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Studium cytoprotektivních vlastností nových oxidačním stresem
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Oxidační

stres

hraje

důležitou

roli

v mnohých

onemocněních

včetně

kardiovaskulárních chorob. Fentonova reakce katalyzovaná intracelulárním redoxně
aktivním železem je zdrojem vysoce reaktivních a toxických hydroxylových radikálů.
Odstranění volných iontů železa se proto jeví jako vhodná strategie k zamezení dalšího
rozvoje oxidačního poškození myokardu. Výsledky naší laboratoře, stejně jako jiných
vědeckých skupin, ukazují slibné kardioprotektivní účinky jak v in vitro tak v in vivo
experimentech. Na druhou stranu, nadměrná deplece železa může také vést k toxickému
poškození buněk.
Cílem této studie je proto studium nových prochelátorů železa, jejichž chelatační
aktivita se projeví až po aktivaci reaktivními formami kyslíku. Boronyl ester
salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu (BSIH) a jeho derivát BSIH-PD byly studovány
in vitro pro jejich potencionální protektivní účinky v prostředí toxických koncentrací
reaktivních forem kyslíku. Kromě toho byla hodnocena i vlastní toxicita těchto látek.
Cytotoxicity byly hodnoceny na kardiomyoblastové buněčné linii H9c2 pomocí
MTT testu a testu vychytávání neutrální červeně na 96 jamkových destičkách.
Epifluorescenční mikroskopie byla použita k fotografické dokumentaci buněčné
morfologie a poškození buněk spolu s fluorescenčním barvením na potenciál vnitřní
mitochondriální membrány (JC-1 sonda) a apoptózu/nekrózu (propidium jodid a
Hoechst 33342).
Výsledky těchto pokusů ukázaly velmi nízkou vlastní toxicitu prochelátoru
BSIH, který byl také schopen významně chránit buňky před oxidačním poškozením
3

způsobeným účinkem 200 μM H2O2. Nejnižší účinná koncentrace BSIH byla 100 μM,
přičemž jeho protektivní účinky dále stoupaly s koncentrací. Druhý prochelátor
BSIH-PD vykázal vyšší vlastní toxicitu, která negativně ovlivnila jeho protektivní
potenciál. Tato toxicita se pak projevila jako znatelný pokles protekce u koncentrací
vyšších než 300 μM. Původní chelátor SIH chránil H9c2 buňky již za nízkých
koncentrací (3 μM). Přesto ale kvůli jeho vlastní toxicitě nebylo možno dosáhnout
protekce vyšší než 50% hodnot kontroly.
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Oxidative stress plays an important role in many disorders including
cardiovascular diseases. Fenton reaction catalysed by intracellular redox-active iron is
an important source of highly reactive and toxic hydroxyl radicals. Hence, shielding of
free iron ions seems to be an advantageous strategy for prevention of further
propagation of oxidative stress and myocardial damage. Results from our laboratory as
well as other groups have shown promising cardioprotective effect in vitro as well as in
vivo experiments. On the other hand, excessive depletion of iron may result in toxicity
to the cells.
The aim of this project was therefore to examine new iron prochelators, which
chelating activity develops only after activation by reactive oxygen species. Boronyl
ester of salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (BSIH) and its derivate BSIH-PD were
examined in vitro for their potential protective properties against toxic reactive oxygen
species (ROS). Furthermore, own toxicities of studied compounds were examined.
Cytotoxicities were assayed on H9c2 cardiomyoblast cell line by MTT and
neutral red uptake assays on 96 well plates. Epifluorescence microscopy was used for
photo documentation of cellular morphology and damage, together with fluorescent
stainings

for

mitochondrial

inner

membrane

potential

(JC-1

probe)

and

apoptosis/necrosis (propidium iodide and Hoechst 33342).
Results of these experiments have shown very low own toxicity of BSIH, which
was also able to significantly protect the H9c2 cells from the oxidative injury induced
by exposure of cells to 200 μM H2O2. The lowest effective concentration of BSIH was
5

100 μM, and its protective effects further increased with concentration. Second
prochelator BSIH-PD has shown higher own toxicity, which negatively influenced its
protective potential. This inherent toxicity apparently resulted in decrease of protection
at concentrations > 300 μM. In comparison, parent chelator SIH protected the H9c2
cells already at lower concentration levels (3 μM). However, it was not able to restore
viability to more than 50 % of control values due to its own toxicity.

6

OBSAH

7

1

Seznam zkratek ........................................................................................... 11

2

Teoretická část ............................................................................................ 14
2.1

Reaktivní formy kyslíku, volné radikály a jejich reaktivita .................. 15

2.1.1 Typy reaktivních forem kyslíku ....................................................... 15
2.1.2 Zdroje volných radikálů a ROS ....................................................... 18
2.2

Železo .................................................................................................... 20

2.2.1 Role železa v organismu .................................................................. 20
2.2.2 Hemoproteiny .................................................................................. 21
2.2.3 Fe-S Proteiny ................................................................................... 23
2.2.4 Ostatní proteiny obsahující železo ................................................... 24
2.3

Metabolismus železa ............................................................................. 25

2.3.1 Absorpce železa a transport enterocytem ........................................ 25
2.3.2 Distribuce železa .............................................................................. 27
2.3.3 Vstup do buňky a skladování ........................................................... 27
2.4

