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Abstrakt
V současnosti stoupá zájem o studium vlivů léčiv používaných v humánní i
veterinární medicíně na životní prostředí. Léčiva a jejich metabolity jsou vylučovány
pacienty do odpadních vod v nezanedbatelném množství. Konvenční metody čištění
odpadních vod však nejsou často schopny tyto látky plně eliminovat. Léčiva a jejich
metabolity se tak mohou dostat do životního prostředí a ovlivňovat ekosystém. Jednou
z možností jak zefektivnit čištění odpadních vod je použití fytoremediačních technologií
formou kořenových čistíren. V této práci byla studována schopnost rostlin akumulovat a
degradovat cytostatické léčivo doxorubicin. Současně byly sledovány i fytotoxické
účinky této látky. K tomuto účelu byly použity různé systémy kultivace rostlin:
hydroponie u rákosu obecného (Phragmites australis (Cav.) Steud.), kultivace in vitro
v případě sítiny sivé (Juncus inflexus L.) a huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) a
kultivace buněčných suspenzí lnu setého (Linum usitatissimum L.). Koncentrace
aplikovaného doxorubicinu byly v rozmezí 5 – 50μmol/l dle kultivačního systému.
Ekotoxicita byla charakterizována s využitím ekotestu inhibice elongace primárního
kořene hořčice bílé. Obsah doxorubicinu v kultivačních roztocích a v rostlinných
extraktech byl stanovem pomocí HPLC s fluorescenčním spektrofotometrem. Pro
identifikaci metabolitů doxorubicinu u buněčných suspenzí lnu byla použita hmotnostní
spektrometrie. Akumulace doxorubicinu byla pozorována u všech použitých rostlinných
druhů a typů kultivace. V případě buněčných suspenzí byl detekován doxorubicinol jako
biotransformační

produkt

a

dále

několik

produktů

fotodegradace.

Pomocí

dvojdimenzionální elektroforézy bylo ve vzorcích z rostlin huseníčku nalezeno 11
proteinů významně ovlivněných přítomností doxorubicinu v kultivačním médiu.
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Abstract
Recently there is an increasing interest in studying the effects of drugs used in
human and veterinary medicine on the environment. Pharmaceuticals and their
metabolites are excreted by patients into wastewater in considerable amounts.
Conventional methods of wastewater treatment are often unable to fully eliminate these
substances. Pharmaceuticals and their metabolites can get into the environment and
affect the ecosystem. One way to streamline wastewater treatment is the application of
phytoremediation technology in the form of root plants. In this work, the ability of plants
to accumulate and degrade the cytostatic drug doxorubicin was studied. At the same time
phytotoxic effects of this substance were monitored. For this purpose different systems
of cultivation of plants were used: hydroponics in common reed (Phragmites australis
(Cav.) Steud.), in vitro cultivation for Grey rushes (Juncus inflexus L.) and Arabidopsis
(Arabidopsis thaliana L.) and cell culture suspension of linseed (Linum usitatissimum
L.). Concentrations of doxorubicin were administered in the range of 5 – 50μmol/l
according to the culture system. Ecotoxicity was characterized by the test based on
inhibition of elongation of primary roots 3 days-old mustard seedlings. Doxorubicin
content in the culture solutions and plant extracts were analyzed by HPLC with
fluorescence spectrophotometer. For identification of metabolites of doxorubicin in cell
suspensions of flax a mass spectrometry was used. Accumulation of doxorubicin was
observed in all the plant species and types of cultivation. In the case of cell suspensions
doxorubicinol was detected as a biotransformation product and also several
photodegradation products were detected. Using two-dimensional electrophoresis 11
proteins significantly affected by the presence of doxorubicin in culture medium was
found in samples from plants Arabidopsis.
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1.

Úvod
V posledních letech vzrostl zájem o léčiva v souvislosti s možným negativním

dopadem jejich působení na životní prostředí. K tomu přispívá nejen vysoká produkce a
spotřeba léčiv ve světovém měřítku, ale i jejich nedostatečná likvidace systémy
zpracujícími odpad a následné vyloučení do prostředí. Takto uvolněná léčiva či jejich
metabolity mohou představovat ekotoxikologické riziko pro ostatní organismy. Jednou
ze skupin léčiv rozšiřující se v používání při terapii nádorových onemocnění jsou
cytostatika. Cytostatika působí inhibičně především na rychle proliferující buňky nádorů,
avšak v různé míře také způsobují účinky genotoxické, mutagenní, karcinogenní na
embrya i na ostatní buňky různých organismů.
Přestože jsou léčiva velmi významná pro zlepšení kvality života a prodloužení
jeho délky zejména u lidské populace, je důležité zabývat se otázkami negativního
působení na životní prostředí. Další výzkum vyžaduje především dlouhodobá expozice
reálných ekosystémů vystavených nízkým koncentracím léčiv a jejich metabolitů
uvolňovaných při nedokonalém odstraňovacím procesu při čištění odpadních vod
v ČOV. Další výzkum je prováděn také v oblasti zlepšení odstraňovacích procesů u
konvenčních čistících systémů (např. ČOV). Také výzkum alternativních a ekologicky
přijatelnějších možností je v současnosti velmi rozšířen (např. fytoremediace, kořenové
čistírny).
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2.

Teoretická část

2.1 Léčiva v životním prostředí, ekotoxicita humánních léčiv
Léčiva jsou skupinou látek používaných v humánní a veterinární medicíně
především k léčbě, diagnostice a prevenci onemocnění. Tyto látky mají specifický
účinek na cílové skupiny organismů, ale mohou ovlivňovat biologické funkce i dalších
organismů. Léčiva jsou tedy jako xenobiotika vyhodnocena jako látky potenciálně
ovlivňující životní prostředí (především vodní živočišné a rostlinné organismy).
Současný analytický výzkum reziduí v životním prostředí pokročil zejména díky
zdokonalení chemických analytických metod schopných detekovat a identifikovat více
polární organické látky ve stopových množství bez předchozí derivatizace (např. kapalná
chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií, LC-MS) (Ternes a kol., 1998, 2001;
Kolpin a kol., 2002; Kümmerer, 2004). Za pomoci těchto metod bylo provedeno několik
enviromentálních analýz v různých zemích (např. Halling-Sorensen a kol., 1998;
Daugton a Ternes, 1999; Kümmerer, 2004). Tyto monitorovací studie demonstrovaly
masivní rozšíření residuí léčiv v odpadních, povrchových i podzemních vodách.
Ekotoxikologické účinky léčiv na vodní, suchozemské organismy a jejich okolí
nejsou dostatečně prozkoumány. Chybí zejména jejich komplexní zhodnocení. Důležitou
skupinou sledovaných organismů jsou zejména vodní organismy, neboť jsou vystaveny
po celý jejich životní cyklus residuím v odpadních vodách. V současnosti se
předpokládá, že léčiva v životním prostředí představují pouze malé riziko akutní
toxicity. Standardní data o akutní ekotoxicitě sice byla získána pro celou řadu léčiv, ale
tyto informace neodrážejí skutečnou toxicitu v reálných podmínkách různých
ekosystémů (Fent, 2003). Z hlediska dlouhodobých účinků může být situace naprosto
odlišná. Také výzkum efektů na multigenerační životní cyklus nebo na různá životní
stádia je nedostatečný. Navzdory značnému množství léčiv uvolňovaných do životního
prostředí prozatím chybí příslušné regulace, předpisy pro legislativní zhodnocení
ekotoxikologických rizik. Regulatorní agentury vydaly detailní metodické pokyny jak by
léčiva měla být ohodnocena pro možné nežádoucí dopady na životní prostředí pouze
v několika málo případech. V Evropě je realizováno udělování licence pro cytotoxické
látky Evropskou lékovou agenturou (EMA, European Medicines Agency). Tato agentura
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navrhla jako hraniční hodnotu (tj. předpokládanou koncentraci v prostředí) pro další
stanovení nebezpečí pro životní prostředí koncentraci 10ng/l u jednotlivého léčiva
(EMA, 2006). První doporučení pro testování ekotoxicity jako nezbytného předpokladu
pro registraci léčiv bylo ustanoveno v roce 1995 podle Směrnice Evropské unie 92/18
EEC a také odpovídající „Note for Guidance“ (EMA, 1998) pro veterinární léčiva.
Evropská komise másledně vydala specifikující směrnici (direktiva 2001/83/EC), která
nařizuje, že povolení pro léčivé přípravky pro humánní použití musí být doprovázeno
zhodnocením rizikovosti pro životní prostředí (EMA, 2005).
Klasifikační systém používaný CSTEE (Comité Scientifique de Toxicologie,
Ecotoxicologie et l'Environnement, Evropský vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a
životní prostředí) pro kategorizaci léčiv a jejich vnitřní toxicity byl převzat od OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj) (2001). Evropská směrnice 93/67/EEC klasifikuje
sloučeniny dle jejich hodnoty EC50 (střední efektivní koncentrace):
•

< 0,1mg/l

extrémně toxické pro vodní organismy,

•

0,1-1mg/l

velmi toxické pro vodní organismy,

•

1-10mg/l

toxické pro vodní organismy,

•

10-100mg/l

škodlivé pro vodní organismy,

•

více než 100mg/l

netoxické pro vodní organismy.

K riziku pro životní prostředí nepřispívá pouze vysoká produkce léčiv, ale ve
většině případů jejich perzistence v prostředí a kritická biologická aktivita (např. vysoká
toxicita, vysoký potenciál ovlivňovat klíčové biologické funkce jako je reprodukce).
Příkladem jsou syntetické steroidní hormony v antikoncepčních přípravcích, např. 17αethynylestradiol. Roční produkce v EU činí několik stovek kilogramů. 17αethynylestradiol je vysoce účinná látka, poměrně perzistentní v životním prostředí a
vykazuje estrogenní účinky u ryb již v koncentraci 1-4ng/l.
U léčiv ovlivňujících životní prostředí se převážně kombinuje vysoký objem
produkce se stálostí v prostředí a biologickou aktivitou, hlavně po dlouhodobé expozici.

Spotřeba léčiv je významná a stále se zvyšuje, v Evropské unii je používáno
v humánní medicíně přibližně 3000 různých látek např. analgetika, protizánětlivá léčiva,
kontraceptiva, antibiotika, betablokátory, neuroaktivní látky a další. Jen ve Velké
Británii, Německu a Austrálii se množství nejpoužívanějších léčiv pohybuje v řádu
stovek tun ročně (Jones a kol., 2002; Huschek a kol., 2004; Khan a Ongerth, 2004).
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Převážná část léčiv je vyloučena po aplikaci v nezměněné formě nebo jako
metabolity. Společně pak vstupují do vodního prostředí rozličnými cestami. Hlavní cesta
léčiva po užití pacientem vede přes vyloučení močí nebo stolicí prostřednictvím
odpadních vod do čistírny. Nemocniční odpadní vody, odpadní vody z průmyslové
výroby a průsaky skládek odpadních vod mohou obsahovat nezanedbatelné koncentrace
léčiv (Holm a kol., 1995). Léčiva, která nejsou snadno degradována v ČOV mohou
následně způsobovat kontaminaci řek, jezer, zátok, spodních vod a dokonce i pitné vody.
Při upotřebení splaškového kalu (např. jako hnojiva na zemědělsky obdělávaných
polích) se může vyskytnout kontaminace půdy. Odtud dále mohou být tyto látky
spláchnuty do povrchových vod či také prosakovat do vod spodních (Fent a kol., 2006).

Chování a účinky léčiv, příp. jejich metabolitů ve vodním prostředí nejsou
zatím dobře známy. Pro nízkou těkavost je omezena distribuce léčiv v prostředí primárně
na vodní transport a také rozptyl potravním řetězcem. Při úpravě odpadních vod jsou
všeobecně důležité dva eliminační procesy – sorpce na suspendované částice (splaškový
kal) a biodegradace.
Sorpce – sorpce na aktivovaný kal je dána dvěma hlavními mechanizmy –
absorpcí a adsorpcí. Absorpce probíhá na základě hydrofobní interakce alifatických a
aromatických skupin léčiv s lipofilní membránou mikroorganismů a s lipofilními částmi
kalu. K adsorpci dochází působením elektrostatických sil mezi pozitivně nabitými
skupiny xenobiotik a záporně nabitým povrchem biomasy (Kotyza a kol., 2009). Léčiva
kyselé povahy jako nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen,
diklofenak, atd.) mají hodnoty pKa nižší než 5,0 a vyskytují se tedy ve vodném prostředí
jako rozpuštěné ionty s nízkou tendencí k adsorpci na kal. Sorpce těchto sloučenin a také
např. protinádorové látky ifosfamid probíhá pouze nespecifickými interakcemi a ve
velmi omezené míře (Kümmerer a kol., 1997; Buser a kol., 1998b). Proto se hodnoty
léčiv ve vyhnilém kalu a sedimentech považují za relativně nízké (Ternes a kol., 2004;
Urase a Kikuta, 2005). Nicméně bazická léčiva a zwitteriony (tj. obojetný ion, má
výsledný náboj nula, ačkoli obsahuje v molekule aniontové a kationtové centrum) se
mohou adsorbovat na kal ve významné míře jak bylo prokázáno u fluorochinolonových
antibiotik (Golet a kol., 2002). Série laboratorních studií pro charakterizaci chování při
sorpci karbamazepinu, diklofenaku a ibuprofenu v písečných sedimentech ukázala, že
sorpční koeficient byl obecně nízký (Scheytt a kol., 2005).
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Biodegradace – v případě léčiv vyskytujících se především v rozpuštěné fázi je
biodegradace považována při čištění odpadních vod za nejdůležitější eliminační proces.
Může nastat v aerobní zóně zpracování aktivního kalu nebo anaerobně při jeho
vyhnívání a stabilizaci. Obecně se biologický rozklad mikropolutantů jako jsou léčiva
zvyšuje se zvýšením doby zdržení a se stářím aktivního kalu (Fent a kol., 2006).
Abiotická transformace – přestože v povrchových vodách také dochází
k biodegradaci léčiv, abiotické transformační reakce zde hrají pravděpodobně důležitější
roli. Zatímco u humánních léčiv je z hlediska významu pro životní prostředí hydrolýza
obecně zanedbatelná, fotodegradace těchto sloučenin v povrchových vodách hraje
významnou roli. Fotolýza v povrchových vodách byla prokázána jako hlavní
odstraňovací proces např. u diklofenaku (Buser a kol., 1998b). U dalších léčiv
(sulfamethoxazol, ofloxacin, propranolol) byla experimentálně prokázána významná role
přímé i nepřímé fotolýzy při odstraňování těchto látek z prostředí (Andreozzi a kol.,
2003b). Účinnost fotodegradace záleží nejen na vlastnostech sloučenin, ale i na síle
slunečního záření, tj. na zeměpisné šířce a ročním období, také na komponentách
přítomných ve vodě. Ty mohou působit jako fotosenzitizéry generující hydroxylové
radikály a singletový kyslík (např. nitráty, huminové kyseliny).

