellipticinu.  
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Obrázek 22 Vliv NADPH:CYP reduktasy na oxidaci ellipticinu katalyzovanou CYP1A1 (A)  
a CYP1A2 (B)  v rekonstituovaném systému. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
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Efektivita přeměny ellipticinu byla citlivá nejen na změnu zastoupení 

NADPH:CYP reduktasy vůči CYP,  ale i na množství cytochromu P450 obsaženého 

v rekonstituovaném systému. Studii zabývající se vlivem různých koncentrací 

CYP1A1/2 vystihuje obrázek 23. Tendence změn pro oba tyto cytochromy P450 byly 

obdobné. Množství metabolitů ellipticinu se se vzrůstající koncentrací CYP1A1/2 

zvyšovalo. Výsledky zároveň ukazují, že i při nejnižší používané koncentraci 0,01 μM 

CYP byl enzymový systém plně funkční.  
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Obrázek 23 Vliv různých koncentrací cytochromů P450  1A1 (A) a 1A2 (B) na oxidaci 
ellipticinu v rekonstituovaném systému. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
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Na základě metabolických studií zkoumajících vliv NADPH:CYP reduktasy  

a cytochromů P450 1A1/2 byla pro další experimenty používána koncentrace CYP1A1/2 

0,2 μM a poměr CYP a NADPH:CYP reduktasy v rekonstituovaném systému 1:1. 

Oba studované cytochromy P450 se v systému in vitro významně podílejí na tvorbě 

detoxikačních produktů oxidace ellipticinu. CYP1A1/2 efektivně tvoří 9-hydroxyellipticin 

a systém s CYP1A1 navíc zvyšuje tvorbu 7-hydroxyellipticinu. Aktivační metabolity  

(12-hydroxyellipticin, 13-hydroxyellipticin, N2-oxid ellipticinu), zodpovědné za tvorbu 

aduktů ellipticinu v DNA, byly při oxidaci ellipticinu CYP1A1 a 1A2 in vitro produkovány 

jen v minoritním množství. Uvedené výsledky jsou detailně popsány v publikacích, které 

tvoří přílohy disertační práce 1 a 5.  

4.2 Vliv ellipticinu na expresi cytochromů P450 1A1/2 

Přestože se CYP1A v experimentech in vitro podílejí na tvorbě aduktů ellipticinu  

s DNA jen minimálně, další studie in vivo prokázaly, že právě cytochromy P450 podrodiny 

1A jsou důležité pro tvorbu těchto aduktů[184, 195]. Jedním z možných důvodů této 

diskrepance může být indukce CYP1A ve tkáních potkanů premedikovaných ellipticinem 

(obrázek 24, str. 60). 

Konkrétně premedikace potkanů ve všech zkoumaných dávkách (4, 40, 80 mg 

ellipticinu na kilogram hmotnosti zvířete) vedla k indukci exprese obou mikrosomálních 

enzymů CYP1A1 a CYP1A2 v játrech. CYP1A1 byl navíc indukován i v plicích a 

ledvinách (obrázek 25, str. 60). Specifický obsah CYP byl závislý jak na pohlaví zvířete, 

tak i na podávané dávce ellipticinu. U samců i samic docházelo se zvyšující se koncentrací 

ellipticinu k výraznému nárůstu specifického obsahu CYP. Pouze u samic při dávce  

80 mg/kg ellipticinu došlo k poklesu obsahu obou enzymů. Tento defekt mohl být 

pravděpodobně způsoben vyšší senzitivitou samic k toxicitě ellipticinu popsaný v literatuře 

již v minulosti[18].  

V rámci této studie byla rovněž sledována tvorba aduktů DNA s ellipticinem 

inkubovaným s jaterními mikrosomy potkanů kontrolních a premedikovaných dávkou  

40 mg ellipticinu na kilogram hmotnosti zvířete. Uvedené adukty získané metodou  
32P-postlabeling znázorňuje obrázek 26A, B (str. 61). V obou případech byl detekován 

majoritní adukt 1 a další tři minoritní adukty (2, 6 a 7), které byly identické s adukty 

tvořenými v systému in vivo u potkanů premedikovaných ellipticinem (obrázek 26C,  



 Výsledky a diskuze 

 

 59  

str. 61). Jak již bylo zmíněno v úvodu (kap. 1.3.2, str. 19), adukty 1 a 2 jsou tvořeny  

13-hydroxyellipticinem (obrázek 26D) a 12-hydroxyellipticinem (obrázek 26E), který také 

může vzniknout Polonowskiho přesmykem z N2-oxidu ellipticinu. Výše zmíněné adukty 6 

a 7, tvořené zejména v oxidaci katalyzované peroxidasami in vitro[195, 148], nebyly zatím 

z důvodu jejich nízké tvorby identifikovány.  

 Indukce CYP podrodiny 1A zároveň vedla ke stimulaci oxidace ellipticinu 

mikrosomy, a to jak v játrech tak i extrahepatálních orgánech (plicích a ledvinách) 

premedikovaných potkanů (40 mg/kg) v porovnání s oxidací ellipticinu mikrosomy 

kontrolních zvířat (obrázek 27, str. 61). Z obrázků 26 a 27 vyplývá, že nárůst množství 

aduktů koreluje s nárůstem aktivačních metabolitů v oxidaci ellipticinu jaterními 

mikrosomy izolovanými z premedikovaných potkanů (obr. 27A).  Předpokládali jsme, že 

ellipticin v jaterních mikrosomech způsobí pouze nárůst detoxikačních metabolitů  

(9-hydroxy- a 7-hydroxyellipticinu), jelikož tyto metabolity jsou přednostně tvořeny 

CYP1A1/2[199, 107]. Překvapivé zjištění však bylo, že došlo v oxidaci ellipticinu jaterními 

mikrosomy zároveň až k dvojnásobnému nárůstu produkce 13-hydroxy- a  

12-hydroxyellipticinu, metabolitů podílejících se na tvorbě aduktů 1 a 2. Zvýšená tvorba 

metabolitů ellipticinu mohla být způsobena nejen indukcí CYP1A1/2, ale také CYP3A 

v játrech potkanů premedikovaných ellipticinem. Právě indukce CYP3A4 ellipticinem byla 

nedávno zjištěna v glioblastomech (linie U87MG)[117]. Ellipticin také může ovlivnit expresi 

dalšího proteinu, cytochromu b5, který je přítomen v organismu v přirozeném systému 

membrán endoplasmatického retikula a ovlivňuje tak katalytickou účinnost cytochromů 

P450, jako CYP3A4[171] a CYP1A1[193]. Proto jeho exprese mohla také způsobit stimulaci 

tvorby aktivačních metabolitů a tím zvýšit tvorbu aduktů ellipticinu v DNA.  