Mitochondrie ......................................................................................... 29

2.4.1 Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace ......................................... 29
2.5

Oxidační stres ........................................................................................ 31

2.5.1 Fentonova a Haber-Weissova reakce ............................................... 32
2.5.2 Poškození biomakromolekul............................................................ 33
2.6

Antioxidační mechanismy ..................................................................... 36

2.6.1 Mitochondriální antioxidační ochrana ............................................. 36
2.6.2 Enzymové antioxidační mechanismy .............................................. 37
2.6.3 Nízkomolekulární antioxidační látky............................................... 38
2.7

Chelátory a prochelátory železa ............................................................ 47

2.7.1 Úvod do problematiky chelátorů ..................................................... 47
2.7.2 Chelátory železa ............................................................................... 48
2.7.3 Prochelátory železa .......................................................................... 53
8

3

Cíle diplomové práce .................................................................................. 55

4

Metodická část ............................................................................................ 57
4.1

Přístrojové a manipulační vybavení ...................................................... 58

4.1.1 Zařízení pro kultivaci a sterilní práci s buněcnou linií .................... 58
4.1.2 Invertovaný epifluorescenční mikroskop......................................... 58
4.1.3 Čtečka mikrotitračních destiček....................................................... 59
4.1.4 Další laboratorní vybavení ............................................................... 59
4.2

Reagencie a chemikálie ......................................................................... 60

4.3

Cytotoxicitní testy (In vitro).................................................................. 62

4.3.1 Buněčná linie H9c2 .......................................................................... 62
4.3.2 Kultivační média a použité reagencie .............................................. 62
4.3.3 Manipulace s buněčnou linií H9c2 .................................................. 62
4.4

Uspořádání experimentů ....................................................................... 65

4.4.1 Statistické analýzy a výpočty EC50 a IC50 ....................................... 65
4.4.2 Ověření toxicity peroxidu vodíku .................................................... 66
4.4.3 Stanovení vlastní toxicity (pro-)chelátorů ....................................... 66
4.4.4 Studium protekce H9c2 buněk (pro-)chelátory před oxidačním
poškozením v závislosti na jejich koncentraci ........................................................ 66
4.4.5 Stanovení životaschopnosti H9c2 buněk pomocí vychytávání
neutrální červeně ..................................................................................................... 67
4.4.6 Stanovení životaschopnosti H9c2 buněk pomocí MTT testu .......... 68
4.5

Fotografická dokumentace toxicitních a protektivních studií ............... 69

4.5.1 Studium buněčné morfologie ........................................................... 69
4.5.2 Fluorescenční barvení mitochondrií ................................................ 69
4.5.3 Fluorescenční barvení jader ............................................................. 71
5

Výsledky ...................................................................................................... 73
5.1

chelátor SIH .......................................................................................... 74

5.1.1 Vlastní toxicita chelátoru SIH.......................................................... 74
9

5.1.2 Protekce SIH před toxicitou peroxidu vodíku ................................. 76
5.2

prochelátor BSIH-PD ............................................................................ 78

5.2.1 Vlastní toxicita prochelátoru BSIH-PD ........................................... 78
5.2.2 Protekce prochelátorem BSIH-PD před letální dávkou peroxidu
vodíku

82

5.3

Prochelátor BSIH .................................................................................. 86

5.3.1 Vlastní toxicita prochelátoru BSIH.................................................. 86
5.3.2 Protekce prochelátorem BSIH před letální dávkou peroxidu vodíku
90
6

Diskuze......................................................................................................... 94

7

Závěry ........................................................................................................ 102

8

Použitá literatura ...................................................................................... 104

10
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311

2-hydroxy-1-naftylaldehydisonikotinoylhydrazon

8-OH-G

8-hydroxyguanin

AA

kyselina askorbová = ascorbic acid

ADP

adenosindifosfát

AGEs

produkty pokročilé glykace

Apaf-1

aktivační faktor apoptických proteáz 1 = apoptotic protease activating
factor 1

ATP

adenosintrifosfát

BSIH

boronyl ester salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu

CML

karboxylmetyllysin

CYP 450

cytochrom P450

dATP

deoxyadenosintrifosfát

DCT1

divalentní přenašeč kovových iontů 1 (divalent metal-ion transporter
protein)

DFO

desferoxamin

DMEM

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (kultivační médium)

DMSO

dimetylsulfoxid

Dp44mT

di-2-pyridylketon 4,4-dimethyl-3-thiosemikarbazon

ER

endoplasmatické retikulum, mikrozomy

FBS

fetální bovinní sérum – zde teplem inaktivované

FIH

2-furoylkarboxaldehydisonikotinoylhydrazon

GGDP

geranylgeranyldifosfát = geranylgeranyl diphosphate

GPx

glutathionperoxidasa

GSH

redukovaná forma glutathionu

GSSG

oxidovaná forma glutathionu

HAPI

(E)-N‘-[1-(2-hydroxyfenyl)etyliden]isonikotinoylhydrazid

Hb

hemoglobin

HCP-1

protein přenášející hem 1= haem carrier protein 1

HNE

4-hydroxy-2-nonenal

HO-1

lidská hemoxygenasa 1 = human haem oxygenase 1

ICL670A

desferasirox

IREG1

ferroportin

IREs

na železo reagující složky = iron responsive elements

IRP1 a IRP2

proteiny regulující železo = iron regulatory proteins

L∙

lipidový radikál

L1

deferipron
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LIP

labilní intracelulární pool (železa)