Studie stupňů eliminace během procesu čištění odpadních vod jsou hlavně
založeny na měření koncentrací při přítoku a odtoku ČOV. Liší se podle konstrukce a
technologie čištění, doby zdržení, ročního období a výkonu čistírny odpadních vod.
Ternes, 1998; Stumpf a kol., 1999; Carballa a kol., 2004 ve svých studiích uvádějí
výkonnost eliminace léčiv v širokém rozpětí (0-99%). Průměrná eliminace pro
specifická léčiva se liší od 7-8% u karbamazepinu (Ternes, 1998; Clara a kol., 2004),
k 81% u kyseliny acetylsalicylové, 96% u propranololu a 99% u salicylové kyseliny
(Ternes, 1998; Heberer, 2002).
Nezávisle na chemických vlastnostech sloučenin se účinnost různých typů ČOV
také liší u stejných sloučenin v důsledku jejich technologického uspořádání, ale rovněž
kvůli faktorům jako teplota a počasí. Například diklofenak vykazoval do velké míry
různý stupeň eliminace od 17% (Heberer, 2002), 69% (Ternes, 1998) po 100% (Thomas
a Foster, 2004).
Prokázanými účinnými odstraňovacími procesy jsou ozonace, granulovaný
aktivní uhlík a zdokonalená oxidace. V pitné vodě byly tyto procesy prokázané u
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diklofenaku. Kyselina klofibrová a ibuprofen byly oxidovány v laboratorních
podmínkách především ozonem/H2O2 (Zwiener a Frimmel, 2000).

Obr.1, Tok léčiv a jejich metabolitů do životního prostředí (Castensson a Gunnarsson, 2006)

13

2.2 Cytostatika
Cytostatická léčiva jsou používana při terapii nádorových onemocnění.
Mechanismus účinku těchto léčiv spočívá v inhibici proliferace rychle se dělících
nádorových buněk. Běžně je při chemoterapii v nemocnicích používáno více než 50
druhů

cytotoxických

látek

(BMA,

2006;

www.bccancer.bc.caa/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/default.htm;
www.fda.gov/cder/cancer/druglistframe.htm).
Přibližně 75% cytostatik je podáno pacientům na ambulantních odděleních,
zbytek hospitalizovaným pacientům. Typicky je 80% těchto léčiv podáno intravenózně,
20% perorálně (Allwood a kol., 2002). V dalších letech se předpokládá zvětšený podíl
cytostatik podávaných v domácím léčení (Allwood a kol., 2002; Powell a kol., 1991) a
zvyšování dávek aplikovaných cytostatik, jejich zvýšená účinnost (Catimel a Droz,
1995; Mughal, 1994; Mundy a kol., 2003; Stiakaki a kol., 1999).
Ačkoli pro nově patentovaná léčiva budou již platit ustanovení vyžadující jejich
testování jako látek potenciálně nebezpečných pro životní prostředí, podobné informace
o cytotoxických látkách dnes běžně v terapii užívaných (např. 5-fluorouracil, zaveden
1957) nejsou dostupné (Johnson a kol., 2008).
Jak již bylo uvedeno, cytostatika jsou převážně podávána v nemocnicích, jen
malé množství léčiv podaných v nemocnicích je vyloučeno do komunálních odpadních
vod v domovech ambulantních pacientů (Schwabe a Paffrath, 2000). Předpokládaný
celostátní roční průměr koncentrací cytostatik v odpadních vodách se pohybuje v řádu
ng/l a v případě povrchových vod pravděpodobně pod hodnotou 1ng/l (Kümmerer a AlAhmad, 2001). Očekávané koncentrace nemocničních odpadních vod jsou 5 – 50μg/l pro
jednotlivou sloučeninu. Koncentrace měřené v průběhu 24 hodin během jednoho týdne
se rozsahem lišily od několika μg/l po ng/l. Tyto výsledky naznačují vysokou variabilitu
v množství emisí.
Kümmerer a kol., 1996; Steger-Hartmann a kol., 1997, Al-Ahmad a kol., 1997
prokázali, že biodegradace je velmi nezávislá na mechanismu účinku a chemické
struktuře cytostatik. U většiny aktivních látek, které byly sledovány, se potvrdila nízká
biodegradovatelnost. Proto je u těchto látek očekáván průchod komunálními ČOV
v nezměněné podobě. Takto se mohou dostat do povrchových vod, pokud nejsou
eliminovány adsorpcí na splaškový kal. Výsledky několika studií ukazují, že eliminace
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sloučenin adsorpcí (např. na aktivovaný kal) bude probíhat pouze u malého počtu látek
jako např. mitoxantron a epirubicin (Kümmerer a kol., 1997b; Steger-Hartmann a kol.,
1997; Kümmerer a Al-Ahmad, 2001; Kümmerer a Al-Ahmad, 1999). Kromě parentních
látek jsou do odpadních vod vylučovány také aktivní metabolity a mohou zvýšit
cytotoxický potenciál nemocničního odpadu. Tyto sloučeniny lze tedy nalézt
v nemocniční kanalizaci a dokonce v odtokové vodě z čistíren odpadních vod, kde
nejsou plně eliminovány (Kümmerer, 1999).

2.2.1

Cytostatika, jejich ekotoxicita

Cytostatické látky jsou považovány za látky genotoxické, mutagenní,
karcinogenní, teratogenní a embryotoxické (Kümmerer a kol., 2000; Christensen, 1998;
Steger-Hartman a kol., 1996). Celkové množství používaných cytostatik je menší než u
antibiotik a analgetik, přesto představují tyto látky nebezpečí pro životní prostředí
zejména kvůli jejich vysoké biologické aktivitě. O jejich toxicitě pojednává zatím pouze
několik studií (např. Kümmerer, 2001; Sanderson a kol., 2003; Henschel a kol., 1997).
Cytostatika interferují s funkcí DNA, která je společná všem buněčným
organismům, a proto mohou potenciálně ovlivňovat organismy, na něž není humánní
terapie zaměřena. Některé experimentální studie (Giuliani a kol., 1996; Jolibois a kol.,
2003) přinesly výsledky o genotoxicitě vzorků nemocničních odpadních vod odebraných
z přítokové i odtokové části ČOV. Genotoxicita však byla zkoumána pouze u několika
čistých sloučenin pomocí ekotoxikologických testů na bakteriích a kvasinkách (Giuliani
a kol., 1996; Van Gompel a kol., 2005). Zounková a kol. (2007) zkoumala ekotoxicitu a
genotoxicitu u pěti cytostatik (cyklofosfamid, 5-fluorouracil, cisplatina, etoposid a
doxorubicin) široce používaných v České republice. Účinky látek byly studovány na
třech trofických úrovních. Zástupcem producentů byla řasa Pseudokirchneriella
subcapitata (test inhibice růstu), zástupcem bezobratlých konzumentů korýš Daphnia
magna (test akutní imobilizace) a jako destruent bakterie Pseudomonas putida (test
inhibice růstu). Všechny testované sloučeniny vykazovaly významný efekt při většině
biologických testů s LOC (nejnižší koncentrace, při které byl zaznamenán vliv testované
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látky) a EC50 (střední efektivní koncentrace) v hodnotách od μg/l až po mg/l. Nejvíce
toxickou látkou v testu s bakterií P. putida a řasou P. subcapitata byl 5-fluorouracil,
ačkoli v testu s korýšem D. magna byla nejvíce toxická cisplatina a doxorubicin. Tyto
dvě látky vykazovaly nejvíce genotoxických účinků v SOS-chromotestu (bakteriální test
s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli PQ 37). 5-fluorouracil byl nejvíce
genotoxický při testu s eukaryotickým organismem – kvasinkami. Výsledky této studie
naznačují obecně nižší riziko akutních účinků v koncentracích očekávaných v životním
prostředí.

2.2.2

Antracykliny, doxorubicin

Antracykliny jsou skupinou cytostatických léčiv, která brání buněčnému dělení
porušením struktury a funkce DNA. Mechanismus účinku zahrnuje interkalaci, tj.
vmezeření mezi párové báze DNA. Zároveň způsobují poškození ribózy v DNA volnými
radikály. Antracykliny jsou často užívány při terapii hematologických a solidních nádorů
(zahrnující akutní leukémii, lymfom, rakovinu prsu, rakovinu močového měchýře)
(Oberdisse a kol., 1997). Skupina antracyklinů zahrnuje daunorubicin, doxorubicin a
epirubicin.
Antracyklin doxorubicin (DOX) je získáván z organismu Streptomyces
peuceticus var. caesius. DOX je hydroxylovaným derivátem daunorubicinu, epirubicin
je epimerem DOX (hydroxylová skupina na C4 je lokalizována v ekvatoriální pozici na
rozdíl od axiální pozice u DOX) (Dorr a Von Hoff, 1994; Gross a kol., 1988).

Obr. 2, Doxorubicin
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DOX je podáván v dávkách v rozsahu 30-75mg*m-2 povrchu těla (u epirubicinu
60-105 mg*m-2, u daunorubicinu 40-60 mg*m-2) (Allwood a kol., 1997). Přibližně 3,55,7% aplikovaného DOX je vyloučeno močí v nezměněné formě. Metabolity DOX jsou
toxické látky jako doxorubicinol a netoxické sloučeniny např. 7-hydroxy a 7-deoxy
aglykony (Dorr a Von Hoff, 1994). Vylučování močí u metabolitů antracyklinů činí 0,74,3% doxorubicinolu, 0,35-1,76% epirubicinolu, 0,4% epirubicinolu glukuronidu a 3,3%
epirubicinu glukuronidu (Camaggi a kol., 1988).

Obr. 3, Metabolity doxorubicinu

Terapeutické užití DOX je limitováno jeho kardiotoxicitou. Jeho hlavní
metabolit doxorubicinol je více něž 10-ti násobně účinný než DOX, je také považován
za činitele způsobující kardiotoxicitu DOX (Boucek a kol., 1987; Olson a kol., 1988).
IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) klasifikovala DOX a daunorubicin
jako látky kategorie 2 (A a B; kde 2A znamená pravděpodobně karcinogenní a 2B
případně karcinogenní). Biologická degradace antracyklinů byla zjištěna zatím pouze u
epirubicinu, ne však u DOX a daunorubicinu (Kümmerer a kol., 1996).
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2.3 Metabolismus xenobiotik v rostlinách
Rostliny jsou v životním prostředí nepřetržitě vystaveny potenciálně toxickým
látkám. Tato xenobiotika nemohou být využita k výživě ani jako zdroj energie, jsou ale
nicméně rostlinou přijímána a akumulována. Na druhou stranu rostliny syntetizují a
uvolňují velké množství sekundárních látek, které se liší ve struktuře – od jednoduchých
alifatických molekul ke složitým polycyklickým aromatickým sloučeninám. Mnoho
těchto látek chrání rostlinu před živočišnými predátory, mikrobiálními patogeny, další
potlačují růst soupeřících rostlinných druhů.
Počet a rozmanitost fytotoxických xenobiotik vzrostl v důsledku prudkého
nárůstu syntetických látek. Rostliny se setkávají s těmito látkami jako výsledek
průmyslového znečištění nebo v podobě agrochemikálií, např. herbicidy a pesticidy.
Navíc kontaminace spodních vod a půdy látkami odvozenými z průmyslu je běžnou
charakteristikou v mnoha oblastech světa. (Coleman a kol., 1997).

Mnoho xenobiotik je lipofilních, snadno absorbovatelných. Mohou se
akumulovat v toxických úrovních v rostlině, pokud není přítomen efektivní způsob
detoxifikace. Chemická transformace typicky zahrnuje jednu či více enzymově
katalyzovaných reakcí, které mohou vyústit v přeměnu cizích molekul v deriváty, jež
jsou chemicky odlišné od původních xenobiotik. Poměr chemické transformace a typu
vytvořených metabolitů závisí na rostlinném druhu. Produkty této transformace jsou
obvykle méně toxické a více hydrofilní než původní látky. Zvýšená rozpustnost ve vodě
je důležitou změnou v charakteru molekuly, neboť snižuje schopnost sloučeniny
rozdělovat se v biologických membránách, tak omezuje její distribuci do buněk a tkání.
Reakce zodpovědné za chemickou modifikaci lipofilních xenobiotik v rostlinách jsou
dvojího typu – fáze I (konverze), které obvykle zahrnují hydrolýzu, oxidaci či redukci a
fáze II (konjugace s endogenní sloučeninou). Produkty I. fáze biotransformace jsou
většinou více hydrofilní než parentní xenobiotikum. Během I. fáze se také často do
struktury xenobiotika vnáší nebo odkrývají funkční skupiny (např. hydroxyl, karbonyl)
které následně mohou podléhat konjugaci.
Hlavními reakcemi I. fáze jsou oxidace katalyzované systémem cytochromu P450. Cytochrom P-450 je hemoprotein lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu a
existuje v mnoha isoformách (v rostlině Arabidopsis thaliana L. bylo identifikováno
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více než 60 genů). Tato násobnost forem vysvětluje přizpůsobivost širokému okruhu
substrátů a rozmanitost katalyzovaných reakcí. Protože jsou reakce fáze I aktivující, ne
vždy dojde ke vzniku produktů se sníženou fytotoxicitou. V některých případech jsou
metabolity stejně toxické jako parentní látky nebo mají dokonce podstatně zvýšenou
toxicitu. Pokud mají xenobiotické sloučeniny již ve své molekule vhodnou funkční
skupinu pro fázi II metabolismu, může detoxifikace postoupit bez potřeby reakcí fáze I
metabolismu.
Ve fázi II jsou xenobiotika nebo produkty fáze I deaktivovány vytvořením
kovalentní vazby k endogenním hydrofilním molekulám jako glukosa, malonát či
glutathion za tvorby ve vodě rozpustných konjugátů. Glukosa konjuguje s hydroxyl-,
sulfhydryl-, amino- a karboxylovým skupinami, malonát k hydroxyl- a amino skupinám
a glutathion k elektrofilní místům v molekule. Na rozdíl od fáze I, ve které mohou
vznikat fytotoxické metabolity, produkty fáze II jsou buď netoxické, nebo méně toxické
než původní sloučeniny. Fáze II je proto důležitou ochranou fází v procesu detoxifikace.
Inaktivní, ve vodě rozpustné konjugáty vytvořené ve fázi II jsou exportovány
z cytosolu membránovými transportními proteiny do vakuoly nebo apoplastu. Tento
proces (tzv. kompartmentace) bývá označován jako III. fáze metabolismu xenobiotik.