V případě oxidace ellipticinu katalyzované mikrosomy ledvin a plic potkanů 

premedikovaných ellipticinem nebyl nárůst tvorby těchto aktivačních metabolitů vůči 

kontrole zaznamenán (obrázek 27B,C). V obou uvedených tkáních byl pozorován pouze 

nárůst 9-hydroxy- a 7-hydroxyellipticinu.  

Uvedené výsledky ukazují, že zatímco CYP1A a CYP3A hrají v experimentech  

in vivo i in vitro hlavní roli v aktivaci ellipticinu v játrech[182, 184, 199], v plicích a ledvinách 

je role CYP1A a 3A z důvodu jejich nižší exprese v extrahepatálních orgánech[156] spíše 

minoritní. Výsledky zároveň potvrzují, že ellipticin svými indukčními schopnostmi 

moduluje své farmakologické a genotoxické účinky. Detailněji je tato studie popsána 

v publikacích, které jsou součástí této disertační práce jako přílohy 2 a 5.  
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                       dávka ellipticinu                    dávka ellipticinu 
                              (mg/kg hmotnosti zvířete)                              (mg/kg hmotnosti zvířete) 
 

Obrázek 24 Indukce CYP1A1 (A, C) a 1A2 (B, D) v játrech samců (A, B) a samic (C, D) 
potkanů  kontrolních (bez premedikace) a premedikovaných 4, 40 a 80 mg ellipticinu na 1 kg 
hmotnosti zvířete. Imunobloty mikrosomálního CYP1A1/2 jsou detekovány kuřecí polyklonální 
protilátkou proti potkanímu CYP1A1. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření, *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001 (Student t-test). 
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Obrázek 25 Imunobloty mikrosomálních CYP1A1 a 1A2 indukovaných v játrech, plicích a 
ledvinách samců potkanů kontrolních a premedikovaných ellipticinem v dávce 40 mg/kg 
hmotnosti zvířete. CYP1A1/2 jsou detekovány kuřecí polyklonální protilátkou proti potkanímu 
CYP1A1.  
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Obrázek 26 Autoradiografický profil aduktů DNA tvořených in vitro s ellipticinem po jeho 
aktivaci jaterními mikrosomy kontrolních (A) a jaterními mikrosomy ellipticinem 
premedikovaných (40 mg/kg) samců potkanů (B), tvořených in vivo v DNA v játrech potkana 
premedikovaného stejnou dávkou ellipticinu (C), a in vitro v DNA po reakci s 13-
hydroxyellipticinem (D) nebo 12-hydroxyelipticinem (E). Adukty byly analyzovány metodou „32P-
postlabeling“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 Metabolismus ellipticinu mikrosomy z jater (A), plic (B) a ledvin (C) potkana 
kontrolního a premedikovaného 40 mg/kg ellipticinu. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých 
měření, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. (Student t-test).      
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4.3 Vliv cytochromu b5 a jeho apo-formy na oxidaci ellipticinu 

CYP1A1/2 

Cytochrom b5 je protein, který může ovlivňovat aktivitu některých CYP stimulačně 

jako je tomu např. u oxidace Sudanu I[193], inhibičně[93, 126], popř. nemusí mít na 

metabolismus žádný vliv[58]. Abychom přispěli k objasnění mechanismu působení 

cytochromu b5 v  MFO systému, byla další část disertační práce zaměřena na studium vlivu 

nejen samotného cytochromu b5, ale i jeho apo-formy (bez kofaktoru-hemu). Není totiž 

stále zřejmé, zda cytochrom b5 působí jako přenašeč druhého elektronu na cytochrom P450 

nebo jej pouze allostericky moduluje(kapitola 1.5.4.2, strana 38)[171]. Pro realizaci těchto 

experimentů bylo nezbytně nutné přípravit apo-cytochrom b5, bez prostetické skupiny 

hemu, který není schopen elektronového přenosu, v dostatečném množství a čistotě. 

4.3.1 Příprava apo-cytochromu b5 

Nejprve jsme testovali odstranění hemu z cytochromu b5 chemickou cestou. 

Pokusili jsme se extrahovat hem z purifikovaného králičího cytochromu b5 okyseleným 

acetonem[161, 228]. Tato metoda se však ukázala jako nevhodná. Většina proteinu 

ireverzibilně precipitovala pravděpodobně v důsledku extrémního snížení pH. Sledovali 

jsme tedy jiný přístup k přípravě apo-cytochromu b5. Dřívější studie Banerjeeho[7, 8]  a 

Smitha[176] se zabývaly využitím apo-myoglobinu k disociaci hemu z jiných hemoproteinů. 

V roce 1962 Banerjee dokázal, že apo-myoglobin je schopen extrahovat hem z 

hemoglobinu[7,8] a v roce 1991 Smith a kol. používali apo-myoglobin k disociaci hemu 

z různých peroxidas[176]. Proto jsme se rozhodli testovat metodu, která využívá rozdílnou 

afinitu apo-hemoproteinů vůči hemu také pro přípravu apo-cytochromu b5. Tento 

experiment nám umožnil přenos hemové skupiny z purifikovaného králičího cytochromu 

b5 na koňský apo-myoglobin za vzniku biologicky aktivního apo-cytochromu b5. 

Metodická část této studie je detailněji popsána v kapitole 3.10 a také v publikacích 

tvořících součást disertační práce jako přílohy 3 a 4. 

V prvním kroku jsme butanonovou extrakcí odstranili z koňského myoglobinu hem. 