LO∙

lipidový alkoxylový radikál

LOO∙

lipidový peroxylový radikál

MAPK

mitogenem aktivovaná proteinová kinasa

MDA

malondialdehyd

NDGR-1

metastázový supresorový gen = N-myc downstream reguated gen-1

NMR

nukleární magnetická rezonance

NR

neutrální červeň = neutral red

NTBI

netransferinově vázané železo = non-transferrin bound iron

o-108

pyridoxal-2-chlorbenzoylhydrazon

O2-∙

superoxidový radikál

OH∙

hydroxylový radikál

PCIH

2-pyridylkarboxaldehydisonikotinoylhydrazon

PCTH

2-pyridylkarboxaldehydthiofenkarboxylhydrazon

PDP

fytyldifosfát = phytyl diphosphate

PI

propidium jodid = propidium iodide

PIH

pyridoxalisonikotinoylhydrazon

PUFA

polynenasycené mastné kyseliny = polyunsaturated fatty acids

RNR

ribonukleotidreduktasa

RNS

reaktivní formy dusíku = reactive nitrogen species

RO∙

alkoxylový radikál

RO2∙

peroxylový radikál

ROS

reaktivní formy kyslíku = reactive oxygen species

RT

reverzní transkriptáza

SBH

salicylaldehydbenzoylhydrazon

SCM

DMEM médium obsahující sérum = serum containing medium

SFM

DMEM neobsahující sérum = serum free medium

SFT

stimulátor transportu železa = stimulator of Fe transport

SIH

salicylaldehydisonikotinoylhydrazon

SOD

superoxiddismutasa

t-BHP

tert-butylhydroperoxid

Tf

transferin

TfR

transferinový receptor

TOH∙

tokoferoxylový radikál
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14

2.1 REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU, VOLNÉ RADIKÁLY A JEJICH
REAKTIVITA
Reaktivní formy kyslíku (ROS) je skupina molekul a volných radikálů
odvozených od kyslíku. Molekulární kyslík je biradikál s dvěma nepárovými elektrony
ve vnější elektronové vrstvě. Ty mají stejný spin a kyslík tak není příliš reaktivní –
v reakcích přijímá pouze elektrony po jednom. Pokud však dojde k excitaci jednoho
z těchto dvou elektronů a změní spin, stává se z kyslíku silný oxidant, protože dva
elektrony s opačným spinem snadno reagují s jinými páry elektronů (především ve
dvojné vazbě) (Turrens 2003).
Důležité je ale nezapomínat na fakt, že volné radikály hrají i fyziologickou roli, a
živé systémy se dokázaly na jejich přítomnost adaptovat a vytvořit si mechanismy, jak
je využít v celé řadě biochemických procesů, signálních drahách (např. MAPK signální
dráhy) či ke své vlastní ochraně (např. respirační vzplanutí) (Jung et al. 2004, Ott et al.
2007, Valko et al. 2007).

2.1.1 TYPY REAKTIVNÍCH FOREM KYSLÍKU
2.1.1.1 SINGLETOVÝ KYSLÍK
Nejde o radikál, ale o molekulu kyslíku, kde došlo k excitaci a změně spinu
elektronu a tím k odstranění spinové restrikce. K excitaci dochází po přenosu energie
z některých látek (porfyriny, xenobiotika apod.) fotosenzitizační reakcí. Tato forma
kyslíku má větší oxidační účinky než kyslík v základním stavu (Halliwell a Gutteridge
2007).

2.1.1.2 SUPEROXIDOVÝ RADIKÁL
Superoxidový aniont-radikál (O2-∙) je prekurzorem většiny ROS. Dismutací
poskytuje peroxid vodíku (H2O2) – reakce je to spontánní nebo katalyzovaná
superoxiddismutasou (SOD). O2-∙ může reagovat s dalšími radikály jako je např. oxid
15

dusnatý (NO∙). Oxidanty odvozené od NO∙ nazýváme reaktivními formami dusíku
(RNS) (Turrens 2003).
O2-∙ je in vivo produkován enzymaticky (NADPH oxidasy buněčné membrány
polymorfonukleárů1, makrofágů a endoteliálních buněk; cytochrom P450-dependentní
oxygenasy; atd.) i neenzymaticky (xenobiotika, redoxní centra v dýchacím řetězci,
katecholaminy, atd.) a vzniká dodáním jednoho elektronu ke kyslíku v základním stavu
(Turrens 2003, Jomova a Valko 2011, Halliwell a Gutteridge 2007). Dodáním dalšího
elektronu dostaneme peroxidový iont (O22-), což je neradikálová sloučenina, kterou
můžeme dodáním dalšího elektronu (nebo dvou) přeměnit na kyslíkový iont (O2-).
Superoxid není příliš reaktivní ve srovnání s hydroxylovým radikálem, ale
dokáže rychle reagovat s dalšími radikály, Fe-S klastry a s některými fenoxylovými
radikály. Nejvýznamnější role O2-∙ je pak ve Fentonově a Haber-Weissově reakci (viz
kapitola 2.5.1) (Halliwell a Gutteridge 2007).