19

2.4 Fytoremediace
Fytoremediace je technologií využívající rostliny a asociované mikroorganismy
v rhizosféře k odstranění, přeměně či zadržení toxických chemických látek nacházejících
se v půdě, sedimentech, spodní vodě, povrchové vodě a dokonce i v atmosféře.
V současné době je fytoremediace užívána především pro úpravu znečištění mnoha
skupinami kontaminujících látek, např. uhlovodíky, chlorovanými rozpouštědly,
pesticidy, výbušninami, těžkými kovy a radionuklidy, průsaky skládek odpadních vod
(Best a kol., 1997).
Chang a Corapcioglu (1998) popsali způsob jakým rostliny podporují různými
procesy remediaci široké řady chemických látek na toxicky zpustošených místech. Tyto
procesy zahrnují: 1) modifikaci fyzikálních a chemických vlastností kontaminovaných
půd,
2) uvolňování kořenových exudátů, tímto zvyšují obsah organicky
vázaného uhlíku,
3)

zlepšení

provzdušňování

uvolňováním

kyslíku

přímo

do

kořenového patra a také zlepšování porozity půdy nad tímto patrem,
4) zachycení a zpomalení pohybu chemických látek,
5) působící enzymatickou přeměnu odolných látek, na které se podílí
rostliny a mikroorganismy,
6) snížení vertikální a laterální migrace polutantů do spodních vod
díky extrakci dostupné vody a změn hydraulického gradientu.
Organické polutanty se vyskytují v životním prostředí převážně díky lidské
činnosti. Mnoho z nich je toxických, některé karcinogenní. Organické látky se do
prostředí dostávají především při úniku tekutin (palivo, rozpouštědla), armádní činnosti
(výbušniny, chemické zbraně), zemědělství (pesticidy, herbicidy), průmyslu (chemický,
petrochemický), při zpracování dřeva atd. V závislosti na vlastnostech organických látek
mohou být degradovány v kořenové zóně rostlin nebo být rostlinou přijaty a následně
degradovány, sekvestrovány či volatilizovány. Anorganické polutanty se vyskytují jako
přirozené prvky v zemské kůře nebo atmosféře, lidská činnost jako těžba, průmysl,
doprava, zemědělství a armádní činnost napomáhají jejich uvolnění do prostředí, a tím
vedou k jejich toxicitě. Anorganické látky nemohou být degradovány, ale mohou být
odstraněny

mechanismem

stabilizace

či

sekvestrace

v rostlinných

orgánech.
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Fytoremediace může být využita pro kapalné, plynné a pevné substráty. Znečištěné půdy
a sedimenty byly dekontaminovány v armádních prostorech (znečištění: TNT, kovy,
organické látky), na zemědělských plochách (herbicidy, pesticidy, kovy, selen),
v průmyslových lokalitách (organické látky, kovy, arsen), u vytěžené rudy (kovy), na
místech zpracování dřeva (polycyklické aromatické uhlovodíky), atd. Znečištěné vody –
splašky i komunální odpadní vody (živiny, kovy), zemědělské splachy/odtoková voda
(hnojivo, kovy, organické pesticidy, herbicidy), průmyslové odpadní vody (kovy, selen),
průsaky skládek odpadních vod (kovy) mohou být dekontaminovány s využitím
fytoremediace. Rostliny mohou být také užity jako filtr vzduchu, např. pro NOx, SO2,
ozon, CO2, nervové plyny, prach nebo částice sazí, či prchavé halogenované uhlovodíky
(Pillon-Smith, 2005).
Paterson a kol. (1990) zhodnotil procesy adsorpce a translokace organických
látek v rostlinách se specifickým odkazem na organické sloučeniny. Mezi faktory
ovlivňující adsorpci a distribuci chemických látek v rostlinách patří:
1) fyzikálně – chemické vlastnosti sledované látky, např. rozpustnost ve vodě,
tlak vodní páry, molekulová hmotnost, rozdělovací koeficient oktanol/voda;
2) teplota;
3) organická hmota a obsah vody v půdě;
4) vlastnosti rostlin jako typ kořenového systému, habitus, tvar listů a rychlost
transpirace, chemické vlastnosti, lipidový obsah atd.
Po absorpci kořeny chemické sloučeniny migrují xylemem kořenu a případně
dosahují do listů. Reaktivní látky mohou být degradovány na této cestě, některé mohou
být vázány v membráně kořenů. Látky rozptýlené nebo deponované v listech mohou
difundovat z rostlin přes pokožku a průduchy. Rozsah absorpce závisí také na stáří listu,
tloušťce pokožky a koncentraci chemické látky, která může ovlivňovat respirační systém
a mechanismy fotosyntézy (Kirkwood, 1994).
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2.4.1

Mechanismy fytoremediace

Existují četné mechanismy, kterými rostliny mohou remediovat kontaminovaná
místa. Některé faktory ovlivňují příjem a distribuci chemických látek v živých
rostlinách, zahrnují: 1) fyzikální a chemické vlastnosti sloučeniny (např. rozpustnost ve
vodě, tlak vodní páry, molekulová hmotnost, rozdělovací koeficient oktanol/voda),
2) vlastnosti okolního prostředí (např. teplota, pH, organická hmota,
obsah vlhkosti v půdě),
3) charakteristiky rostliny (např. typ kořenového systému, typy
enzymů).
V mnoha

případech

je

v procesu

fytoremediace

zahrnuta

kombinace

mechanismů popsaných níže.

Fytoextrakce/fytoakumulace – odstranění kontaminantů, kdy jsou látky
rostlinou přijímány, ale nejsou rychle či úplně degradovány, v případě fytoakumulace
dochází k akumulaci těchto kontaminantů v rostlině. Některé rostlinné druhy jsou známy
jako hyperakumulátory kovů. Některé rostliny mohou růst na znečištěných místech a
tolerovat hyperakumulaci, jiné procházejí silným stresem nebo dokonce hynou za těchto
podmínek.

Hydraulická kontrola – může být využita pro odstranění nebo minimalizaci
migrace polutantů. Rostliny slouží jako organické pumpy k pohlcení velkých objemů
vody jako součásti transpiračního procesu. Výsledkem je redukovaná migrace
kontaminatů ve spodních vodách a možnost příjmu těchto látek do rostliny. Rostlinným
druhem schopným odejmout velké množství vody z půdy je např. vrba, americký topol.

Fytostabilizace – také při této metodě je minimalizována migrace látek v půdě.
Při fytostabilizaci se využívá schopnosti rostlinných kořenů, resp. jejich exsudátů měnit
podmínky okolního půdního prostředí, např. pH a obsahu vlhkosti v půdě. Mnoho
kořenových výměšků působí precipitaci kovů a tím snižuje jejich biodostupnost.
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Fytotransformace/fytodegradace – kontaminující látka může být eliminována
díky přeměně/rozkladu za účasti rostlinných enzymů. Enzymy majoritního zájmu při
fytoremediaci zahrnují: 1) dehalogenasy (přeměna chlorovaných sloučenin);
2) peroxidasy (přeměna fenolických látek);
3) nitroreduktasy (přeměna výbušnin a dalších nitrovaných
látek);
4) nitrilasy (přeměna kyanidových aromatických látek);
5) fosfatasy (přeměna organofosfátových pesticidů) (Susarla a
kol., 2002).

Fytovolatilizace – rostliny mohou přeměnit tímto mechanismem polutanty
v půdě a vodě do těkavé formy. Některé rostliny, pravděpodobně ve spolupráci
s mikroorganismy, přeměňují selen do těkavé podoby méně toxického dimethylselenidu.
V této formě se pak dostává do atmosféry (jako relativně netoxická látka).

Rhizodegradace – dekontaminace znečištěných míst probíhá za zvýšené
bakteriální a fungální aktivity v rhizosféře určitých cévnatých rostlin. Rhizosféra je zóna
se zvýšenou mikrobiální hustotou a aktivitou v kořenech, na povrchu a v nejbližším
okolí (Curl a Truelove, 1986). Rostliny a mikroorganismy často vykazují symbiotický
vztah, díky němuž je kořenový prostor místem vysoce aktivní mikrobiální činnosti.
Rostlinný humus a kořenové exsudáty dodávají nutriční látky jako dusičnany a fosfáty,
které redukují či eliminují potřebu drahých růstových aditiv. Kořeny rostlin penetrují
půdu, poskytují zóny provzdušnění a stimulují aerobní biodegradaci (Susarla a kol.,
2002).
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2.5 Umělé mokřadní systémy
Umělé mokřadní systémy mohou být přirozené či zkonstruované mělké
ekosystémy navržené pro dosažení primárního cíle – zlepšení kvality vody díky využití
vnitřních fyzikálních, chemických a biologických procesů (Hamer a kol., 1989). Umělé
mokřady jsou založeny na čtyřech hlavních komponentách: rostlinách, sedimentu a
půdě, mikrobiální biomase a vodné fázi s chemikáliemi. Existují dvě základní
uspořádání u umělých mokřadů: s vrstevnatým prouděním (vnitřní proudění) a
povrchovým prouděním. V mokřadech s vrstevnatým prouděním (SSF, subsurface flow
wetland) může voda proudit horizontálně (rovnoběžně s povrchem) či vertikálně (ve
většině případů s vrstvou zasazenou dolů) přes matrici a vně systému, zatímco voda
v mokřadech s povrchovým prouděním (SF, surface wetland) se pohybuje nad povrchem
substrátu.
Použití a spolehlivost těchto systémů již dříve zhodnotili např. Cooper a kol.,
1996; Sundaravadivel a Vigneswaran, 2001; Griffin, 2003. Nicméně v nedávných letech
použitelnost technologie umělých mokřadů byla shledána jako nákladově efektivní a
funkční

alternativa

ke

konvenčním

technologiím

pro

eliminaci

různorodých

kontaminantů průmyslového významu (Kadlec a kol., 2000; Pardue, 2002; WetPol,
2007). Rozvoj se především zaměřil na organické sloučeniny, definované jako nežádoucí
látky normálně se nevyskytující v povrchových a spodních vodách, nebo sloučeniny
přirozeně se nacházející v neobvykle vysokých koncentracích a způsobujících škodlivé
účinky v životním prostředí. Ačkoli má tato technologie potenciál stát se významnou
remediační technologií, úspěch použití zůstává náročným úkolem.

V komplexních systémech umělých mokřadů se může vyskytnout několik cest
eliminace. Kadlec (1992) zaznamenal volatilizaci, fotochemickou oxidaci, sedimentaci,
sorpci a biologickou degradaci jako hlavní procesy ovlivňující organické sloučeniny
obsažené

v mokřadech.