Připravený apo-myoglobin jsme inkubovali s cytochromem b5 v poměru 2:1 za pH 4,2 po 

dobu 10 minut, tedy takových reakčních podmínek, které se ukázaly být optimální pro 

přenos prostetické skupiny mezi hemoproteiny. Optimalizaci metody znázorňují vybrané 
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obrázky 28 a 29 a detailněji je postup popsán v příloze 3. Po úpravě pH jsme apo-

cytochrom b5 separovali a purifikovali z inkubační směsi ionexovou chromatografií na 

koloně DEAE Sepharosy CL6B, kterou byly separovány tři „píky“. Eluční profil 

jednotlivých frakcí znázorňuje obrázek 30.  

 

 

Obrázek 30 Eluční profil apo-cytochromu b5 a (apo)-myoglobinu chromatografie na koloně 
DEAE-Sepharosy CL6B. Pík 1. směs myoglobinu a jeho apo-formy; 2. komplex cytochrom b5 a 
myoglobinu; 3. apo-cytochrom b5.  Absorbance  při 280 nm je značená plnou čarou a při 409 nm 
čárkovanou čarou.  
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Obrázek 29 Vliv pH na přenos hemové 
skupiny z cytochromu b5 na apo-myoglobin. 
Cytochrom b5  a apo-myoglobin byly 
zastoupeny v poměru 1:1,5 v 10 mM KH2PO4, 
pH 3-6. Obrázek 29 Spektrální změny 

pozorované za optimálních podmínek 
během transferu hemové skupiny při 
pH 4,2.  
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K identifikaci a ověření čistoty jednotlivých proteinů přítomných ve frakcích 

získaných chromatografií na DEAE-Sepharose CL6B byla použita SDS elektroforéza 

(obrázek 31 a 32, str. 65). Vzorek 1. píku odpovídal svou elektroforetickou pohyblivostí 

standardu koňského myoglobinu (obrázek 31). Protein eluovaný jako 3. pík odpovídal 

molekulové hmotnosti apo-cytochromu b5. Jednoznačného výsledku nebylo dosaženo 

v případě frakce ze 2. píku. Přestože protein vykazoval obdobnou mobilitu s cytochromem 

b5, jeho molekulová hmotnost odpovídala spíše hmotnosti myoglobinu (obr. 32, 

 str. 65).  

Z těchto důvodů byla provedena identifikace jednotlivých proteinových frakcí 

získaných izolací hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF. Spektra peptidů, vzniklých 

štěpením jednotlivých proteinů po SDS elektroforéze trypsinem a chymotrypsinem 

(tabulka 4 a 5, strana 65), byla identifikována za využití programu MASCOT 

(http://www.matrixscience.com). Hmotnostní spektrometrií bylo potvrzeno, že 1. pík 

odpovídá koňskému myoglobinu a třetí pík (apo)-cytochromu b5. Spektrum proteinu 

druhého píku (m/z 2279,2) odpovídá sekvenci identické s králičím cytochromem b5. 

Výsledky navíc ukazují, že zde byla identifikována i přítomnost (apo)-myoglobinu. 

Z tohoto zjištění vyplývá, že mezi (apo)-cytochromem b5 a (apo)-myoglobinem dochází  

k interakci, která způsobuje tvorbu pevného komplexu obou proteinů. Tento komplex je 

pak při chromatografii separován jako „pík“ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 SDS elektroforéza frakcí z chromatografie na koloně DEAE-Sepharosy CL6B 
obsahující koňský (apo)-myoglobin (1. pík) při promývání ekvilibračním pufrem o složení  
15 mM KH2PO4, 0,1 mM EDTA, 0,1% cholát sodný, 20% glycerol, pH 6,0 (15% separační gel). 
 

(apo)-myoglobin 

 1     2       3       4       5      6     7      8  

1 

2          frakce (apo)-myoglobinu  

3          po promytí 12-20 ml      

4          ekvilibračního pufru       

5         

6          standard koňského myoglobinu 

7          standard molekulových hmotností 

8          spojené frakce 1. píku 
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Obrázek 32 SDS elektroforéza finálních preparátů z chromatografie na koloně DEAE-
Sepharosy CL6 po eluci 200 mM KH2PO4, 200 mM KCl, 0,1% cholát sodný, 20% glycerol,  
pH 6,0 (15% separační gel).  
 

 

Tabulka 4 Signály jednotlivých píků z chromatografie na koloně DEAE-Sepharosy CL6 získané 
pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF  
 

Pík 1 

m/z 

Pík 2 

m/z 

Pík 3 

m/z 

748,43 950,5 2279,2 

1271,7 2279,2  

1606,8   

 

Tabulka 5 Identifikace signálů proteinů z chromatografie na koloně DEAE-Sepharosy CL6 
pomocí programu MASCOT  
 

m/z Sequence Protein name 
Protein 

number 
MW 

Mowse 

Score 

Identity 

score 

748.43 K.ALELFR.N 55 > 37 

1271.7 R.LFTGHPETLEK.F 71 > 38 

1606.8 K.VEADIAGHGQEVLIR.L 

Chain A, Myoglobin 

(Horse Heart) Wild-type 

gi/7546624 

 

 

16941 

 

 168 > 38 

950.5 F.RNDIAAKY.K 
Chain A, Myoglobin 

(Horse Heart) Wild-type 
gi/7546624 16941 55 > 40 

2279.2 F.IIGELHPDDRSKLSKPMETL.- 

Chain A, Solution 

Structure Of Oxidized 

Microsomal Rabbit Cyt b5

gi/159162212 10854 63 > 60 

(apo)-cyt b5 

1                    2                   3      4 

1 komplex myoglobinu a cytochromu b5 (2. pík)  

2 finální  preparát apo-cytochrom b5 (3. pík)  

3 nativní králičí jaterní cytochrom b5  

4 standard molekulových hmotností  
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  Absorpční spektra purifikovaného králičího apo-cytochromu b5 potvrzují, že byl 

enzym připraven bez svého kofaktoru, hemu (obrázek 33A). Zároveň je tento enzym 

schopen přijímat elektrony od NADPH:CYP reduktasy, za vzniku proteinu vykazujícího 

diferenční spektra s minimem při 414 nm a maximem při 427 nm, stejně jako nativní 

cytochrom b5 (obrázek 33B). Apo-cytochrom b5 rekonstituovaný s hemem také vykazuje 

charakteristická absorpční spektra s maximem v Soretově pásu při 413 nm v oxidované 

formě a při 424, 526, 556 nm v redukované formě (obrázek 33C).  