2.1.1.3 PEROXID VODÍKU
Peroxid vodíku je světle modrá viskózní kapalina s teplotou varu 150°C, která je
většině buněk toxická od koncentrací 10-100 μM – způsobuje apoptózu. V nižších
koncentracích však podporuje proliferaci u některých buněčných typů. Při vyšších
naopak tlumí apoptózu a navozuje nekrotickou buněčnou smrt. Zajímavostí je také to,
že kromě propolisu může za antiseptické vlastnosti medu právě tvorba této látky.
Stejně jako voda, se kterou se neomezeně mísí, může H2O2 prostupovat
biologickými membránami skrze akvaporiny (Halliwell a Gutteridge 2007).
H2O2 vzniklý dismutací superoxidového aniontu může být plně redukován na
vodu, nebo jen částečně, kdy vzniká hydroxylový radikál (OH∙). (Turrens 2003)
Fyziologicky vzniká v peroxisomech jako oxidační agens – jeho hladina je zde
regulována současnou přítomností katalázy. Poškození těchto organel vede skrz

1

Polymorfonukleáry (polymorfonukleární leukocyty) jsou bílé krvinky s laločnatým
(polymorfním) jádrem. Synonymem nazývány také granulocyty. Patří sem eosinofilní, neutrofilní a
basofilní granulocyty. (Pecka 2002)
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uvolnění H2O2 do cytosolu k výraznému přispění k oxidačnímu stresu (Valko et al.
2007).

2.1.1.4 HYDROXYLOVÝ RADIKÁL
Hydroxylový radikál je jedním z nejsilnějších oxidantů v přírodě. Vznik OH∙
z peroxidu vodíku je katalyzován některými kovy či UV zářením (Turrens 2003,
Halliwell a Gutteridge 2007). Ionizující záření dokáže vytvářet OH∙ homolytickým
štěpením vody – tato produkce OH∙ je pak hlavním důvodem poškození makromolekul
po expozici γ-zářením. Dalším zdrojem OH∙ je reakce kyseliny chlorné se superoxidem
či ionty železa nebo ultrazvuková sonikace. Po vystavení vodného prostředí ultrazvuku
vznikají bublinky plynu, které se zvětšují a zase zanikají. V tomto procesu nazývaném
akustická kavitace dochází ke vzniku horkých míst (až několik tisíc stupňů celsia)
s tlakem několikaset atmosfér, což také způsobuje homolytické štěpení vody na H∙ a
OH∙.
Reakce OH∙ můžeme rozdělit do tří typů: odtržení vodíku, adice a elektronový
transfer. Např. aditivní reakce OH∙ s guaninem vytváří 8-hydroxyguaninový radikál
(Halliwell a Gutteridge 2007).

2.1.1.5 PEROXYLOVÉ A ALKOXYLOVÉ RADIKÁLY
Peroxylové (RO2∙) a alkoxylové (RO∙) radikály bývají dobrými oxidanty a jsou
tak po hydroxylovém radikálu nejdůležitějšími ROS. RO2∙ se účastní např. peroxidace
lipidů odtrháváním H∙. Kromě reakce s jinými molekulami mohou RO2∙ reagovat i
navzájem s sebou tzv. Russelovým mechanismem za tvorby singletového kyslíku,
alkoholu a karbonylové sloučeniny.
Jejich vznik je dán rozpadem organických peroxidů za tvorby RO2∙ a RO∙.
Peroxidy jsou za pokojových podmínek stabilní, takže jsou rozkládány jen při vyšší
teplotě, expozicí UV zářením, nebo vystavením přechodným kovům (Halliwell a
Gutteridge 2007).
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2.1.1.6 KYSELINA CHLORNÁ
Kyselina chlorná v organismu vzniká v aktivovaných neutrofilech působením
myeloperoxidasy a slouží tak jako antibakteriální obrana. HClO je totiž silné oxidační
činidlo srovnatelné s OH∙ a stejně jako on interaguje s DNA, thiolovými skupinami,
vitamínem C atd. V reakci se superoxidem nebo v přítomnosti přechodných kovů se
stává zdrojem OH∙ (Halliwell a Gutteridge 2007).

2.1.1.7 OZON
Ozon je další ROS neradikálového charakteru. Jde o velice dráždivý plyn, který
se špatně rozpouští ve vodě a již nízké koncentrace (0,5 p.p.m) mohou způsobit plicní
poškození během několika hodin. O3 indukuje zánět aktivací plicních makrofágů a skrze
neutrofily jde o další zdroj ROS. Přímé působení ozonu poškozuje oko (oxiduje
proteiny a lipidy očních tekutin) a kůži – je to totiž silný oxidant schopný přidávání
dvojných vazeb lipidům (za tvorby ozonidů) a ataku thiolových skupin proteinů.
Ozon je většinou exogenní látka – může však vznikat za určitých patologických
okolností také in vivo. Jde o ozonolýzu cholesterolu v aterosklerotickém plátu po
stimulaci fagocytů (Halliwell a Gutteridge 2007).