Relativní

významnost

jednotlivých procesů se

může

signifikantně lišit v závislosti na organickém kontaminantu, typu mokřadu (SSF, SF,
horizontální proudění, vertikální proudění), podmínkách životního prostředí, typu
vegetace uvnitř systému stejně jako půdní matrix.
Organické látky mohou mít rozličné fyzikálně-chemické vlastnosti, specifické
toxické účinky a být velmi odolné vůči degradaci na rozdíl od běžných kontaminantů
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jako jsou kanalizační splašky nebo zemědělské odpadní vody. Proto může pomoci
vylepšit uspořádání umělého mokřadu a provozního režimu vyhodnocení fyzikálněchemických vlastností, biologických účinků specifických skupin organických látek
s ohledem na pozorovaný efekt v umělých mokřadech (Imfeld a kol., 2009).
Nedestruktivní procesy – při pouhém snížení koncentrace znečišťujících látek
uvnitř vodné fáze pomocí nedestruktivních rozkladných procesů, např. volatilizace a
sorpce, může dojít pouze k přemístění kontaminantů. Kromě přímého uvolnění nečistot
z vodné fáze do atmosféry (volatilizace), některé mokřadní rostliny přijímají nečistoty
přes kořenový systém a přesunují je do atmosféry přes transpirační proud v procesu
zvaném fytovolatilizace (Hong a kol., 2001; Ma a Burken, 2003). Přímá volatilizace a
fytovolatilizace se očekávají mírně u hydrofilních látek jako je aceton (Grove a Stein,
2005) a fenol (Polprasert a kol., 1996). V kontrastu může být fytovolatilizace
významným odstraňovacím procesem pro volatilní hydrofobní sloučeniny jako nižší
chlorované benzeny (MacLeod, 1999; Keefe a kol., 2004), chlorované ethyleny
(Bankston a kol., 2002; Ma a Burken, 2003). Příjem látek transpiračním proudem a
následná fytovolatilizce přes stonek a listy může být hlavním odstraňujícím procesem a
významně tak přispět k poklesu množství kontaminantů. Také rostlinný organismus
zvyšuje vzestupný pohyb vody k nenasycené zóně, kde se vyskytuje zvýšená volatilizace
(Hong a kol., 2001; Winnike-McMillan a kol., 2003). Nicméně volatilizace těkavých
organických kontaminantů může také vést ke znečištění ovzduší a rozptýlení těchto látek
zpět do životního prostředí (McCutcheon a Rock, 2001). Příjem organických sloučenin
do rostlinných tkání je převážně ovlivněn lipofilními vlastnostmi organických polutantů,
jež mohou být charakterizovány rozdělovacím koeficientem oktanol/voda (Kow) (Ryan a
kol., 1988). U hydrofobních organických sloučenin s logKow >4 se předpokládá, že
nejsou významně přijímány rostlinnou buněčnou membránou v důsledku podstatné
retence v epidermis kořene (Trapp, 1995). Pouze za předpokladu významného příjmu
kontaminantů vegetací lze uvažovat o procesech fytovolatilizace, fytoakumulace a
metabolické přeměny v rostlinném organismu jako potenciálně důležitých procesech
k odstranění organických polutantů. Dlouhodobé uložení/uskladnění organických látek
v rostlinné biomase bylo pozorováno pouze u částečně perzistentních organických
sloučenin, např. polychlorované bifenyly, DDT (insekticid). Sorpce látek do půdy,
sedimentu může být výsledkem fyzikální či chemické adheze molekul na povrch
pevných částic, nebo rozdělování rozpuštěných molekul mezi vodnou fází a půdní
organickou hmotou. K vyhodnocení chování organických látek při sorpci do půdy nebo
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sedimentů se používá především rozdělovací koeficient organického uhlíku (Koc). Tento
koeficient je definován jako poměr hmoty adsorbovaného kontaminantu pomocí
jednotky hmotnosti organického uhlíku v půdě ke koncentraci v roztoku. Může být
zhruba odhadován z hodnoty Kow použitím empirického porovnání, eventuelně
z rozpustnosti dané sloučeniny ve vodě (Karickhoff, 1981). Změny v hodnotách Koc pro
danou sloučeninu jsou také způsobeny sorpčními vlastnostmi půdní organické hmoty.
Během prvních období působení umělých mokřadů bude přirozeně sorpce na půdní
substrát vyšší díky vysoké adsorpční kapacitě ještě neexponovaného materiálu (např.
Omari a kol., 2003). Dokud není dosažena rovnováha sorpce a desorpce systém pracuje
jako „sink“ pro znečisťující látky. Po dosažení podmínek rovnovážného stavu budou
kontaminaty stále zadržovány reverzibilním sorpčním procesem, avšak nedojde k další
čisté ztrátě. Tato retence může zvýšit dobu zadržení kontaminatů v umělých mokřadech
a tím podpořit bioremediaci díky zvýšené expozici látek rozkladným mikroorganismům
(Pardue, 2002). Přesto sorpční proces může negativně ovlivnit biodostupnost polutantů.
Omezená biodostupnost látek je jedním z hlavních rysů regulující odolnost, stálost látek
v systému sediment-půda. Biodegradace může být limitována z důvodu pomalé
desorpční kinetiky především u starých sedimentů (Lee a kol., 2003). Všeobecně se u
léčiv jako např. karbamazepin předpokládá, že jsou odstraněny z vodné fáze účinkem
sorpce díky jejich hydrofobicitě (Matamoros a kol., 2005).
Destruktivní procesy – fytodegradace je definována v této souvislosti jako
metabolická degradace, rozklad organických polutantů rostlinným enzymovým
systémem (Susarla a kol., 2002). Metabolická transformace rozličných organických látek
byla pozorována u různých rostlinných druhů (Newman a Reynolds, 2004), včetně
typických rostlin použitých v umělých mokřadech, např. rákos obecný, orobinec
širokolistý a některé druhy topolu (Bankston a kol., 2002; Wang a kol., 2004). Dobře
známým příkladem rostlinné metabolické transformace organických látek při studiu
umělých mokřadů je degradace chlorovaných rozpouštědel hybridními topoly (Populus
trichocarpa Hook. x Populus deltoides Bartr. ex Marsh.) (Newman a kol., 1997, 1999;
Wang a kol., 2004) a dalšími rostlinnými druhy (Bankston a kol., 2002). Rostlinná
metabolická degradace může být velmi účinná u této skupiny kontaminantů. Podstata a
míra mikrobiální degradace organických látek v umělých mokřadech je pravděpodobně
také silně závislá na fyzikálně-chemických vlastnostech polutantů. Biologická
degradabilita nebo stálost organických látek může být často vysvětlena díky jejich
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chemické struktuře, např. přítomnosti sekundárních, terciárních a kvartérních uhlíkových
atomů stejně jako funkčních skupin. Reddy a D’Angelo (1997) se zabývali cestami a
indikátory pro odstranění toxických organických látek v umělých mokřadech. Dle těchto
autorů je odstranění toxických organických látek převážně proces zahrnující mikrobiální
činnost. Může být rozdělen na procesy aerobní a anaerobní mikrobiální degradace.
Několik autorů také zjistilo při výzkumu odstranění organických látek v umělých
mokřadech, že alespoň část eliminace kontaminantů probíhala jako mikrobiální
degradace.

Umělé mokřady mohou podporovat rozsáhlé spektrum biogeochemických
reakcí a rozličné enviromentální podmínky v soustavě mokřadu. Tato funkce je
esenciální pro transformaci organických kontaminant. Na základě několika studií jsou
umělé mokřady komplexem bioreaktorů charakterizovaných významnými toky materiálu
a energie řídících chemické reakce proti prostorovým a časovým gradientům. Tyto toky
jsou částečně vyjádřeny v určitých zónách, např. v rhizosféře. Také dovolují zachování
termodynamicky

nerovnovážného

stavu

a

umožňují

výskyt

různých

reakcí

s exergonními změnami volné energie (Hanselmann, 1991). V umělých mokřadech
biochemické rekce ovlivňují odstranění kontaminantů hlavně v závislosti na dvou typech
procesů současně se vyskytujících v různém měřítku – 1) různé a současně existující
redoxní procesy v soustavě mokřadu a 2) procesy vyskytující se v rhizosféře (Imfeld a
kol., 2009).
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5.6 Význam dvojdimenzionální elektroforézy v proteomice
Znalost úplné genetické informace daného organismu (genomu), získaná
sekvenováním DNA a určením funkce jednotlivých genů je velkým pokrokem, který
umožnil hlouběji proniknout do molekulární podstaty funkce živých organismů.
Skutečnými činiteli buněčných procesů jsou však proteiny. Ty musí být z úrovně DNA
nejprve přepsány a přeloženy (transkripce a translace), přičemž jejich syntéza a
degradace závisí na mnoha podstatných regulačních faktorech. Pro soubor všech
buněčných proteinů se v roce 1995 ujal pojem proteom jako komplementární soubor
proteinů k souboru genů (genom). Název vznikl z anglické definice „Protein equivalent
of a geonome“ (Wasinger a kol., 1995). Zatímco genom je pojmem statickým, v podstatě
konstantním, proteom je pojem dynamický. Koncentrace jednotlivých druhů proteinů se
(na rozdíl od jejich genů) mění podle aktuálních potřeb organismu. Studiem proteomu se
zabývá vědní odvětví na rozhraní chemických a biologických věd, proteomika. Je to
komplexní analýza proteinů buňky, tkáně, organely či biologické tekutiny (HumpreySmith akol., 1997). Jedním z hlavních cílů proteomického výzkumu je získání
proteinové mapy – dvourozměrného obrazu znázorňujícího (v metodicky ideálním
případě všechny) buněčné proteiny jako skvrny (spoty), jejichž integrální absorbance je
mírou jejich koncentrace za daných podmínek. Vytvoření proteinové mapy pomocí
dvourozměrné elektroforézy (2-DE), charakterizace jednotlivých proteinů, jejich
identifikace v databázích a obrazová analýza 2-DE gelů umožňují provádět experimenty,
při nichž je srovnáváno komplexní proteinové složení vzorku za různých podmínek
(Bouchal a Kučera, 2003).
Klíčovou

technikou

proteomiky

je

vysokorozlišovací

dvourozměrná

elektroforéza (2-DE), jedinečná metoda schopná účinně separovat komplexní směsi
bílkovin. Ačkoli byla poprvé popsána O’Farellem a Klosem již v roce 1975, opravdu
širokého rozšíření dosáhla až s rozvojem proteomiky v posledních letech. Jde o
instrumentálně náročnou techniku. Celý proces se sestává z extrakce proteinů,
isoelektrické fokusace (IEF), polyakrylamidové elektroforézy v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) a vizualizace obrazu separovaných bílkovin (proteinové
mapy).
Příprava vzorku pro 2-DE je kvůli svému zásadnímu vlivu na obraz proteinové
mapy jednou z nejdůležitějších, ale i nejproblematičtějších částí proteomiky a může se
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velmi lišit podle typu vzorku. Strategie je dána snahou o solubilizaci (převedení do
rozpustného stavu) a disagregaci (omezení vzájemných interakcí) co největšího množství
proteinů ve vzorku (Rabilloud, 1996). Rovněž je nutné minimalizovat případné
interference činidel, která zůstala ve vzorku z předešlých kroků (např. soli, SDS,
inhibitory proteas, atd.). Vzorek buněk či tkáně by měl být centrifugačně promyt v pufru
s nepříliš velkou iontovou silou a poté fyzikálně nebo chemicky rozbit (rozštěpen).
Současně je nutné enzymově odstranit zbytky DNA a RNA. Při rozbíjení a v následných
krocích je třeba eliminovat účinky proteolytických enzymů, jejichž působení může mít
značný vliv na obraz proteinové mapy. Pro studium pouze určité skupiny proteinů
(membránové, ribosomální, cytosolární) se provádí prefrakcionace, obvykle za použití
ultracentrifugace. Účinkem vzorkového pufru, s nímž je vzorek smíchán před nanesením
na IEF gel, by měly být proteiny solubilizovány a desagregovány. Přítomnost vysoké
koncentrace chaotropních činidel (močovina, thiomočovina) brání asociaci proteinů
vodíkovými můstky. Zwitteriontové či neiontové detergenty (např. CHAPS) zajišťují
rozpustnost hydrofobních částí bílkovin. Redukční činidla, 2-merkaptoethanol,
dithioerythritol zamezují vzniku disulfidických můstků, amfolyty či TRIS pufrují pH.
Prvním rozměrem je isoelektrická fokusace. Solubilizovaný vzorek – bílkoviny
ve vzorkovém pufru – je separován isoelektrickou fokusací, během níž se bílkoviny
rozdělí v elektrickém poli na základě svých isoelektrických bodů (pI). Pro tento účel se
často využívají komerční proužky gelu s imobilizovanými pH gradienty (IPG-IEF)
(Bjellqvist a kol., 1982; Görg a kol., 2000).
Druhým rozměrem je elektroforéza v přítomnosti SDS. Proužek (IPG-IEF)
obsahující

proteiny rozdělené podle

isoelektrických

bodů

je

po

ekvilibraci

v ekvilibračním pufru umístěn na vrch deskového gelu, případně zalit agarosou s nízkým
bodem tuhnutí. Deskový gel obsahuje dodecyl-sulfát sodný, dávající proteinům
uniformní specifický náboj (tj. náboj vztažený na jednotku relativní molekulové
hmotnosti), takže ty jsou separovány pouze na základě svých velikostí (relativních
molekulových hmotností). Používá se obvykle gelů o koncentraci 10-13% (m/V)
akrylamidu.
Vizualizace, barvení 2-DE gelů. Po proběhnutí SDS-PAGE je třeba proteiny
v gelu zafixovat proti difusi a vizualizovat (obarvit), přičemž fixační krok již bývá řazen
do barvícího postupu. Nejjednodušší možností vizualizace proteinů na dvourozměrném
gelu je použití barviva Coomassie Briliant Blue, nejlépe v koloidní variantě. Toto
barvení je navíc kvantitativní a gel je poté možné použít pro analýzu hmotnostní
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spektrometrií (MS) (Matsui a kol., 1999). 10-100x citlivější je barvení stříbrem. Stříbrné
ionty se však váží jen na některé aminokyselinové zbytky (Asp, Glu, His, Cyt, Met,
Lys), metodu nelze považovat za plně kvantitativní, přesto jde o způsob nejpoužívanější
(Rabilloud a kol., 1994). Dvourozměrná diferenční gelová elektroforéza (2-D DIGE) je
metodou, kdy celá 2-D analýza probíhá se směsí dvou fluorescenčně předznačených
vzorků, jejichž proteinové složení se má srovnat. Po skončení celého procesu jsou
srovnávány fluorescenční obrazce 2-D gelu při různých vlnových délkách. Díky tomuto
postupu je omezen vliv odchylek 2-DE analýzy, protože separace obou vzorků probíhá
za stejných podmínek (Unlu a kol., 1997).
Metody analýzy obrazu a obrazové databáze 2-DE gelů. V první fázi je obraz
nasnímán, přičemž se využívá CCD (charge coupled device) kamer, densitometrů a
skenerů pro snímání obrazu ve viditelném světle, fluoroimagerů pro detekci fluorescence
a fosfoimagerů citlivých na radioaktivních záření (Humprey-Smith a kol., 1997; Miura,
2001). Speciální software umožňuje detekovat skvrny na 2-DE gelu, odečítat pozadí,
navzájem přiřazovat skvrny na různých 2-DE gelech (matching), vzájemně
standardizovat a kvantitativně vyhodnocovat gely, čímž jsou částečně eliminovány
nepřesnosti vzniklé během komplikované 2-DE analýzy a při barvení gelů. Software
bylo během let vyvinuto více typů. K nejpoužívanějším dnes patří PC programy
s unixovým jádrem PDQUEST a MELANIE II, III a vzájemně blízké produkty založené
na PC platformě AIDA, Phoretix 2-D a ImageMaster. Praktické rozdíly mezi
jednotlivými druhy komerčního software lze najít zejména v počtu současně
srovnávaných gelů a ve způsobu přiřazování skvrn (matching). Vyhodnocovací software
umožňuje přiřadit každé skvrně na 2-DE gelu určitou hodnotu isoelektrického bodu a
relativní molekulové hmotnosti na základě kalibrace. Získané hodnoty jsou však pouze
přibližné a k jednoznačné charakterizaci bílkoviny nepostačují. Využívá se proto
určování částečné primární struktury bílkoviny metodami Edmanova odbourávání
(postupné odštěpování aminokyselin z polypeptidového řetězce a následná HPLC
analýza vznikajících fenylthiohydantoinových derivátů aminokyselin, stanovení Nterminální sekvence proteinu) a hmotnostní spektrometrií (charakterizace dvěma
metodickými přístupy – peptide mass fingerprinting – PMF a peptide fragment
sequencing – PFS), další využitelnou metodou může být případně Western-blotting.
Částečná informace o primární struktuře proteinu, získaná s pomocí Edmanova
odbourávání nebo hmotnostní spektrometrie, je využita k identifikaci proteinu
v databázi. Vedle obrazových databází 2-DE gelů, které jsou vytvářeny vždy pro určitý
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druh vzorku, existují proteinové databáze (obsahující sekvence všech popsaných
proteinů) a databáze se sekvencí DNA. Oba typy strukturních databází jsou obvykle
propojené a využitelné pro identifikaci proteinů (např. Swiss-Prot, PIR, OWL, PDB,
apod.). Při určení míry homologie se uplatňují algoritmy BLAST a FASTA (Bouchal a
Kučera, 2003).
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2.7 Rostlinné druhy použité v experimentech
2.7.1 Len setý (Linum usitatissimum L.)
Len setý (Linum usitatissimum L.) je
jednoletá, zřídka i dvouletá, bylina z čeledi Linaceae
(lnovité) dorůstající výšky 30 – 120cm. Kvete od
června do července. Len setý je prastarou kulturní
plodinou, pěstuje se především jako přadná a
olejodárná rostlina, využívá se však i v lidové
medicíně (proti kašli, zánětům hrdla i jako
projímadlo). Byl pravděpodobně vyšlechtěn z Linum bienne P.Mill., který pochází z jižní
Evropy a Přední Asie. Len setý je poměrně nenáročná rostlina, která nejlépe prospívá
v oblastech s ročními atmosférickými srážkami 500 – 700mm a nadmořské výšce okolo
480m. U nás se len setý pěstuje na polích, převážně v podhorských oblastech, občas
přechodně zplaňuje. Objevuje se jako letnička i v okrasných zahradách. Jeho vegetační
doba je 150 – 170 dní. Len má silnější kůlový kořen a díky tomu využívá vláhu z
hloubky, proto jsou pro jeho pěstování vhodné půdy hlubší a lehčí. V období
počátečního růstu vyžaduje dostatek srážek, v době květu a zrání mu vyhovuje spíš
sucho. Len setý patří mezi rostliny, které je možné z hlediska fytoremediace využít pro
jeho převážně nepotravinářské použití a schopnost hromadit relativně velké množství
těžkých kovů.