Všechny tyto výsledky dokazují, že se nám podařilo připravit z purifikovaného 

králičího cytochromu b5 protein (bez hemu), a to bez ireverzibilního poškození jeho 

struktury. Tento protein apo-cytochromu b5 je totiž po jeho rekonstituci s hemem 

biologicky aktivní.  
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Obrázek 33 Spektrofotometrická 
charakterizace purifikovaného 
apo-cytochromu b5. Absorbční 
spektra finálního apo-cyt b5 (plná 
čára) a rekonstituovaného s 
hemem (přerušovaná čára) (A), 
diferenční spektrum apo-
cytochromu b5 rekonstituovaného 
s hemem (B) a absorpční spektra 
oxidované (čárkovaně) a 
dithioničitanem redukované formy 
(plná čára) (C). 
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4.3.2 Oxidace ellipticinu CYP1A1/2 za přítomnosti cytochromu b5  

Jak již bylo uvedeno výše, cytochrom b5 je známý jako protein modulující reakce 

katalyzované cytochromy P450. Jeho efektivita je přitom závislá na použité izoformě CYP, 

navázaných substrátech a v neposlední řadě na experimentálních podmínkách[171].  

V následující studii byly použity potkaní CYP1A1 připravený jako rekombinantní 

protein (viz kapitola 3.3) a purifikovaný jaterní králičí CYP1A2, NADPH:CYP reduktasa  

i cytochrom b5. Cytochrom b5 byl přídáván k CYP1A v poměru (CYP: cyt b5) 1:1 až 1:10. 

Směs byla inkubována za podmínek popsaných v kapitole 3.7.3. Vzniklé hydroxy-deriváty 

ellipticinu byly detekovány pomocí HPLC. 

Vliv cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu CYP1A1 a 1A2 vystihuje obrázek 34 na 

straně 68. Z uvedených grafů je patrné, že cytochrom b5 významně ovlivňoval oxidaci 

ellipticinu katalyzovanou CYP podrodiny 1A.  Cytochrom b5 moduloval nejen množství 

všech pěti metabolitů ellipticinu, ale i jejich poměrné zastoupení.  

Se vzrůstající koncentrací cytochromu b5 došlo k nárůstu tvorby aktivačních 

metabolitů (12-hydroxy-, 13-hydroxyellipticinu a N2-oxidu ellipticinu) zodpovědných za 

tvorbu obou aduktů vazbou s deoxyguanosinem v DNA[199], a zároveň k poklesu produkce 

9-hydroxy- a 7-hydroxyellipticinu, tedy detoxikačních metabolitů. V systému s CYP1A2 

byly pozorovány obdobné tendence generace metabolitů ellipticinu jako v inkubaci 

s CYP1A1, jen tvorba 7-hydroxyellipticinu byla vlivem cytochromu b5 v tomto systému 

naopak stimulována. Obdobné tendence změn v zastoupení metabolitů ellipticinu byly 

zaznamenány i za neoptimálního poměru NADPH:CYP reduktasy a CYP (0,1:1). Získané 

výsledky ilustruje obrázek 35 (str. 68). Cytochrom b5 tedy stimuluje metabolismus 

ellipticinu na farmakologicky účinnější deriváty, 13-hydroxy, 12-hydroxyellipticin a N2-

oxid ellipticinu.  

Popsaná zjištění vlivu cytochromu b5 na metabolismus ellipticinu CYP1A1/2 byla 

potvrzena i metodou „32P postlabeling“ sledující tvorbu aduktů aktivovaného ellipticinu 

v DNA (viz publikace tvořící  součást disertační práce jako příloha 6). Cytochrom b5 tedy 

v systému CYP1A1 a 1A2 s NADPH:CYP reduktasou signifikantně zvyšoval tvorbu 

aduktů DNA s ellipticinem, zejména pak v systému s CYP1A1 (obrázek 36, str. 69).   
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Obrázek 34 Vliv cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu katalyzovanou CYP1A1 (A) a 1A2 (B). 
CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasa byly použity v ekvimolárním množství (1:1). Hodnoty jsou 
průměrem tří nezávislých měření 
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Obrázek 35 Modulace oxidace ellipticinu katalyzované CYP1A1 (A) a 1A2 (B) vlivem 
cytochromu b5.  CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasa byly použity v neoptimálním poměru (1:0,1). 
Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
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 Obrázek 36 Vliv cytochromu b5 na tvorbu aduktů DNA s ellipticinem  aktivovaným CYP1A1  
a 1A2 rekonstituovanými s NADPH:CYP reduktasou. Adukty byly analyzovány metodou  
„32P-postlabeling“. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. ***p<0.001 (Student t-test).      
 

 

Pro detailní dokreslení studia vlivu cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu 

katalyzovanou CYP1A1/2 byla sledována kinetika těchto enzymově katalyzovaných 

reakcí. V této sérii měření byly CYP1A1/2 a cytochrom b5  rekonstituovány v poměru 1:5. 

Ellipticin byl do inkubační směsi přidáván v koncentracích 1,25-20 μM. 