2.1.2 ZDROJE VOLNÝCH RADIKÁLŮ A ROS
V buňce je celá řada míst, která mohou sloužit jako zdroj ROS – xantinoxidasa,
cytochromy P450, mitochondriální elektron-transportní řetězec a další. ROS dále
vznikají působením UV, ionizujícího záření a některých xenobiotik. U jednotlivých
příkladů ROS byla některá tato místa již zmíněna (Smart a Hodgson 2008, Valko et al.
2007, Young et al. 2002).
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2.1.2.1 MITOCHONDRIE A MITOCHONDRIÁLNÍ ENZYMY
Největší množství intracelulárního ROS je produkováno v mitochondriálním
dýchacím řetězci mezi komplexy I (srdce a plíce) a III (mozek) – která je navíc vyšší při
hypoxii (Solaini et al. 2010, Turrens 2003). Ukázalo se, že ROS vznikající v komplexu
III stabilizují HIF-1α (Chandel et al. 2000) a že komplex I je hlavním zdrojem ROS,
které hrají roli při patofyziologii stárnutí a Parkinsonovy nemoci (Turrens 2003).
Komplex I mitochondriálního elektron-transportního řetězce může produkovat
superoxidové

anionty

během

re-oxidace

flavinového

mononukleotidu

NADPH-ubichinonovéreduktasy (Ott et al. 2007, Young et al. 2002). Hlavní masa O2-∙
je

ale

výsledkem

semichinonového

redukce

aniontu

molekulárního

tvořícího

se

kyslíku

během

elektronem

redoxního

cyklu

z nestabilního
ubichinonu

v mitochondriálním komplexu III. Další produkci ROS zde podporuje přenos elektronu
z ubichinolu na Rieskeho protein s Fe-S centrem (Turrens 2003, Valko et al. 2007,
Young et al. 2002).
Produkce O2-∙ může být zvýšena přítomností určitých inhibitorů flavoproteinů
(xenobiotika), jako jsou např. rotenon, difenyljodonium, antimycin, myxothiazol a
kyanid (Turrens 2003, Young et al. 2002). Kromě ovlivňování enzymů, mohou některá
xenobiotika tím, že přijmou elektron a přenesou jej na molekulární kyslík, tvořit
superoxidový radikál. Takto působí například protinádorové léčivo doxorubicin a další
anthracyklinová chemoterapeutika (přijímají elektron přímo z komplexu I –
myokardiální toxicita) (Turrens 2003).
Zatímco superoxidový aniont vytvořený v matrix je zde také eliminován, aniont
z mezimembránového

prostoru

může

být

transportován

napěťově-závislými

aniontovými kanály do cytoplasmy (Derick et al. 2003). Celková produkce O2-∙ navíc
závisí na respirační aktivitě mitochondrií (Turrens 2003).
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2.2 ŽELEZO
Železo (spolu s např. mědí, chromem a kobaltem) řadíme mezi tzv. redox-aktivní
kovy, které dokáží generovat reaktivní radikály. Narušení homeostázy těchto kovů
může vést k tvorbě ROS a skrze ně k vyvolání oxidačního stresu. Na druhou stranu je
potřeba nezapomínat na esenciální roli železa v růstu buněk, využití kyslíku, aktivitě
některých enzymů, imunitní odpovědi a v mnoha dalších procesech (Bendová et al.
2010, Jomova a Valko 2011).
Jeho vnitrobuněčná koncentrace je regulována sítí signálních drah, které jsou
spouštěny nízkou či naopak vysokou hladinou železa a transportují ho jak mezi
buněčnými kompartmenty, tak i z a do buňky jako takové. Při poruše této regulace
může dojít k rozvinutí některých onemocnění. Při přetížení železem to je např.
ß-talasémie či Friedreichova ataxie, a naopak při deficitu některé z anémií
(sideropenické anémie) 2 (Kovacevic a Richardson 2011). Nemluvě pak o oxidačním
poškození popsaném v kapitole 2.5.

2.2.1 ROLE ŽELEZA V ORGANISMU
Železo se ve vodném prostředí vyskytuje hlavně ve formě Fe2+ a Fe3+ iontů.
Jejich komplexy umožňují elektronový přenos a acidobazické reakce, což je důvodem
důležitosti železa v biologických systémech. Například jedna z nejdůležitějších reakcí
živých organismů – syntéza DNA – se neobejde bez redukce ribonukleotidů na
odpovídající

deoxyribonukleotidy.

Tato

přeměna

je

katalyzovaná

enzymem

ribonukleotidreduktasou (RNR), což je metaloenzym obsahující ve svém katalytickém
místě právě železo (Crichton 2007, Richardson a Poňka 1997).

2

Friedreichova ataxie je autosomálně recesivně dědičná (9q13-21) choroba. Dochází u ní k amplifikaci
tripletu GAA. Vzniká frataxin, který je součástí vnitřní mitochondriální membrány a podílí se na
propustnosti volných radikálů. (Zima 2007)
U ß-talasémie dochází k jednoduchým záměnám nukleotidových bází u DNA ß-globinového genu.
Dochází k defektní tvorbě hemoglobinu a volné α-řetězce poškozují membránu a vedou k hemolýze.
Opakované transfúze spolu s hemolýzou vedou k přetížení organismu železem. (Pecka 2006)
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Metaloproteiny můžeme rozdělit podle toho, jakou roli zde daný kov hraje –
strukturální role, skladování a transport kovu, elektronový přenos, vazba kyslíku a
katalytická role (Crichton 2007).