2.7.2 Sítina sivá (Juncus inflexus L.)
Sítina sivá (Juncus inflexus L.) patří do
čeledi Juncaceae (sítinovité) a roste na vlhkých
půdách. Sítinovité zahrnují jednoleté i vytrvalé
byliny, většinou trsnaté, listy trávovitého vzhledu,
dlouhé, úzké, oblé, žlábkovité nebo ploché, na bázi
pochvaté, někdy redukované v šupiny. Lodyhy této
rostliny

jsou

přímé,

stéblovité,

květy

drobné
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trojčetné, uspořádané ve vrcholičnatém květenství, plod tobolka. Sítinu najdeme na
místech mrtvých říčních ramen, v jezírkách, v lomech a pískovnách, vodních nádržích
apod. Charakteristické druhy této vegetace kvetou a plodí nad hladinou. Sítiny jsou
vesměs vlhkomilné rostliny, kterým nejlépe vyhovuje silně vlhký substrát nebo jen
mělké zaplavení. Patří mezi nenáročné odolné rostliny a umí se vyrovnat i s dočasným
kolísáním hladiny vody pokud nedojde k dlouhodobému ponoření celé rostliny, nebo
naopak k úplnému přeschnutí substrátu. Možné využití Juncus inflexus L. pro
fytoremediační účely je umožněno především díky rychlému růstu a množení této
rostliny.

2.7.3 Rákos obecný (Phragmites australis (Cav.) Steud.)
Rákos obecný (Phragmites australis (Cav.)
Steud.) patří do čeledi Poaceae (lipnicovité). Je to
vytrvalá travina, která v našich podmínkách
dorůstá až do 4 metrů, čímž se řadí mezi naše
největší

trávy.

optimálních

V

teplejších

klimatických

oblastech

podmínek

za

dorůstá

výšky i přes 6m. V zemi se zakořeňuje mohutným
plazivým oddenkem a kořeny, které prorůstají do
značných hloubek. Všeobecně se uvádí hloubka prorůstání v rozmezí 60 – 70cm, ale
není výjimkou hloubka až 1,5m. Patří k nejproduktivnějším mokřadním rostlinám.
Vegetativní rozmnožování je velmi intenzivní a děje se dlouhými podzemními oddenky,
které dorůstají délky i přes 12m. Rákos lze množit i semeny, ale tento způsob se
prakticky neuplatňuje. Dnes se rákos používá jen ojediněle např. na pletení rohoží a
ozdobných předmětů, v minulosti se hodně používal také na krytí střech stěn a stropů, je
také vhodnou rostlinou pro výrobu celulózy. Rákos je poměrně tolerantní vůči teplotě,
pH a organickému i anorganickému znečištění, což z něj činí rostlinu, která by mohla
být s úspěchem využita pro fytoremediační účely.
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2.7.4

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana L.)

Huseníček je jednoletá či ozimá
bylina s přízemní listovou růžicí z čeledi
Brassicaceae

(brukvovité).

Huseníček

rolní je typickým příkladem tzv. efemerní
rostliny – rostliny schopné dokončit svůj
životní cyklus za velmi krátkou dobu
několika dní. Lodyha je přímá a často
větvená, s výjimkou odstávajících chlupů
v dolní třetině je celá lysá a dorůstá zpravidla 5 – 30cm výšky. Listy přízemní růžice
jsou obkopinaté, celokrajné či oddáleně zubaté, v jejich odění jsou přítomny i
trojramenné chlupy. Květy skládají hrozen. Kališní lístky jsou žlutozelené s často
nafialovělou špičkou, korunní lístky 2 – 4mm dlouhé a bílé. Plodem jsou šikmo od
lodyhy odstávající šešule. Celkové rozšíření druhu zaujímá celou Evropu s výjimkou
nejsevernějších oblastí. Huseníček však roste i ve střední Asii, na Kavkazu, na pobřeží
Malé Asie a v severní a východní Africe. Druhotně pak roste v Číně, Japonsku, jižní
Africe, Severní Americe a v Austrálii. Huseníček rolní roste na polích, okrajích cest a
mezích, úhorech, v okolí železnic a na skalnatých svazích. Kvete od dubna do října.
Huseníček rolní je vzhledem k malé velikosti svého genomu (cca 142 milionů párů bází
v haploidním genomu), snadné kultivovatelnosti a krátkému životnímu cyklu modelovou
rostlinou molekulárně – genetických studií. V roce 2000 se stal první rostlinou, jejíž
genom byl kompletně nasekvenován. Sekvenace genomu huseníčku odhalily cca 26 tisíc
strukturních genů.
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3.

Cíle rigorózní práce

●

Stanovení ekotoxicity doxorubicinu

●

Stanovení akumulace doxorubicinu pomocí HPLC u vybraných

rostlinných druhů

●

Identifikace metabolitů doxorubicinu v rostlinných extraktech

●

Sledování vlivu doxorubicinu na expresi proteinů u huseníčku rolního

(Arabidopsis thaliana L.)
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4.

Experimentální část

4.1 Materiál, pomůcky a přístroje
4.1.1

Chemikálie

2-merkaptoethanol
30% akrylamid
aceton
agarosa
amofolyty
APS (amonium persulfát)
barvivo Coomassie Brilliant blue
Bradfordové činidlo
bromfenolová modř
doxorubicin (Adriblastina inj. sol. 1x5ml/10mg, Pfizer)
DTT (dithiothreitol)
EDTA (ethylendiaminotetraoctová kyselina)
ethanol
glycerol
glycin
CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylamonio]-propan-1-sulfonát)
isopropanol
jodoacetamid
methanol
MilliQ voda
minerální olej
močovina
mravenčan amonný
PMSF (fenylmethansulfonylfluorid)
SDS (sodiumdodecylsulfát)
TCA (triclorooctová kyselina)
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tekutý dusík
TEMED (tetramethylethylendiamin)
TRIS (tris(hydroxymethyl)aminomethan)
chemikálie použité v kultivačních médiích a médiu pro ekotesty viz Tab.

4.1.2

Pomůcky a přístroje

Pomůcky
Automatické pipety SOCOREX a Biohit proline a špičky, kádinky, odměrné válce,
odparné

baňky,

Erlenmayerovy

baňky,

Büchnerova

nálevka,

Petriho

misky,

mikrozkumavky Eppendorf, vialky, inserty, láhve na mobilní fázi, míchadla, nůžky,
pinzeta, filtrační papír, milimetrové pravítko, třecí miska a těrka, kultivační nádoby
(magenty)

Přístroje
analytické váhy OHAUS AS 200, d= 0,1mg
BIO-RAD Molecular Imager GS-800 Densitometer
BIO-RAD POWER PAC 3000 (elektroforéza, SDS-PAGE)
BIO-RAD PROTEAN IEF Cell (fokusátor)
Biosan Hermo Shaker TS 100
Biosan MultiBio 3D (kývačka)
elektrické váhy AND SCHOELLER PHARMA, d= 0,01g
homogenizátor T 25 Basic, IKA Labortechnik
odstředivka Mikro 20 – Hettick Zentrifugen
sonikační přístroj BANDELIN (SONOREX)
spektrofotometr UV mini 1240 Shimadzu
vakuová odparka BÜCHI Rotavapor R-114
vakuová odparka Labconco Centrivap Concentrator
HPLC:
autosampler Hewlett-Packard Series 1100
čerpadlo ESA
fluorescenční detektor Philips
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software DataApex Charity, verze C22
HPLC s MS:
kapalinový chromatograf Agilent Technologies 1200 Series, Waldbronn, Německo
hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (ESI) a analyzátorem na principu
iontové pasti, Esquire 3000, Bruker Daltonics, Brémy, Německo

4.1.3

Biologický materiál

semena hořčice bílé (Aros osiva s.r.o.)
semena lnu setého, odrůda Flanders (ÚEB AV ČR)
semena huseníčku rolního (ÚEB AV ČR)
rostliny rákosu obecného (ÚEB AV ČR)
semena sítiny sivé (ÚEB AV ČR)
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4.2 Metodika práce
4.2.1

Test inhibice elongace kořene hořčice bílé

Test byl vyvinut k testování neškodnosti odpadních vod určených pro závlahy.
Tato metoda sleduje vliv xenobiotik na klíčení a růst kořenů hořčice bílé (Sinapsis alba
L.) v počátečních stádiích vývoje. Metoda je založena na porovnání délky primárního
kořene u klíčících rostlin po třídenní kultivaci na podložkách nasycených kultivačním
médiem s roztoky testované látky ve srovnání s kontrolní skupinou klíčící pouze na
kultivačním médiu. Provedení testu je definováno normou ISO 7346.

Pracovní postup:
Do Petriho misky bylo napipetováno 5 ml kultivačního média (viz Tab. 1)
s přídavkem hodnocené látky v pěti koncentracích (100μmol/l; 50μmol/l; 25μmol/l;
12,5μmol/l; 6,25μmol/l), do kontrolních Petriho misek bylo napipetováno pouze 5 ml
kultivačního média. Dno misky bylo zakryto filtračním papírem s otvory pro kořínky
rostlin, na který bylo položeno 25 semen hořčice bílé. Petriho misky byly uchovávány ve
tmě a při stálé teplotě 24°C. Kultivace probíhala 3 dny. Poté byla milimetrovým
pravítkem změřena délka kořínků. Pro každé ze tří paralelních měření byl pro každou
koncentraci vypočítán aritmetický průměr a následně aritmetický průměr ze tří nasazení
pro danou koncentraci. Do výpočtu bylo zahrnuto pouze 22 hodnot, 3 nejnižší byly
vyloučeny. Průměr byl počítán dle vzorce:

xprůměr

x
n

xprůměr

……….

průměrná hodnota jednoho nasazení (délka kořene v mm)

x

……….

délka kořene jednoho nasazení (v mm), resp. průměr ze tří

……….

počet semen, resp. počet nasazení

nasazení
n
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Směrodatná odchylka byla počítána dle vzorce:

 (x  x

S

průměr

)2

n 1

xprůměr

……….

průměrná hodnota vypočítaná ze tří paralelních nasazení

x

……….

průměrná hodnota každého ze tří paralelních nasazení

n

……….

počet semínek

S

……….

směrodatná odchylka

U procentuálního vyjádření inhibice byly hodnoty jednotlivých nasazení
vztahovány vždy k průměrné hodnotě kontroly dle vzorce:

%

xprůměr

……….

x průměr  x
(0,01 x průměr )

průměrná hodnota délky kořínku vypočítaná ze tří paralelních

nasazení kontroly
x

……….

průměrná hodnota délky kořínku každého ze tří paralelních

nasazení při dané koncentraci

Tab. 1, Složení kultivačního média

Složky
CaCl2*H2O
MgSO4*7H2O
NaHCO3
KCl

Množství [g/l]
117,6
49,3
25,9
2,3
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Obr. 4, Test akutní toxicity, hočice bílá, nasazení semen (vlevo) a po 3 dnech kultivace
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4.2.2

Kultivace rostlin použitých v experimentech

4.2.2.1

Rákos

Vzrostlý rákos (byl získán dělením trsů, předpěstován v perlitu, ve skleníku
za podmínek 25±5°C, se stálým světelným režimem a světelnou periodou 16h světla/8h
tmy) byl po trsech rozdělen do 4 Erlenmayerových baněk (200ml média RH pro rákos –
viz Tab. 3, obalené alobalem, ve tmě) a přidán vodný roztok DOX o koncentraci
10μmol/l. K rákosům pěstovaným v perlitu byl do podmisky přidán vodný roztok DOX
o koncentraci 10μmol/l. Při jednotlivých odběrech byly odebrány 2 trsy rákosu a
zpracovány společně. Rostliny byly omyty a zbaveny perlitu, následně rozděleny na části
(viz Tab. 2) a zlyofilizovány.