V rekonstituovaném systému za absence cytochromu b5 vykazovala kinetika 

enzymové oxidace ellipticinu rekombinantním potkaním CYP1A1 hyperbolický průběh, 

který odpovídá kinetice Michaelis-Mentenové (obrázek 37A, str. 71). Rovněž za použití 

králičího cytochromu P450 1A2 v nepřítomnosti cytochromu b5 oxidace ellipticinu 

odpovídala hyperbolické kinetice (obr. 37C, D, str. 71). V obou případech byla hodnota 

Hillova koeficientu (n) rovna jedné (viz tabulka 6, str. 70). Interakce cytochromu P450 

1A1 s cytochromem  b5 navíc produkovala změnu v  kinetice oxidace ellipticinu. Oproti 

klasické hyperbolické kinetice měnil cytochrom b5 kinetické vlastnosti systému tohoto 

cytochromu P450 na kinetiku sigmoidální (obr. 37B, str. 71). Konkrétně zvýšil rychlost 

tvorby aktivačních metabolitů 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticinu za zvýšení Hillova 

koeficientu až na hodnotu 6,5 (tabulka 6, strana 70), což značí pozitivní kooperativitu 

vazby ellipticinu na enzym.  
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 Zároveň jsme si pokládali otázku, zda cytochrom b5 ovlivní kinetiku i za 

přítomnosti nižšího množství NADPH:CYP reduktasy v inkubaci. Pro tento pokus byl opět 

zvolen poměr CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasy 1:0,1, který není pro oxidaci 

ellipticinu opitmální. Inkubační směs obsahovala ellipticin ve čtyřech koncentracích 1,25-

10 μM. Průběhy těchto křivek znázorňuje obrázek 38 (strana 72). Tato studie potvrdila, že 

cytochrom b5 moduluje kinetiku oxidace ellipticinu i za neoptimálního složení 

enzymových složek rekonstituovaného systému. 

 

 

Tabulka 6 Hodnoty kinetických parametrů oxidace ellipticinu cytochromy P450 1A1/2  
za absence a v přítomnosti cytochromu b5. CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasa byly použity 
v ekvimolárním množství (1:1). 
 

 CYP1A1 bez b5 (A)   CYP1A1 s b5 (B) 

Metabolity ellipticinu 
Km (K0,5) 

[μM] 

Vmax 

[min-1]
n  Metabolity ellipticinu 

Km (K0,5) 

[μM] 

Vmax 

[min-1] 
n 

9-hydroxyellipticin 0,49 1,35 1  9-hydroxyellipticin 0,49 0,51 1 

12-hydroxyellipticin 0,81 0,08 1  12-hydroxyellipticin 13,90 2,10 4,99

13-hydroxyellipticin 5,27 0,06 1  13-hydroxyellipticin 13,11 1,69 6,52

7-hydroxyellipticin 0,50 0,22 1   7-hydroxyellipticin 0,36 0,07 1 

         

 CYP1A2 bez b5 (C)   CYP1A2 s b5 (D) 

Metabolity ellipticinu 
Km (K0,5) 

[μM] 

Vmax 

[min-1]
n  Metabolity ellipticinu 

Km (K0,5) 

[μM] 

Vmax 

[min-1] 
n 

9-hydroxyellipticin 0,24 0,97 1  9-hydroxyellipticin 0,22 0,59 1 

12-hydroxyellipticin 3,57 0,07 1  12-hydroxyellipticin 12,83 0,40 1 

13-hydroxyellipticin 7,94 0,08 1  13-hydroxyellipticin 4,06 0,16 1 

7-hydroxyellipticin 6,60 0,02 1   7-hydroxyellipticin 4,27 0,02 1 

Vmax  - relativní plocha píku metabolitu vytvořeného za 1 minutu 
Km (K0,5) – Michaelisova konstanta (konstanta substrátu, při které je maximální rychlost enzymově 
katalyzované reakce poloviční) 
n - Hillův koeficient 
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Obrázek 37 Kinetika oxidace ellipticinu katalyzovaná CYP1A1 (A, B)  a 1A2 (C, D) za absence 
(A, C) a  přítomnosti cytochromu b5 (B, D). CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasa byly použity 
v ekvimolárním množství (1:1). Kinetika oxidace ellipticinu na N2-oxid ellipticinu nebyla 
vyhodnocována z důvodu jeho nestability. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
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Obrázek 38 Kinetika oxidace ellipticinu katalyzovaná CYP1A1 (A, B)  a 1A2 (C, D) za absence 

(A, C) a  přítomnosti cytochromu b5 (B, D). CYP1A1/2 a NADPH:CYP reduktasa byly použity 

v neoptimálním poměru (1:0,1). Kinetika oxidace ellipticinu na N2-oxid ellipticinu nebyla 

vyhodnocována z důvodu jeho nestability. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
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4.3.3 Srovnání vlivu dalších proteinů s vlivem cytochromu b5 a jeho apo-

formy na oxidaci ellipticinu CYP1A1 a 1A2 

Pro porovnání vlivu cytochromu b5 s vlivem dalších proteinů na aktivitu CYP1A 

byly testovány kromě apo-cytochromu b5 i další proteiny: superoxid dismutasa,  

cytochrom c, lysozym, myoglobin a lidský sérový albumin. Pro tento experiment byl 

použit rekombinantně připravený apo-cytochrom b5
[108] z důvodu získání jeho většího 

množství využitelného pro tyto experimenty. Rekonstituce apo-cytochromu b5 a inkubace 

jsou popsány v kapitole 3.7.5 a 3.7.6. Cytochrom b5 a další proteiny byly používány vůči 

CYP1A v poměru 5:1. Výsledky této studie vystihuje obrázek 39.  
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Obrázek 39 Vliv cytochromu b5 jeho apo-formy a dalších proteinů na oxidaci ellipticinu 
katalyzovanou CYP1A1 (A) a 1A2 (B). Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
 

 CYP1A1     +cyt b5     + rekonst.    + apo b5       + SOD       + cyt c    +lysozym  +myoglobin   +HSA  
                                       apo b5

 CYP1A2     +cyt b5     + rekonst.    + apo b5       + SOD       + cyt c    +lysozym  +myoglobin   +HSA  
                                       apo b5

A 
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Z grafů vyplývá, že produkci metabolitů tvořených z ellipticinu ovlivňuje pouze 

cytochrom b5 a rekombinantní apo-cytochrom b5 rekonstituovaný s hemem. Ostatní 

proteiny neměly na tvorbu metabolitů ellipticinu žádný vliv, jejich produkce byla 

srovnatelná s  kontrolními vzorky, tedy  za absence cytochromu b5. 

Z uvedených výsledků je patrné, že cytochrom b5 (ne však jeho apo-forma) 

moduluje oxidaci ellipticinu pouze s inkorporovaným hemem ve svém aktivním centru. 