2.2.2 HEMOPROTEINY
Hemoproteiny jsou skupinou proteinů, kde je železo vázáno ke čtyřem
dusíkovým atomům v porfyrinovém kruhu a dalším dvěma ligandům (jeden nebo oba
mohou být proteinové). V syntéze hemu je železo (Fe2+) vázáno na protoporfyrin IX
v posledním kroku enzymem ferrochelatasou. Hemoproteiny pak ještě dále dělíme na
přenašeče kyslíku, aktivátory molekulárního kyslíku a na elektron-transportní proteiny
(Crichton 2007, Voet a Voetová 1995).

2.2.2.1 PŘENAŠEČE KYSLÍKU
Hlavními zástupci proteinů přenášejících kyslík jsou hemoglobin a myoglobin,
ve kterých je k apoproteinu prostetická skupina hem vázána velkým množstvím
hydrofilních interakcí a jednou koordinační vazbou mezi histidinem proteinu
a železnatým iontem (Crichton 2007).
Myoglobinový

polypeptid

je

kompaktní

molekula

složená

hlavně

z úseků α-šroubovic (osm helixů). Mezi helixy E a F je uložen hem tak, že jeho
nepolární část je uložená ve vnitřní nepolární části bílkoviny. Hem je k proteinu vázán
přes proximální histidin koordinační vazbou Fe2+. Myoglobin má vyšší afinitu ke
kyslíku než hemoglobin (adsorpční křivka má hyperbolický tvar) – jeho funkce je
skladovat kyslík ve svalové tkáni.
Hemoglobin (Hb) je metaloprotein červených krvinek transportující kyslík
z plicní tkáně do ostatních tkání a naopak je zodpovědný i za přenos oxidu uhličitého (a
protonů) z periferních tkání do plic, odkud je vydechován. Hb má na rozdíl od
myoglobinu kvartérní strukturu a váže čtyři molekuly kyslíku. Sigmoidální tvar sycení
kyslíkem je dán tím, že každá další molekula kyslíku se váže snáze než ta předchozí.
S touto vazbou se také mění konformace apoproteinu. Vazba O2 přerušuje iontové
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vazby karboxylových konců všech podjednotek. Další navázání O2 pak musí přerušit
menší počet iontových vazeb, a proto je také snazší.
Různé typy hemoglobinů mají také různou afinitu ke kyslíku tak, aby v různých
fázích vývoje (od plodu přes novorozence až k dospělému člověku) správně plnil svou
funkci. Například fetální hemoglobin (HbF) má vyšší afinitu než HbA matky, díky
čemuž z něho může v placentě přebírat kyslík (je zde nižší parciální tlak kyslíku). Po
narození postupně vymizí, protože naopak hůře předává kyslík tkáním (Crichton 2007,
Murray et al. 2002, Voet a Voetová 1995).

2.2.2.2 AKTIVÁTORY MOLEKULÁRNÍHO KYSLÍKU
Do této skupiny patří cytochromoxidasa, peroxidasy, katalasy a cytochromy P 450.
Železo v těchto enzymech váže buď kyslík, peroxid vodíku nebo tvoří železo-uhlíkovou
vazbu se substrátem (cytochromy P450).
Cytochrom-c-oxidasa (komplex IV) je posledním enzymem v dýchacím řetězci.
Jde o velký transmembránový protein lokalizován na vnitřní mitochondriální
membráně, kde katalyzuje redukci molekulárního kyslíku na vodu. Kyslík je redukován
v místě, kde je kromě iontu železa ještě iont mědi – tvoří binukleární centrum
(cytochrom a3 – CuB). Elektrony jsou sem dodávány z cytochromu c dalším
binukleárním centrem cytochrom a - CuA.
Katalasa a peroxidasa jsou enzymy redukující peroxid vodíku. Katalasa na
rozdíl od peroxidasy dokáže využít peroxid vodíku jako elektronový akceptor i donor:
H2O2 + H2O2 → 2H2O + O2
Oba enzymy pak mohou oxidovat různé organické substráty:
AH2 + H2O2 → A + H2
Další informace viz. kapitola 2.6.
Cytochromy P450 (CYP 450) se nacházejí téměř ve všech savčích tkáních, kde
katalyzují celou řadu různých reakcí. Jsou to většinou membránově vázané proteiny
endoplasmatického retikula (ER; mikrozomální) nebo vnitřní membrány mitochondrií.
22

Většina substrátů CYP 450 jsou hydrofobní látky (xenobiotika, steroidy, prostaglandiny, leukotrieny, mastné kyseliny…). Funkce CYP 450 je monooxygenasová –
zabudovává atom kyslíku do lipofilní molekuly a tak zvyšuje její polaritu (Crichton
2007):
RH + O2 + NAD(P)H + H+ → ROH + H2O + NAD(P)+

2.2.2.3 ELEKTRON TRANSPORTNÍ PROTEINY
Do této skupiny patří enzymy známé jako cytochromy, které pak dělíme do tří
skupin – cytochromy a, b a c. Jejich vzájemný rozdíl je v absorpčních spektrech a
v bočních řetězcích hemu. Axiální ligandy hemového železa jsou u cytochromu a a b
oba histidinové zbytky, kdežto u cytochromu c je to jeden histidinový a druhý je často
metioninový. Cytochromy jsou v přírodě široce zastoupeny a slouží jako elektronové
přenašeče v mitochondriích, endoplazmatickém retikulu, fotosyntetických organelách
apod. Cytochrom c není na rozdíl od ostatních enzymů dýchacího řetězce vázaný na
membráně a slouží jako transportér elektronů mezi komplexy III a IV (Crichton 2007).
Více v kapitole 2.4.1.