Tab. 2, Rozdělení rostlin rákosu

1

kořeny bezprostředně v kontaktu s roztokem DOX

2

u rostlin z perlitu – kořeny z misky

3

kořeny

4

kořeny

5

kořeny + oddenky

6

stonky s kořeny

7

stonky bez listů

8

stonek + listy

9

stonek + listy

10

listy
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Tab. 3, Složení hydroponického média RH pro rákosí

Složení

V médiu mg/l

MAKRONUTRIENTY
MgSO4 *7H2O

369,7

K2SO4

348,51

CaCl2*2H2O

588,07

FOSFÁTOVÝ PUFR pH 5,5
NaH2PO4*2H2O

291,73

Na2HPO4*12H2O

46,56

MIKRONUTRIENTY
H3BO3

8,58

MnSO4*4H2O

4,64

ZnSO4*7H2O

0,66

CuSO4*5H2O

0,82

Na2MoO4*2H2O

0,06

ZDROJ ŽELEZA
FeSO4*7H2O

17,92

ZDROJ DUSÍKU
NaNO3

339,98

NH4Cl

213,97

NH4NO3

160,09

4.2.2.2

Len

Semena lnu byla vysterilizována (namočena v 60% ethanolu a následně
ponořena na 10 minut do 10% roztoku Sava), poté nasazena do tuhého média MS
s přídavkem 2,4 D a kinetiku (případně MS media bez fytohormonů) na Petriho misky.
Po vyklíčení byly semenáčky rozstříhány na cca 1cm segmenty, které byly opět
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položeny na médium s rostlinnými hormony. Po 2 týdnech byl z jednotlivých segmentů
odebrán primární kalus, který se vytvořil v místech poranění a byl přenesen na nové
médium. Kalusová kultura byla poté uchovávána pravidelným pasážováním v intervalu 2
týdnů.

Po

vypěstování kalusu odrůdy Flanders

byly kalusy přeneseny do

Erlenmayerových baněk s tekutým médiem MS 2+K (viz Tab. 4) a umístěny na třepačce,
kultivace probíhala ve tmě za teploty 24°C. Po cca 1měsíci vznikly suspenze. Vzniklé
suspenze byly pasážovány v intervalu 2 týdnů. Po dostatečném nárůstu suspenzí bylo do
jednotlivých Erlenmayerových baněk naváženo 8-9g buněk a přidáno 50ml média. Takto
byly suspenze kultivovány 4 dny. Poté byl k 18 vzorkům aplikován DOX v koncentraci
50μmol/l, byly ponechány 2 kontrolní suspenze. Vzorky byly odebrány v šesti
intervalech od počáteční aplikace (0,5h, 1,5h, 4h, 8h, 24h, 72h), při jednotlivém odběru
byly odebrány 3 suspenze. Odebrané vzorky byly zfiltrovány přes Büchnerovu nálevku a
zlyofilizovány. Všechny práce byly prováděny v boxu s laminárním prouděním, použitá
média, Petriho misky a Erlenmayerovy baňky byly vyklávovány v autoklávu.
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Tab. 4, Složení kultivačního média pro suspenze lnu, 2+K

Složení

V médiu mg/l

MAKRONUTRIENTY
NH4NO3

1650

KNO3

1900

KH2PO4

170

CaCl2* 2 H2O

332

MgSO4* 7 H2O

74

MIKRONUTRIENTY
H3BO3

6,2

KI

0,83

Na2MoO4* 2 H2O

0,25

CoCl2* 6 H2O

0,025

MnSO4* 5 H2O

24

ZnSO4* 7 H2O

8,6

CuSO4* 5 H2O

0,025

Na2EDTA

37,3

FeSO4* 7 H2O

27,8

VITAMÍNY
thiamin – B1

1 mg/100 ml

pyridoxin – B6

5 mg/100ml

kys.nikotinová

5mg/100ml

glycin

20mg/100ml

myo-inositol

0,1g/l

kinetin

0,215

2,4 D

0,225

agar *

7,5 - 8g/l

pH

5,7 - 5,8

* agar přidáván jen při přípravě tuhého média
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4.2.2.3

Sítina

In vitro kultury sítiny byly získány po naklíčení semen na tuhém médiu. Takto
narostlé rostliny byly jednotlivě přesazeny do skleniček s tekutým médiem RH (viz Tab.
5), kde byly ponechány růst cca 2 měsíce za světelných podmínek (16h světla) a teploty
24°C v kultivačním boxu. Po dostatečném nárůstu byly rostliny zváženy a přesazeny do
nových skleniček s definovaným objemem média 40ml. K rostlinám byl aplikován DOX
v koncentraci 10μmol/l. Odběry byly prováděny v pravidelných intervalech (úterý-pátek)
po dobu cca 1měsíce. Vzorky byly odebrány 8x, vždy po třech rostlinách. Rostliny byly
zváženy a dány zlyofilizovat za tmy. Všechny práce byly prováděny v boxu
s laminárním prouděním, použitá média a Erlenmayerovy baňky byly vyklávovány
v autoklávu.
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Tab. 5, Složení kultivačního média pro sítinu, RH

Složení

V médiu mg/l

MAKRONUTRIENTY
NH4NO3

1650

KNO3

1900

KH2PO4
CaCl* .2 H2O
MgSO4* 7 H2O

MIKRONUTRIENTY
H3BO3
Na2MoO4* 2 H2O
CoCl2* 6 H2O
Na2MoO4*2H2O
CoCl2*6H2O
MnSO4*4H2O
ZnSO4* 7 H2O
CuSO4* 5 H2O
Na2EDTA
FeSO4* 7 H2O

170
440
370

10
0,25
0,025
0,25
0,025
0,95
1,4
0,025
27,85
37,25

VITAMINY
thiamin B1
kys.nikotinová
pyridoxin B6
inositol
sacharosa

agar *
pH

0,202g/100ml
0,02g/100ml
0,021g/100ml
99,1
40g/l
7,5 - 8g/l
5,6

* agar přidáván jen při přípravě tuhého média
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4.2.2.4

Huseníček

In vitro kultury byly získány vyklíčením semen huseníčku na pevném médiu
MS-Arab. Semena byla nejprve sterilizována v 70% ethanolu po dobu 2 minut, následně
v 10% roztoku Sava a promyta sterilní vodou. Po dostatečném nárůstu na tuhém médiu
byly rostliny přesazeny po dvou do krabiček s tekutým médiem MS-Arab (viz Tab. 6) a
ponechány kultivovat cca 1 měsíc za podmínek 16h osvětlení a 20°C v klimaboxu. Poté
byly rostliny přesazeny do nových krabiček s objemem 50ml média. K rostlinám byl
přidán DOX v koncentraci 10μmol/l, 3 krabičky s rostlinami byly ponechány bez DOX
jako kontroly. Jednotlivé odběry probíhaly v intervalech 4h, 1 den, 4 dny od počáteční
aplikace. Rostliny byly při odběru zváženy a následně v alobalu zamraženy v tekutém
dusíku a uchovány pro další zpracování v mrazáku s vnitřní teplotou -80°C. Rostliny
analyzované na akumulaci byly dány do flakonek a zlyofilizovány. Rostliny použité na
elektroforézu byly po zamražení v tekutém dusíku následně zpracovány dle postupu
uvedeného u metodiky 2D elektroforézy. Všechny práce byly prováděny v boxu
s laminárním prouděním, použitá média a krabičky byly vyklávovány v autoklávu.
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Tab. 6, Složení kultivačního média pro huseníček

Složení

V médiu mg/l

MAKRONUTRIENTY
NH4NO3

1650

KNO3

1900

KH2PO4

170

CaCl2* 2 H2O

440

MgSO4* 7 H2O

370

MIKRONUTRIENTY
H3BO3

6,2

KI

0,83

Na2MoO4* 2 H2O

0,25

CoCl2* 6 H2O
MnSO4* 5 H2O

0,025

ZnSO4* 7 H2O

16,9
8,6

CuSO4* 5 H2O

0,025

Na2EDTA

37,25

FeSO4* 7 H2O

11,15

VITAMINY
thiamin – B1

1g/100ml

pyridoxin – B6

0,1g/100ml

kys.nikotinová

0,1g/100ml

myo - inositol

10g/100ml

sacharosa

agar *

30g/l

8g/l

* agar přidáván jen při přípravě tuhého média
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4.2.3
Příprava extraktů pro chromatografické metody, analýza
extraktů pomocí HPLC
Jako metoda použitá pro analýzu akumulace/obsahu DOX, případně jeho
metabolitů, v rostlinném materiálu byla použita HPLC s fluorescenčním detektorem.
Pracovní postup:
K jednotlivým zlyofilizovaným vzorkům rostlin použitých v experimentu byl
přidán aceton (rákos 22ml, len a sítina 20ml, huseníček 10ml), vzorky byly
zhomogenizovány a ponechány extrahovat 24 hodin za tmy. Získané acetonové extrakty
vzorků byly zfiltrovány přes Büchnerovu nálevku, aceton byl odpařen na vakuové
odparce a odparek rozpuštěn ve 3ml methanolu a dále rozdělen do 3 mikrozkumavek
Eppendorf po objemu 1ml. Extrakty byly odpařeny do sucha na vakuovém koncentrátoru
při 45°C. K odparku byla dále přidána mobilní fáze – 600μl (mravenčan amonný 0,05M,
pH 4 a aceton v poměru 3:1 (v/v)). Vzorek byl zvortexován a sonifikován v ultrazvukové
lázni. Poté byl stočen na centrifuze 5 minut při 10000rpm/laboratorní teplota. Ze
supernatantu bylo odebráno 300μl a dáno do insertu vialky a umístěno na HPLC analýzu
s fluorescenčním detektorem (kolona: Machery-Nagel EC Nucleosil, 100-5, C18,
125x4mm (USA); průtok 1ml/min; 25°C; tlak 13MPa; nástřik 50μl; Ex 233nm, Emise
550nm). V případě médií odebraných ze vzorků rostlin rákosu pěstovaného
hydroponicky a suspenzí lnu byl 1ml média zředěn v poměru 1:1 ethanolem a dále
následně zpracován pro HPLC analýzu s fluorescenčním detektorem za stejných
podmínek jako rostlinné vzorky.

4.2.4

Identifikace degradačních produktů hmotnostní spektrometrií

Jako kvalitativní metoda použitá pro analýzu výskytu metabolitů DOX
v rostlinném materiálu byla použita HPLC s detekcí hmotnostním spektrometrem.
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Pracovní postup:
Jednotlivé vzorky (odparky) byly rozpuštěny ve směsi acetonitrilu/vody (poměr
1:1, objemově), následně byla provedena HPLC analýza (kolona: C18 250x2mm, 5m
(Phenomenex, Torrance, CA, USA); mobilní fáze: voda (A), acetonitril (B) s přídavkem
kyseliny mravenčí; gradient: 0. – 10.min lineární gradient od 10 po 30% B, 10. – 40.min
lineární gradient od 30 po 90% B; průtok 3ml/min; nástřik 2l). Následně byla použita
detekce hmotnostním spektrometrem za parametrů: kapilární napětí – 4,5kV; teplota
210°C; průtok dusíku 9l/min; tlak dusíku 1,4 bar. ESI hmotnostní spektrum bylo
zaznamenáno v rozsahu m/z 50 – 1000 jak pozitivních tak negativních režimů.

4.2.5

Dvourozměrná elektroforéza

Dvourozměrná elektroforéza (2-DE) je jednou ze základních proteomických
technik. Kombinuje isoelektrickou fokusaci, při níž se dělí proteiny podle svého náboje
(pI), a SDS-PAGE, při které se proteiny separují na základě tvaru a velikosti molekul.
V prvním rozměru se při isoelektrické fokusaci proteiny rozdělí v elektrickém poli ve
směsi amfolytů podle svého isoelektrického bodu, tzn. zastaví svůj pohyb v daném pH,
při kterém je celkový náboj molekuly proteinu nulový. Ve druhém rozměru se takto
fokusované

proteiny

rozdělí

podle

své

molekulové

hmotnosti

v prostředí

polyakrylamidového gelu. Proteiny o stejné molekulové hmotnosti se mohou lišit svými
isoelektrickými body a naopak v případě stejného pI se může jednat o proteiny
s odlišnou molekulovou hmotností. Tím vzniká typická dvourozměrná proteinová mapa.
Jednotlivé proteiny lze pak dále identifikovat různými technikami (např. hmotnostní
spektrometrií, imunochemickými technikami).

4.2.5.1

Extrakce proteinů – TCA/Acetonová extrakce

Pracovní postup:
Vzorky huseníčku byly po uchování při -80°C rozdrceny v třecí misce
v tekutém dusíku. Vzniklý prášek byl dán do 14ml Falkonky a přidán roztok A v poměru
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10ml/g, zamíchán a dán na 1 hodinu do mrazáku, do -20°C. Několikrát během této doby
byly vzorky zvortexovány (promíchány). Poté byly vzorky rozpipetovány do
mikrozkumavek Eppendorf (prováděno na ledě) a dány centrifugovat 10 minut při
14000rpm/4°C. Supernatant byl vylit a ke vzorku byl přidán roztok B. Došlo
k resuspendaci pomocí špičky a krátce zvortexováno, dáno na 1 hodinu do mrazáku, do
-20°C. Poté byly vzorky opět centrifugovány, supernatant vylit a přidán roztok B, ihned
po resuspendaci opět centrifugováno. Supernatant byl vylit a zbytek byl odpařen na
vakuovém koncentrátoru do práškové konzistence.