Vše by tedy nasvědčovalo teorii preferující tezi, že cytochrom b5 působí jako přenašeč 

druhého elektronu na cytochrom P450. Protikladným zjištěním je však skutečnost, že 

cytochrom b5 mění nejen množství, ale i zastoupení všech pěti metabolitů ellipticinu. Právě 

tento fakt by odpovídal spíše allosterické modulaci celé reakce tímto proteinem.   

Zároveň kinetické studie v případě CYP1A1 naznačují, že se ellipticin na základě 

konformační změny způsobené přítomností cytochromu b5 může vázat vedle aktivního 

centra enzymu i na jiné místo v molekule CYP1A1. Můžeme se také zamýšlet nad otázkou, 

zda se do aktivního místa neváže více molekul ellipticinu. 

4.4 Oxidace ellipticinu CYP3A4 a vliv cytochromu b5 na tuto reakci 

V další části práce jsme se zaměřili na studium metabolismu ellipticinu 

cytochromem P450 3A4. CYP3A4 patří mezi nejvýznamnější, a také kvantitativně nejvíce 

zastoupené, cytochromy P450 v metabolismu léčiv v lidském organismu[48, 95, 99, 190]. Právě 

CYP3A4 a CYP1A1 se ukázaly jako nejefektivnější ve tvorbě aduktů ellipticinu s DNA  

in vivo[196, 182]. 

Produkce metabolitů ellipticinu katalyzových lidským CYP3A4 za absence či 

přítomnosti cytochromu b5  byla rovněž sledována v experimentech in vitro. Pro tuto studii 

byly použity mikrosomy hmyzích buněk transfekovaných Bakulovirem (Supersomy™), 

obsahující MFO systém tvořený jedinou lidskou rekombinantní formou cytochromu P450 

(v našem případě CYP3A4) a NADPH:CYP reduktasou popř. i cytochromem b5.  

Vliv různých koncentrací CYP3A4 (SupersomesTM) ilustruje obrázek 40A  

na následující straně. Výsledky jednoznačně ukazují, že CYP3A4 účinně metabolizuje 

ellipticin převážně ve prospěch tvorby aktivačních metabolitů, tedy 12-hydroxy- a  

13-hydroxyellipticinu, interagujících s DNA za vzniku kovalentních aduktů.  

Z experimentů zkoumajících ovlivnění aktivace ellipticinu cytochromem b5  

za využití CYP3A4 s exprimovaným lidským cytochromem b5 (SupersomesTM) je patrné  
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(obrázek 40B), že s nárůstem koncentrace cytochromu b5 došlo zejména ke stimulaci 

tvorby 9-hydroxy a 13-hydroxyellipticinu. 7-hydroxyellipticin byl produkován jen 

v minoritním množství. Množství N2-oxidu ellipticinu nebylo, vzhledem k jeho nestabilitě, 

kvantifikováno. V dalších studiích byla používána 50 nM  koncentrace supersomálního 

CYP3A4.  
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Obrázek 40 Vliv různých koncentrací (25, 50 a 100 nM) superosomálního CYP3A4 (A)  
a CYP3A4 s exprimovaným cytochromem b5 (B) na oxidaci ellipticinu. Hodnoty jsou průměrem 
tří nezávislých měření. 
 
 

Obdobné tendence, zejména ve smyslu tvorby 12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticinu, 

byly zaznamenány s využitím již zmíněného rekombinantního cytochromu b5 

rekonstituovaného s hemem (kap. 3.3, str. 45) přidávaného k supersomálnímu CYP3A4 

v poměrech CYP a cytochromu b5 1:1 až 1:5 (obrázek 41B, str. 76). Rekombinantní 

rekonstituovaný cytochrom b5 zvýšil nejen tvorbu aktivačních metabolitů, ale měnil  

i poměrové zastoupení jednotlivých produktů oxidace ellipticinu jako v případě 

katalýzy oxidace ellipticinu CYP1A1 a 1A2 (viz str. 67). Pro srovnání jsme využili  

i rekombinantní protein apo-cytochromu b5 bez prostetické skupiny (hemu) a přidávali jej 

do inkubační směsi ve shodných poměrech vůči CYP3A4 jako v předchozím případě (1:1 

až 1:5). Výsledky uvedené na obrázku 41A na následující straně prokazují, že  

apo-cytochrom b5 tvorbu metabolitů ellipticinu ovlivňuje jen minimálně.   

Zvýšená tvorba aktivačních metabolitů způsobená cytochromem b5 byla zároveň 

potvrzena sledováním tvorby aduktů ellipticinu oxidovaného CYP3A4 s DNA metodou 

„32P postlabeling“. Autoradiografické snímky aduktů tvořených ellipticinem v DNA  

a jejich kvantitativní zastoupení ukazuje obrázek 42 (str. 76). Vzrůstající koncentrace 

A                  B 
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cytochromu b5 koreluje se zvýšenou tvorbou minimálně dvou aduktů ellipticinu s DNA. 

Zejména pak s tvorbou majoritního aduktu č. 1, který je tvořen 13-hydroxyellipticinem.  
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Obrázek 41 Vliv rekombinantního apo-cytochromu b5 (A) a téhož proteinu rekonstituovaného 
s hemem (B) na metabolismus ellipticinu katalyzovaný lidským CYP3A4. Apo-cytochrom b5 byl 
k CYP3A4 přidáván až v pětinásobném nadbytku. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 42 Vliv cytochromu b5 na tvorbu aduktů DNA s ellipticinem aktivovaným lidským 
CYP3A4 (SupersomesTM). CYP3A4 a cytochrom b5 byly použity v poměru 1:0 (A), 1:5 (B)  
a 1:10 (C). Adukty byly analyzovány metodou „32P-postlabeling“. Hodnoty jsou průměrem tří 
nezávislých měření. *p<0,05, ***p<0,001. (Student t-test).   
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V další studii byla sledována kinetika metabolismu ellipticinu CYP3A4 a její 

ovlivnění cytochromem b5. V literatuře bylo totiž popsáno, že enzymová reakce 

katalyzovaná CYP3A4 nemusí mít vždy klasický hyperbolický průběh kinetiky. 