2.2.3 Fe-S PROTEINY
Jde o proteiny charakteristické přítomností Fe-S klastrů a lze je klasifikovat na
jednoduché a složitější Fe-S proteiny. Jejich funkce jsou různé – od elektronového
transportu (rubredoxiny, ferredoxiny,…) až po enzymy s redoxní funkcí (sukcinátdehydrogenasa, nitrogenasa,…). Fe-S proteiny se mohou vyskytovat jako samostatné
proteiny (např. rubredoxiny a ferredoxiny), stejně jako součást enzymových molekul.
Fe-S proteiny obsahují klastry typu:
-

[Fe-S] vázané ke čtyřem cysteinovým zbytkům (rubredoxiny)

-

[Fe2-S2] S-vázané k cysteinovým zbytkům nebo kombinace S- a
N- vazby k cysteinovým resp. histidinovým zbytkům (ferredoxiny)

-

[Fe3-S4]
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-

[Fe4-S4].

Mitochondriální elektron transportní řetězec (v komplexu III) obsahuje Rieskeho
protein, který má [(Cys.S)2FeS2Fe(N.His)2] klastr a který katalyzuje oxido-redukci
mobilních redoxních komponent ubichinolu a cytochromu c – vytváří při tom
elektrochemický potenciál spojený se syntézou ATP (Crichton 2007, Voet a Voetová
1995).

2.2.4 OSTATNÍ PROTEINY OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO
Jedná se o heterogenní skupinu proteinů, kde železo není vázáno ani na hem ani
ve formě Fe-S. Dělíme je na mononukleární a dinukleární proteiny s nehemově
vázaným železem. Mezi mononukleární řadíme dioxygenasy (lipoxigenasy, Rieskeho
oxygenasy…),

hydroxylasy,

prolylhydroxylasa,

α-keto-dependentní

thyminhydroxylasa…),

enzymy

(prolin-4-hydroxylasa,

isopenicilin-N-syntasu

dismutasu (Crichton 2007).
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a

superoxid

2.3 METABOLISMUS ŽELEZA
Lidské tělo obsahuje přibližně 45 mg Fe/kg, přičemž muži mají vyšší hodnoty
než ženy. Většina železa je vázána v hemoglobinu a činí tak přibližně 30 mg Fe/kg, což
odpovídá zhruba 2,1 – 2,5 g železa. Zásoby železa v játrech, slezině, kostní dřeni a
svalu spolu s feritinem a hemosiderinem odpovídají přibližně 10 – 12 mg Fe/kg u mužů
a asi 5 mg Fe/kg u žen. Pouze 3 mg železa volně cirkulují v tělních tekutinách vázané
na transportní protein transferin. K udržení systémové homeostázy slouží hlavně
regulace hepcidinem (dříve znám také jako LEAP-1 a HAMP) – peptidickým
hormonem syntetizovaným v játrech v odpovědi na zánět nebo přetížení železem
(Crichton 2007, Fontecave a Pierre 1993, Pecka 2002, Singh et al. 2011).