4.2.5.2

Solubilizace proteinů

Pracovní postup:
Ke vzorkům byl dále přidán solubilizační pufr 50μl/mg proteinového prášku a
třepán na třepačce při 37°C po dobu 1hod, každých 10 minut byly vzorky zvortexovány.
Následně byla provedena centrifugace 15 minut při 14000rpm/laboratorní teplota.
Supernatant byl odebrán do čisté mikrozkumavky Eppendorf a znovu stočen. Postup byl
opakován několikrát až byl supernatant dokonale čirý.
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4.2.5.3

Měření koncentrace proteinů

Koncentrace proteinů byla měřena metodou dle Bradfordové, která je založena
na vazbě barviva Coomassie Briliant blue G250 na proteiny. Při této reakci dochází
k barevné změně, která je úměrná množství proteinu. Barevný produkt barviva
s proteinem vykazuje absorpční maximum při 595nm.

Pracovní postup:
Na mikrotitrační destičku bylo dáno 195μl vody, 5μl vzorku, 50μl bradfordové
činidla a před vlastním měřením se ponechalo 5 minut inkubovat. Absorbance byla poté
změřena na spektrofotometru UV Mini 1240 Shimadzu při vlnové délce 595nm,
koncentrace proteinů byla vypočítána z kalibrační křivky.

Tab. 7, složení použitých roztoků

Roztok A
Aceton
TCA
2-merkaptoethanol

20ml
2g
14μl

Roztok B
2-merkaptoethanol
EDTA
PMSF (inhibitor
proteas)

0,07%
2mM
1mM

Solubilizační pufr (5ml)
Močovina
CHAPS
DTT
Amfolyty

4.2.5.4

2,7g
0,1g
0,0463
50μl

Isoelektrická fokusace

Isoelektrická fokusace umožňuje dělení amfoterních látek (např. proteinů) podle
jejich isoelektrických bodů. Elektromigrace probíhá v prostředí gradientu pH, který je
vytvořen působením elektrického pole na komplexní směsi amfolytů, jež tvoří nosný
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elektrolyt této metody. Dělené látky v tomto prostředí migrují, dokud nedoputují do té
části separačního prostředí, jehož pH je rovno jejich isoelektrickému bodu.

Pracovní postup:
Při IEF byly použity 17cm dlouhé stripy pH 3-10. Na strip bylo naneseno do
žlábku 400μl upraveného vzorku. Strip byl dán gelem dolů do vaničky a po 15 minutách
převrstven minerálním olejem a dán rehydratovat na fokusátor (pasivní rehydratace, 12h,
20°C, 50V, limit 50mA/strip). Po ukončení rehydratace byly stripy podloženy v místě
styku s elektrodou filtračními papírky, na které bylo napipetováno 8μl MilliQ vody a
byla spuštěna isoelektická fokusace za podmínek: krok 1. 200V, 30min
2. 1500V, 3h
3. 5000V, 60000Vh
4. 500V, do vypnutí (udržovací
krok).

4.2.5.5

Elektroforéza

Tato metoda separuje proteiny na základě jejich molekulové hmotnosti a je
založena na schopnosti bílkovin vázat SDS v množství 1,4mg na 1mg bílkovin
hydrofobní interakcí. Vysoký negativní náboj navázaného SDS překrývá vlastní náboj
proteinu a výsledné komplexy SDS-bílkovina pak mají shodné poměry počtu nábojů na
jednotku hmoty a podobný tvar. Následkem toho se při SDS-PAGE proteiny dělí na
principu „molekulového síta“, tzn. jejich pohyblivost klesá se stoupající molekulovou
hmotností.

Pracovní postup:
Pro SDS-PAGE byly připraveny gely obsahující 30% akrylamid 40ml, vodu
33,5ml, 1,5M TRIS s pH 8,8 25ml, 10% SDS 1ml, 10%APS 0,5ml a těsně před
naléváním přidán TEMED 0,05ml. Tento roztok byl nalit mezi 2 skla, kde došlo
k zatuhnutí a vzniku elektroforetického gelu. Po zatuhnutí byl gel převrstven
isopropanolem a ponechán dokonale ztuhnout cca 12 hodin.
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Po ukončení fokusace byly stripy okapány a dány ekvilibrovat do roztoku 1 na
10 minut a promíchávány. Pak přeneseny do roztoku 2 a opět promývány 10 minut.
Dále byly stripy promyty v elektroforetickém pufru a přeneseny na gely a zality
0,8% agarosou v elektroforetickém pufru s trochou bromfenolové modře a ponechány
tuhnout 20 minut. Do elektroforetické vany byl nalit elektroforetický pufr, gely
zacvaknuty do stojánků, do horní části nádoby doplněn elektroforetický pufr, zapnuto
chlazení a spuštěna SDS-PAGE za podmínek: krok 1. 600V, 35mA, 30W, 1h
2. 600V, 55mA, 30W, 8h.
Po ukončení elektroforézy byla skla sundána, gely vyjmuty a označeny pro
rozpoznání. Gely byly dány do fixačního roztoku (50% ethanol, 8% H3PO4) na cca 3
hodiny. Následně byly několik hodin barveny v barvivu Coomassie Brilliant blue
(vizualizace proteinů) a následně odbarveny v destilované vodě až odstín vyhovoval.
Takto byly gely naskenovány pomocí densitometru a převedeny do software na
vyhodnocení (PDQuest).

Tab. 8, Složení použitých roztoků 2D elektroforéza

Ekvilibrační roztok s DTT
(8ml)
Močovina
2,88g
TRIS pH 8,8
2ml
SDS
0,16g
Glycerol
1,6ml
DTT
0,16g
Ekvilibrační roztok s
jodoacetamidem (8ml)
Močovina
2,88g
TRIS pH 8,8
2ml
SDS
0,16g
Glycerol
1,6ml
Jodoacetamid
0,2g
Elektroforetický pufr
TRIS
Glycin
SDS

0,025M
0,192M
0,10%
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5.

Výsledky

5.1. Stanovení toxicity doxorubicinu pomocí ekotoxikologických
testů
Fytotoxicita DOX byla testována dle normy ISO 7346 jako inhibice růstu
primárního kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L., zároveň bylo provedeno porovnání
nárůstu primárního kořene hořčice (viz Obr. 5 a 6).
Z grafického zobrazení výsledků nevyplývá závislost inhibice růstu na vyšší
aplikované koncentraci DOX. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že rostliny
nebudou vykazovat výraznou inhibici růstu v prostředí DOX. Tento efekt může být
s výhodou využit ve fytoremediačních technologiích.

25
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6,25

12,5
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koncentrace [mg/l DOX ve vodě]
Obr. 5, Nárůst primárních kořenů Sinapsis alba L. při různých koncentrací DOX
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Obr. 6, Inhibice růstu primárního kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L. v závislosti na koncentraci
DOX

5.2 Stanovení růstu sítiny Juncus inflexus L. po aplikaci DOX
U rostlin sítiny byly sledovány především fytotoxické účinky DOX. Na
odebraných rostlinách byl stanoven růstový faktor a růst vyjádřený procentuálně.
Porovnání růstu s kontrolními rostlinami nebylo v tomto experimentu provedeno.
Růstový faktor a růst vyjádřený procentuálně viz Obr. 7 a 8. Z výsledků
vyplývá, že ve vzorcích odebraných v prvních dnech po aplikaci došlo k úbytku
rostlinné biomasy, následně růstový faktor stoupal, ale po více jak 20 dnech kultivace
rostliny opět vykazovaly pokles nárůstu biomasy.
V extraktech sítiny byl nalezen DOX po analýze HPLC s fluorescenčním
spektrofotometrem. Tento model byl však opuštěn kvůli pravděpodobně vysokému
obsahu balastních látek a následnému ucpání chromatografické kolony. Bylo proto
změřeno jen několik vzorků.

57

1
0,8
0,6
růstový 0,4
faktor 0,2
0
-0,2
-0,4
3

7

10

14

17

21

24

28

počet dní od aplikace
Obr. 7, Růstový faktor stanovený u in-vitro kultur sítiny Juncus inflexus L. při aplikaci DOX
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Obr. 8, Růst vyjádřený procentuálně, stanovený u in vitro kultur sítiny Juncus inflexus L. při aplikaci
DOX

5.3 Stanovení akumulace DOX u rostlin rákosu Phragmites
australis (Cav.) Steud.
Jako první byl proveden experiment pro stanovení akumulace DOX u rákosu.
Degradace DOX v médiu rostlin rákosu pěstovaných hydroponicky byla hodnocena při
každém odběru rostlin (viz Obr. 9). Dále se u rostlin stanovila časová závislost
akumulace DOX (5 odběrů, viz Obr. 10).
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Rostliny rákosu byly také pěstovány v perlitu. Tab. 9 znázorňuje srovnání
akumulace DOX u rostlin rákosu pěstovaných hydroponicky a v perlitu. Srovnání
akumulovaného DOX u rostlin pěstovaných hydroponicky a v perlitu, označení
jednotlivých odebraných a zpracovaných částí rostliny viz Obr. 11.

3,5

Rostliny
Kontrola

3,0
2,5
2,0
µg/ml
1,5
1,0
0,5
0,0
0
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2
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21

počet dní od aplikace

Obr. 9, Degradace DOX v médiu odebraném z rostlinných vzorků a kontrol v jednotlivých
odběrech, rákos Phragmites australis (Cav.) Steud.
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Obr. 10, Stanovení obsahu akumulovaného DOX vyjádřeného v μg DOX/g rostlinné tkáně (sušiny),
při aplikované koncentraci 5μM srovnání 3 odběrů, rostliny rákosu Phragmites australis (Cav.)
Steud. pěstované hydroponicky (kořeny a listy)
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Tab. 9, Akumulace DOX v rostlinách rákosu Phragmites australis (Cav.) Steud., srovnání pěstování
v perlitu a hydroponii po 24h expozici

Rákos DOX
perlit
hmotnost
část rostliny
sušiny
kořeny
v kontaktu
s DOX
1
0,18 roztokem
2
0,05 kořeny z misky obalené řasami
3
0,14 kořeny
4
0,29 kořeny
5
0,26 kořeny+oddenky
6
0,24 stonky s kořeny
7
0,22 stonky bez listů
8
0,57 stonek + listy
9
0,88 stonek + listy
10
0,37 listy
hydroponie
hmotnost
vz.č.
část rostliny
sušiny
kořeny
v kontaktu
s DOX
1
0,12 roztokem
2
x x
3
0,23 kořeny
4
0,29 kořeny
5
0,36 kořeny+oddenky
6
0,23 stonky s kořeny
7
0,24 stonky bez listů
8
0,52 stonek + listy
9
0,55 stonek + listy
10
0,23 listy
vz. č.

DOX
[ug]
2,6
0,4
0,1
0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DOX
[ug]
0,6
x
0,7
1,3
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

DOX
[µg/g]
14,6
7,2
0,8
2,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DOX
[µg/g]
5,3
x
2,9
4,3
0,6
2,3
0,1
0,0
0,0
0,0
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Rákos, akumulace DOX, expozice 24 hod, 10µM
16,00
14,00
12,00
10,00
µg/g sušiny
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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Obr. 11, Rákos Phragmites australis (Cav.) Steud., srovnání akumulace DOX po 24h expozici u
rostlin v perlitu a v hydropinii, označení jednotlivých odebraných částí.
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5.4 Stanovení akumulace DOX a obsahu jeho metabolitu
doxorubicinolu (DRC) u suspenzí lnu Linum usitatissimum L.,
odrůda Flanders
Při stanovení obsahu akumulovaného DOX pomocí HPLC analýzy byly
vyhodnocovány jednotlivé odběry ve třech paralelních vzorcích. Degradace DOX
v médiu rostlin rákosu pěstovaných hydroponicky byla hodnocena při každém odběru
rostlin (viz Obr. 12). V odebraných vzorcích bylo také provedeno stanovení obsahu
metabolitů DOX (viz Tab. 10, Obr. 13).
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Obr. 12, Degradace DOX v médiu odebraném z rostlinných vzorků v jednotlivých odběrech, rákos
Linum usitatissimum L, odrůda Flanders.
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Tab. 10, Stanovení akumulace DOX a obsahu jeho metabolitu DRC v suspenzích lnu Linum
usitatissimum L., odrůda Flanders, HPLC analýza

Váha
μg DOX/g DM μg DRC/g DM
sušiny=DM [g]
Odběr 7.7.2009, 0,5 h od aplikace
0,50
0,0
1
13,7
0,39
0,6
2
6,9
0,50
0,6
3
6,8
Odběr 7.7.2009, 1,5 h od aplikace
0,23
1,1
4
11,9
0,48
1,4
5
7,8
0,49
1,1
6
8,9
Odběr 7.7.2009, 4 h od aplikace
0,55
0,1
7
10,9
0,41
0,0
8
14,0
0,39
0,1
9
15,0
Odběr 7.7.2009, 8 h od aplikace
0,52
0,0
10
12,1
0,52
0,1
11
12,1
0,52
0,0
12
11,0
Odběr 8.7.2009, 24 h od aplikace
0,55
0,0
13
0,0
0,59
0,0
14
14,3
0,55
0,1
15
15,5
Odběr 10.7.2009, 72 h od aplikace
0,59
0,0
16
25,3
0,23
0,0
17
11,3
0,26
0,0
18
32,0
Označení
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Obr. 13, Stanovení obsahu akumulovaného DOX vyjádřeného v μg DOX/g rostlinné tkáně (sušiny),
při aplikované koncentraci 50μM, srovnání 3 odběrů, suspenze lnu Linum usitatissimum L., odrůda
Flanders,
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Obr. 14, Záznamy dvou chromatogramů, vzorky buněčných suspenzí lnu Linum usitatissimum L.,
odrůda Flanders

5.5 Identifikace

degradačních

produktů

DOX

hmotnostní

spektrometrií u lnu Linum usitatissimum L., odrůda Flanders
Vzorky suspenzí lnu Linum usitatissimum L., odrůda Flanders byly po prvotní
analýze na HPLC s fluorescenčním detektorem analyzovány na hmotnostním
spektrometru pro detekci vzniklých metabolitů. Identifikované sloučeniny viz Tab. 11.