Sigmoidální kinetika značící kooperativní modulaci byla popsána např. Fishelovitchem  

a kol.[40], kteří se zabývali oxidací diazepamu CYP3A4. V těchto experimentech došlo 

k navázání dvou molekul diazepamu do aktivního centra CYP3A4. Diazepam se zde 

choval nejen jako substrát CYP3A4, ale i jako aktivátor celé reakce (tzv. homotropní 

modulace). V jiné studii byla aktivita CYP3A4 modulována jiným efektorem  

(α-naftoflavonem), který nebyl substrátem tohoto enzymu (heterotropní efekt)[157].  

Z uvedených důvodů nás zajímalo, zda by cytochrom b5 také měnil kinetiku tohoto 

enzymového aparátu. Výsledky kinetické studie zobrazuje obrázek 43 na následující 

straně. Z grafů je patrné, že se naše prognóza nepotvrdila. Cytochrom b5 neměnil 

klasickou hyperbolickou kinetiku oxidace ellipticinu katalyzovanou CYP3A4, jak bylo 

prokázáno v případě CYP1A1(strana 71). Tento substrát však zvýšil rychlost tvorby všech 

metabolitů, v případě 13-hydroxyellipticinu dokonce 5,3x (tabulka 7).  

 

 

Tabulka 7 Hodnoty kinetických parametrů oxidace ellipticinu cytochromem P450 3A4  
za absence a v přítomnosti cytochromu b5 (SupersomesTM).  
 
 

 CYP3A4 bez b5 (A)   CYP3A4 s b5 (B) 

Metabolity ellipticinu 
Km  

[μM] 

Vmax 

[min-1]
n  Metabolity ellipticinu 

Km  

[μM] 

Vmax 

[min-1] 
n 

9-hydroxyellipticin 0,52 0,08 1  9-hydroxyellipticin 0,89 0,26 1 

12-hydroxyellipticin 2,01 0,05 1  12-hydroxyellipticin 3,74 0,14 1 

13-hydroxyellipticin 0,52 0,08 1  13-hydroxyellipticin 3,35 0,43 1 

7-hydroxyellipticin 0,19 0,00 1   7-hydroxyellipticin 1,22 0,01 1 

Vmax  - relativní plocha píku metabolitu vytvořeného za 1 minutu 
Km  – Michaelisova konstanta 
n - Hillův koeficient 
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Obrázek 43 Kinetika oxidace ellipticinu katalyzovaná lidským CYP3A4 (SupersomesTM)  
za absence (A)  a  přítomnosti cytochromu b5 (B). Kinetika oxidace ellipticinu na N2-oxid 
ellipticinu nebyla vyhodnocována z důvodu jeho nestability. Hodnoty jsou průměrem tří 
nezávislých měření. 
 

4.4.1 Porovnání vlivu cytochromu b5 a jeho apo formy s dalšími proteiny 

na oxidaci ellipticinu CYP3A4 

Z důvodu stimulačního efektu cytochromu b5 na oxidaci ellipticinu CYP3A4 jsme 

v dalších experimentech opět testovali vliv i dalších hemových (cytochrom c  

a myoglobinu) i nehemových proteinů na tento proces. Enzymy byly přidávány 

v pětinásobném nadbytku vůči CYP3A4. Příprava inkubační směsi je detailně popsána 

v kapitole 3.8 (strana 50).  

Na základě získaných výsledků jsme zjistili, že na metabolismus ellipticinu má 

stimulační vliv pouze nativní cytochrom b5 izolovaný z králičích jater, rekombinantní 

potkaní cytochrom b5 (rekonstituovaný s  hemem) a lidský cytochrom b5 exprimovaný 

v SupersomechTM s CYP3A4 (obrázek 44, str. 79). Produkce metabolitů v kontrolních 

vzorcích obsahujících pouze CYP3A4, ellipticin a systém generující NADPH byla 

srovnatelná se vzorky obsahující ostatní zkoumané proteiny. 
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Obrázek 44 Vliv cytochromu b5, jeho apo-formy a dalších proteinů na oxidaci ellipticinu 
katalyzovanou lidským CYP3A4. Hodnoty jsou průměrem tří nezávislých měření. 
 

 

Získané výsledky sledující ovlivnění katalýzy CYP3A4 na oxidaci ellipticinu korelují 

s modelem struktury CYP3A4, do jehož aktivního centra byl jako substrát „dokován“ 

ellipticin. Modelováním byla nalezena čtyři 

možná vazebná seskupení CYP3A4 

s ellipticinem. Nejvýznamnější vzájemné 

vazebné postavení CYP3A4 a ellipticinu je 

znázorněn na obrázku 45. Reaktivní 

kyslíkový radikál, jež je součástí 

ferrioxenového komplexu CYP3A4, je zde 

v těsné blízkosti methylové skupiny na 

uhlíku C-13 ellipticinu. V této pozici 

dochází snadno k hydroxylaci ellipticinu 

za tvorby 13-hydroxyellipticinu. V dalších 

dvou méně často se vyskytujících vazebných seskupeních CYP3A4 a jeho substrátu 

ellipticinu se kyslík dostává jednak do blízkosti methylu uhlíkového atomu C-12 a zároveň 

do přítomnosti dusíku v poloze N-2 ellipticinu. Ty jsou pak cílem hydroxylace za vzniku 

12-hydroxyellipticinu a N2-oxidu ellipticinu[199]. 

Uvedené výsledky dále nasvědčují skutečnosti, že pro stimulaci oxidace ellipticinu 

CYP3A4 prostředictvím cytochromu b5 je hem obsažený v tomto proteinu esenciální pro 

jeho funkci. Cytochrom b5 by tedy podporoval tuto reakci přenosem elektronů. Přesto se 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45 Model struktury CYP3A4 
s ellipticinem „dokovaným“ do aktivního 
centra tohoto enzymu[199] 
 

 CYP3A4   + cyt b5  + rekonst.   + apo b5    + SOD     + cyt c    +lysozym  +myoglobin  +HSA   CYP3A4             
                                               apo b5                                                                                                              s cyt b5 
                                                                                                                                                      SupersomesTM 
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ovšem nedá vyloučit allosterická modulace CYP3A4 prostřednictvím tohoto proteinu. 

Tomu odpovídá zjištění, že cytochromem b5 je ovlivněna nejen rychlost oxidace ellipticinu 

cytochromem P450 3A4, ale i zastoupení jednotlivých metabolitů ellipticinu. Odpovědi na 

tyto otázky zůstávají předmětem dalšího výzkumu realizovaného v naší laboratoři. 
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55  SSOOUUHHRRNN  AA  ZZÁÁVVĚĚRR  

Předkládaná disertační práce přispívá k rozšíření znalostí v oblasti farmakologických 

účinků protinádorového léčiva ellipticinu a jeho mechanismu působení. Nejdůležitější 

poznatky zjištěné v disertační práci lze shrnout následovně: 

 

Změna zastoupení NADPH:CYP reduktasy vůči CYP1A a koncentrace CYP1A 

v rekonstituovaném systému koreluje s efektivitou přeměny ellipticinu 

 Vliv jednotlivých složek systému oxidas se smíšenou funkcí na oxidaci ellipticinu 

katalyzovanou CYP1A byl zkoumán v experimentech in vitro v rámci modelového 

enzymového systému (rekonstituovaného systému). Výsledky ukazují, že jak nárůst poměru 

NADPH:CYP reduktasy a CYP1A, ale i zvyšující se koncentrace těchto cytochromů P450 

v rekonstituovaném systému resultuje v nárůst tvorby zejména 9-hydroxy- a 7-

hydroxyellipticinu, tedy detoxikačních metabolitů. Výsledky tedy odpovídají situaci v oxidaci 

ellipticinu CYP1A1 a CYP1A2 v lidských, potkaních a králičích mikrosomech[107, 183].  

 

Ellipticin moduluje své farmakologické a genotoxické účinky indukcí CYP1A1/2 

Premedikací samců a samic laboratorního potkana ellipticinem dochází 

k signifikantnímu zvýšení exprese i katalytické aktivity CYP1A1 a 1A2, a to jak v játrech tak 

extrahepatálních orgánech. Vlivem indukce zároveň dochází v průběhu oxidace ellipticinu 

jaterními mikrosomy indukovaných zvířat ke zvýšení tvorby aduktů v DNA, která koreluje 

s nárůstem aktivačních metabolitů, zodpovědných za jejich tvorbu. Naopak oxidace ellipticinu 

mikrosomy ledvin a plic resultuje především v tvorbu detoxikačních metabolitů (9-hydroxy-  

a 7-hydroxyellipticinu).  

 

Příprava apo-cytochromu b5 , cytochromu b5 bez kofaktoru (hemu) 

Z purifikovaného králičího cytochromu b5 byl připraven apo-cytochrom b5 bez 

ireverzibilního poškození jeho struktury. Tento protein je po rekonstituci s hemem biologicky 

aktivní a vykazuje shodné vlastnosti s nativním cytochromem b5. 
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Cytochrom b5 ovlivňuje oxidaci ellipticinu CYP1A1/2 a jeho kinetiku  

Cytochrom b5 mění nejen množství jednotlivých metabolitů ellipticinu tvořených 

CYP1A1 a 1A2, ale i jejich poměrné zastoupení. Konkrétně stimuluje tvorbu aktivačních 

metabolitů (12-hydroxy- a 13-hydroxyellipticinu) a naopak inhibuje produkci detoxikačních 

metabolitů. Interakce CYP1A1 s cytochromem b5 navíc produkuje změnu v  kinetice oxidace 

ellipticinu. Oproti klasické hyperbolické kinetice Michaelis-Mentenové, která je typická pro 

oxidaci ellipticinu CYP1A1, mění cytochrom b5 kinetické vlastnosti systému tohoto 

cytochromu P450 na kinetiku sigmoidální. V případě CYP1A2 tyto změny v kinetice oxidace 

ellipticinu cytochrom b5 nevyvolává, její hyperbolický průběh zůstává zachován.  

 

Cytochrom b5 (ne však jeho apo-forma) mění oxidaci ellipticinu CYP1A1/2 

Porovnáním výsledků vlivu apo-cytochromu b5 a různých proteinů na oxidaci 

ellipticinu CYP1A1/2 s vlivem nativního cytochromu b5 je zřejmé, že pouze cytochrom b5 

s inkorporovaným hemem ve svém aktivním centru ovlivňuje oxidaci ellipticinu. Cytochrom 

b5 působí nejen jako přenašeč druhého elektronu na cytochrom P450, ale vhledem ke 

skutečnosti, že cytochrom b5 mění i zastoupení všech pěti metabolitů ellipticinu, nejen jejich 

množství, přispívá nejspíš i ke konformační změně CYP1A1 i 1A2. 

 

Cytochrom b5 potencuje v oxidaci ellipticinu CYP3A4 zejména tvorbu aktivačních 

metabolitů  

Cytochrom b5 působí v oxidaci ellipticinu CYP3A4 stimulačně na tvorbu jednotlivých 

metabolitů, zejména pak na tvorbu 13-hydroxy- a následně 12-hydroxyellipticinu. Tyto 

výsledky korelují s nárůstem tvorby dvou aduktů DNA s ellipticinem. Zejména pak 

s nárůstem tvorby majoritního aduktu 1, který je generován ze 13-hydroxyellipticinu. 

Interakce CYP3A4 s cytochromem b5 nemění klasickou hyperbolickou kinetiku oxidace 

ellipticinu jako v systému s CYP1A1/2, ale zrychluje tvorbu všech metabolitů. Preferenční 

tvorba  

13-hydroxyellipticinu odpovídá nejčastějšímu vazebnému uskupení dle modelu struktury 

CYP3A4. Cytochrom b5 tedy podporuje oxidaci ellipticinu CYP3A4 přenosem elektronů, 

přesto se ovšem nedá vyloučit allosterická modulace CYP3A4 prostřednictvím tohoto 

proteinu. 
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Předkládaná disertační práce přináší originální vědecké poznatky. Část těchto výsledků již 

také byla publikována formou časopiseckých publikací ve vědeckých periodikách. Takto byly 

publikovány 4 práce, které tvoří součást disertační práce jako přílohy 1-4. Dvě další práce 

jsou k zaslání do časopisu k publikaci připravovány (viz rukopisy publikací uvedených jako 

přílohy 5 a 6). 
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