Tab. 11, Identifikované sloučeniny pomocí hmotnostního spektrometru, suspenze lnu Linum
usitatissimum L., odrůda Flanders

Retenční
čas tR

Identifikovaná sloučenina

Sumární
vzorec

[min]

Molekulární
hmotnost
MW

7,4 DRX + 2*oxidace + H2O

C27H31NO12

593

7,8 demethylace DXR + H2O

C26H29NO12

547

14,4 oxidovaný doxorubicin

C27H29NO12

559

14,7 doxorubicin

C27H29NO11

543

18,7 sloučenina po odtržení C6H11O2N a - H2 z DXR

C21H16O9

412

19,6 sloučenina po odtržení C6H11O2N z DXR

C21H18O9

414
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[min.]

Dále byly ve vzorcích nalezeny látky neidentifikované:
tR=17.6 min., MW=384
tR=20.8 min., MW=neurčena
tR=23.2 min., MW=496
tR=27.9 min., MW=336

Ve všech případech se jedná s největší pravděpodobností pouze o metabolity
vzniklé fotolýzou DOX.

5.6 Dvourozměrná elektroforéza, proteinové mapy
Pro vyhodnocení proteomické studie vzorků huseníčku Arabidopsis thaliana L.
exponovaných doxorubicinu pomocí 2D elektroforézy byly nasnímány 3 dvojice
proteomatických map (aplikovaný DOX vs. kontrola), které byly následně zpracovány
softwarem PDQuest. Nalezené spoty musely vykazovat statisticky významnou (t-test,
p≤0,05) a minimálně dvojnásobnou změnu exprese. Obě tato kritéria splňovalo 14 spotů
z nichž po manuální kontrole bylo vybráno 11 spotů, 5 vykazovalo up-regulaci a 6 down
regulaci. Výsledky viz Tab 12 a Obr. 15, 16, 17.
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Tab. 12, Elektroforéza. Srovnání počtu detekovaných spotů a jednotlivých metod použitých pro
srovnání a přiřazení spotů na 3 skupinách gelů (kontrola vs. příslušný vzorek)

Označení

Počet spotů

Metoda

Quant (kontr vs vz)

282

Outside limits

T-Test (kontr vs vz)
Intersection of all auto
sets

26

Student's t-test

14

Intersection

Skupina C

11

Vlastní výběr

Označení
kontr3 v2
kontr5 v2
kontr6 v2
vz 3 v2
vz 5 v2
vz 6 v2

→ zvoleny jednotlivé
parametry s limity

→ určení korekce
detekovaných
přiřazených spotů

Počet spotů Přiřazené spoty Přiřazené spoty [%]
554
580
584
580
577
593

511
559
584
525
533
558

92%
96%
100%
90%
92%
94%

pozn. T-test je metodou matematické statistiky, která umožňuje ověřit některou z následujících hypotéz: 1)
zda normální rozdělení, z něhož pochází určitý náhodný výběr, má určitou konkrétní střední hodnotu,
přičemž rozptyl je neznámý, 2) zda dvě normální rozdělení mající stejný (byť neznámý) rozptyl, z nichž
pocházejí dva nezávislé náhodné výběry, mají stejné střední hodnoty (resp. rozdíl těchto středních hodnot
je roven určitému danému číslu) V prvním případě může být náhodný výběr tvořen buď jednotlivými
hodnotami (pak se jedná o jednovýběrový t-test), anebo dvojicemi hodnot, u nichž se zkoumají jejich
rozdíly (pak se jedná o párový t-test). Ve druhém případě jde o dvouvýběrový t-test. V praxi se t-test často
používá k porovnání, zda se výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé
skupině.
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Kontroly

Vzorky

Obr. 15, Zobrazení exprese vybraných spotů, míra exprese daného proteinu na všech gelech
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Obr. 16, Rozložení spotů dle míry exprese, červeně vyznačené spoty splňující kritéria výběru (t-test
a minimálně dvojnásobná změna v expresi)
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Obr. 17, Proteinová mapa vzorku huseníčku Arabidopsis thaliana L., aplikovaný DOX, označeny
proteiny s prokazatelnou up nebo down-regulací exprese
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6.

Diskuze
Léčiva se staly v posledních letech významnými polutanty životního prostředí.

Přestože jsou klasické metody eliminace odpadů (zejm. odpadních vod) široce
využívány, byly nalezeny důkazy o nedokonalé likvidaci právě u řady léčiv a dalších
látek (viz teoretická část). Cílem této rigorózní práce bylo ověřit schopnost vybraných
rostlinných druhů akumulovat, příp. degradovat cytostatikum ze skupiny antracyklinů –
tj. doxorubicin jako součást fytoremediační studie představující jednu z alternativ
klasických eliminačních metod. Dále byly provedeny experimenty s cílem získat
proteinové mapy u vybraného rostlinného druhu ke zjištění kvalitativních a
kvantitativních rozdílů v zastoupení proteinů při stresových podmínkách (aplikace DOX)
v porovnání s kontrolami. V rámci této fytoremediační studie byly použity 4 rostlinné
druhy – len setý (Linum usitatissimum L.), sítina sivá (Juncus inflexus L.), huseníček
rolní (Arabidopsis thaliana L.) a rákos obecný (Phragmites australis (Cav.) Steud.).
Rostliny byly pěstovány v rozdílném uspořádání (viz dále). V případě sítiny a rákosu se
jednalo o mokřadní rostliny, které lze využít v umělých mokřadních systémech. Buněčné
suspenze lnu byly využity v experimentech především pro rychlý metabolismus
dediferencovaných buněk a možnost jejich kultivace ve tmě. Huseníček byl vybrán jako
vhodný a hojně používaný model pro proteomické studie.

Na kultivaci rostlin má vliv aplikovaný DOX a jeho koncentrace především
z hlediska možnosti delší časové expozice rostlin a roztoku DOX. Proto jsem stanovila
pomocí testu inhibice elongace kořene hořčice bílé (Sinapsis alba L.) fytotoxicitu DOX
(norma ISO 7346).
Výsledky tohoto experimentu však nevykazují předpokládanou závislost vyšší
inhibice, resp. menšího nárůstu primárních kořenů na zvyšující se aplikované
koncentraci DOX. Grafické znázornění výsledků ekotoxikologických testů (viz Obr. 5 a
6) znázorňuje dokonce v případě koncentrace 50mg/l vodného roztoku DOX větší nárůst
primárních kořenů rostlin hořčice než u kontrol. Na základě těchto výsledků se
předpokládá variabilita jednotlivých rostlin v reakci na toxické působení DOX.

Fytotoxické účinky byly pozorovány také u sítiny. U rostlin in vitro
pěstovaných byl při každém odběru stanoven růst a růstový faktor. Porovnání
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s kontrolními rostlinami nebylo z důvodu znečištění vzorků provedeno. Rostliny byly
pravidelně odebírány, kultivace probíhala max. 28 dní. V prvních dnech docházelo
k úbytku biomasy, neboť rostliny byly vystaveny stresovým faktorům (aplikace DOX),
následně mohlo dojít také k částečnému rozkladu DOX světlem a proto rostliny
vykazovaly nárůst. Na konci experimentu mohou být výsledky ovlivněny délkou
samotné kultivace, vyčerpáním živin apod.

U čtyř vybraných rostlinných druhů byla stanovena akumulace/degradace DOX
na základě analýzy odebraných vzorků na HPLC s fluorescenčním detektorem.
U rostlin rákosu proběhl prvotní test akumulace/degradace DOX. Rostliny byly
rozděleny na 10 částí a byla porovnána akumulace/degradace mezi stejnými částmi
rostlin pěstovaných v perlitu a v hydroponii. Rostliny pěstované v perlitu vykazovaly
vyšší akumulaci především u kořenů, pravděpodobně díky vyšší absorpci DOX perlitem,
tj. snížení expozice DOX a následné translokace do nadzemních částí rostlin.
Hydroponicky pěstované rákosy akumulovaly DOX spíše v nadzemních částech rostlin
(viz Obr. 11)
Hydroponicky kultivované rostliny rákosu byly vystaveny delšímu působení
DOX. Experiment probíhal po 21 dní. Nezávisle na odběrech rostlin byla odebírána také
média (celkem 6 odběrů) od vzorků rostlin a kontrol. Přestože u kontrolních vzorků byla
také zjištěna časová závislost snižování obsahu DOX (viz Obr. 9), vzorky média
odebrané od rostlin vykazovaly kvantitativně vyšší úbytek DOX. U kontrolních vzorků
pravděpodobně

došlo

k úbytku

fotolytickým

rozkladem

DOX.

Rostlinám

v hydroponických systémech byla aplikována koncentrace 5μmol/l DOX, k dalšímu
přidávání množství roztoku DOX nedošlo. Rostliny rákosu akumulovaly DOX z roztoku
zejména v kořenech, v nadzemních částech bylo nalezeno jen velmi malé množství
doxorubicinu.

Akumulace/degradace u suspenzí lnu byla provedena v 6 odběrech v intervalech
v řádu hodin (0,5 – 72h). Při analýze byly vyhodnocovány 3 paralelní vzorky suspenzí,
které byly kultivovány s roztokem DOX za tmy, tj. za omezení možnosti fotolytického
rozkladu DOX. Buněčné shluky akumulovaly DOX ve stoupajícím množství v závislosti
na době expozice (viz Obr. 13). U několika vzorků byl zjištěn obsah doxorubicinolu,
metabolitu DOX. Vzniklý doxorubicinol by mohl být vytvořen za pomoci metabolické
aktivity buněk suspenze.
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Paralelní vzorky odebraných suspenzí lnu byly analyzovány pomocí HPLC
s detekcí hmotnostním spektrometrem především pro kvalitativní stanovení obsahu
metabolitů DOX. Při analýze bylo stanoveno 5 identifikovaných sloučenin (metabolitů
DOX) charakterizovaných retenčním časem, sumárním vzorcem a molekulární
hmotností (viz Tab. 11) Dále byly ve vzorcích nalezeny 4 neidentifikovatelné látky
charakterizované retenčním časem a ve 3 případech i molekulární hmotností. Dle jejich
chemické struktury lze nalezené sloučeniny s největší pravděpodobností považovat za
produkty fotolytického rozkladu DOX.

Vzorky rostlin sítiny byly také zpracovány pro HPLC analýzu s detekcí
fluorescenční spektrofotometrem. Avšak vzorky pravděpodobně pro vysoký obsah
balastních látek znečišťovaly a ucpávaly chromatografickou kolonu. Po změření jednoho
vzorku muselo dojít k vyčištění kolony. Z tohoto důvodu i z hlediska časové a finanční
nákladnosti bylo analyzováno jen několik vzorků. Získané výsledky tak bohužel nemají
statistickou významnost, pouze lze usuzovat na kvalitativní schopnost sítiny akumulovat
DOX.

Vzorky huseníčku s aplikovaným roztokem DOX a příslušné kontrolní rostliny
byly odebírány a zpracovány pro 2D elektroforézu. Získané elektroforetické gely byly
naskenovány densitometrem a následně vyhodnoceny softwarem PDQuest. Na gelech
bylo detekováno v průměru 578 spotů, přiřazené spoty tvořily průměrně 94% ze všech
detekovaných spotů. Zadaným kritériím (statistické významnosti a dvojnásobně
zvýšené/snížené expresi) odpovídalo 11 spotů (viz Obr. 15). Výsledky ukazují na
rozdílnou koncentraci vybraných spotů, resp. proteinů u kontrol a vzorků s DOX.
Sledované proteiny jsou tedy v různé míře transkribovány v závislosti na stresových
podmínkách, které rostlina prodělává. V tomto případě reakce na přítomnost DOX
v rostlinné biomase po akumulaci. V šesti případech se jednalo o „down“ regulaci
sledovaných proteinů u vzorků s DOX, ve zbylých 5 byly proteiny detekovány ve
zvýšené koncentraci oproti kontrolním rostlinám. „Up“ regulované proteiny mohou
představovat stresové enzymy, které se podílejí na biotransformačních reakcích.
V případě „down“ regulovaných proteinů to mohou být enzymy spojené s primárním
metabolismem rostliny, např. fotosyntézou.
Pro kvalitativní stanovení byly sledované proteiny z gelů vyjmuty a
podstoupeny na další analýzu. Získané výsledky již nejsou součástí této práce.
73

Při srovnání akumulace mezi použitými rostlinnými druhy lze konstatovat, že
všechny akumulovaly DOX, i když s rozdílnou intenzitou. Může se jednat a rozdíly
v nárůstu rostlinné biomasy, ve spektru rostlinných biotransformačních enzymů, ve
stavu rostliny po delší kultivaci, znehodnocení vzorku plísní apod. Výsledky mohou být
ovlivněny i faktem, že pouze experiment s buněčnými suspenzemi lnu probíhal ve tmě.
V případě ostatních rostlinných druhů bylo nutné pro růst rostlin světlo. Protože DOX
podléhá i světelnému rozkladu mohou být degradační produkty nalezeny v několika
vzorcích výsledkem právě fotolytické degradace. Po analýze a identifikaci hmotnostním
spektrometrem nelze s jistotou stanovit, zda jsou nalezené metabolity produktem
fotolytických

reakcí,

nebo

došlo

k přeměně

DOX

pomocí

rostlinných

biotransformačních enzymů.
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7.

Závěr


Test inhibice elongace primárních kořenů hořčice bílé neprokázal
zvýšenou akutní toxicitu doxorubicinu vůči rostlinnám.



Vybrané testované rostliny byly schopny akumulovat doxorubicin.



U vzorků buněčných suspenzí lnu bylo hmotnostní spektrometrií
identifikováno několikdegradačních produktů doxorubicinu.



Bylo nalezeno 11 proteinů s významnou změnou exprese po
expozici huseníčku rolního doxorubicinem. U 5 proteinů došlo k
zvýšení exprese, u 6 proteinů ke snížení exprese oproti kontrole.
Identifikace proteinů nebyla součástí předkládané rigorózní práce.
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