2.3.1 ABSORPCE ŽELEZA A TRANSPORT ENTEROCYTEM
Lidské tělo není prakticky schopno exkrece železa (vyjma krvácení), takže jeho
denní příjem činí pouze asi 1 mg/den, což je dávka kryjící denní ztráty (exfoliace buněk
střevní mukózy, výstelky urogenitálního traktu a kůže a ztráty s červenými krvinkami).
Nutno říci, že většina železa v těle je reutilizována a jen malé ztráty jsou doplňovány ze
zevních zdrojů. Absorpce železa z potravy jako taková nezávisí jen na množství
v potravě, pH a motilitě střev, ale také na jeho formě (hemové a nehemové) a oxidačním
stavu.
Hemové železo (především z masa) se po denaturaci hemoproteinu v žaludku
absorbuje pomocí specifických hem-vázajících míst – protein přenášející hem 1
(HCP-1), ale samotný hem má špatnou absorpci, protože snadno tvoří polymery. Na
druhou stranu hem ve formě Hb je dobře absorbován, protože po proteolýze globinu
zůstává jako monomer díky přítomnosti primárních aminů.
Nehemové železo se vstřebává mnohem hůře. Jeho absorpci usnadňuje
přítomnost masa a organických kyselin – nejsilnějším promotorem je pak kyselina
askorbová, protože dokáže redukovat Fe3+ na lépe rozpustné Fe2+ a navíc tvoří
chelatační komplexy s chloridy železa v kyselém prostředí žaludku, které jsou rozpustné
a dobře vstřebatelné i v zásaditém prostředí střeva. Delší zahřívání potravy pak vede
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k destrukci nejen vitaminu C ale i jiných kyselin zlepšujících biologickou dostupnost
železa (citrát, malát, laktát a tartarát). Na druhou stranu v potravě nalezneme i inhibitory
absorpce nehemového železa jako jsou polyfenoly a fytáty, některé proteiny (např.
sójový), vápník a fosfát (zřejmě tvoří dohromady špatně dostupné vápenato-fosfátoželezité komplexy).
Samotný přestup železa z potravy do plasmy má pak tři fáze. Uptake železa ze
střevní lumen: 1) přenos přes kartáčový lem apikálního pólu buněk mukózy, 2) transport
přes buňky mukózy a 3) uvolnění železa na bazolaterální straně plazmatickým
transportním proteinům (hl. transferinu).
Nehemové železo ve formě Fe2+ iontů (nebo Fe3+ po redukci ferrireduktasou3 na
Fe2+) na apikálním pólu enterocytů transportováno pomocí divalentního přenašeče
kovových iontů 1 (DMT1/DCT1/Nramp2). Hemové železo se vstřebává snadněji, ale
přestože byla popsána celá řada specifických receptorů pro hem, není stále jasné, zda
má hem receptory-zprostředkovanou absorpční cestu. Každopádně po jeho vstupu do
enterocytu je degradován mikrozomální hemoxygenasami (HO-1) za tvorby CO,
bilirubinu a železnatého iontu. Reakce vyžaduje molekulární kyslík a NADPH.
Hemové i nehemové železo nakonec prochází enterocytem jako Fe2+ a tvoří
v něm labilní cytosolický pool železa. Nejlépe popsaným enterocytárním poolem je
feritin. Krom něho se na transportu enterocytem podílejí i další proteiny – jmenovitě
např. mobilferrin a paraferritin. Exkrece železa z buněk mukózy do plazmy je
uskutečňována hlavně transmembránovým proteinem ferroportinem (IREG1, MTP). 4
Absorpce železa a jeho skladování je regulováno proteiny regulující železo (IRP1 a
IRP2), které váží specifické vlásenkové smyčky RNA (Crichton 2007, Fontecave a
Pierre 1993, Hentze et al. 2004, Jomova a Valko 2011, Kalinowski a Richardson 2005,
Pecka 2002).

3

Tato reduktáza se ukázala být duodenálním cytochromem b (Dcytb), který vykazuje 40-50%
totožnost ve struktuře jako rodina plazmatických membránových reduktas cytochrom b561. (Crichton
2007, Hentze et al. 2004, Singh et al. 2011)
4
Kromě enterocytů se ještě nachází na buňkách CNS, makrofázích, hepatocytech a
syncytiotrofoblastech placenty. Slouží k uvolňování železa, aby mohlo být využito v místě potřeby.
(Hentze et al. 2004)
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2.3.2 DISTRIBUCE ŽELEZA
Železo ze střeva je v plazmě navázáno na apotransferin a tvoří tak jeho
transportní formu v krvi a tou je glykoprotein transferin (Tf) patřící do rodiny
železo-vázajících proteinů, které je možné nalézt u většiny obratlovců v tělních
tekutinách. Vzhledem k tomu, že Fe2+ ionty ve volné formě mohou být zdrojem
toxických hydroxylových radikálů, jsou Fe2+ oxidovány po zprostředkovaném uvolnění
z buněk ceruloplazminem na Fe3+ a v této formě jsou pak inkorporovány do
apotransferinu (Crichton 2007, Pecka 2002, Richardson a Poňka 1997).

2.3.3 VSTUP DO BUŇKY A SKLADOVÁNÍ
K přejímání železa z transferinu do buněk slouží transferinový receptor (TfR).
TfR jsou homodimery spojené dvěma disulfidickými můstky sestávají se ze dvou
identických glykosylovaných podjednotek. U lidí je gen pro TfR lokalizován na
dlouhém raménku chromosomu 3 spolu s geny pro Tf, melanotransferin a
ceruloplasmin. Kromě klasického TfR (TfR1) byl objeven i druhý podobný protein a
tím je TfR2. Na rozdíl od TfR1 není jeho exprese posttranskripčně regulována na železo
reagujícími složkami (IREs), takže TfR2 dovoluje kontinuální přívod Tf-vázaného
železa do některých buněk (hepatocyty a hematopoetické buňky) nehledě na regulaci
dané stavem železa v buňce.
Studie u pacientů resp. myší s hypotransferinémií ukázaly, že buňky dokáží
přijímat i netransferinově vázané železo (NTBI). Předpokládalo se, že tuto formu železa
buňky vstřebávají pomocí membránově vázaných reduktas železa. Záhy na to byl
identifikován tzv. SFT (stimulátor transportu železa), který dokáže kromě železa
vázaného na Tf přijímat i NTBI. Kromě SFT se ještě předpokládá obdobná role i u
integrinů a mobilferrinu – fyziologický význam je však nejistý.
Většina železa v buňkách je směrována do mitochondrií, kde je využito
inkorporací do hemu a k tvorbě Fe-S klastrů. Železo, které není po vstupu do buňky
ihned využito, musí být skladováno. K tomu slouží v buňkách ubikvitární multimerní
protein feritin. Ten je u většiny obratlovců složen z 24 lehkých a těžkých řetězců
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tvořících schránku pro atomy železa, kterých uvnitř může být až 4500! Přejímá jej
z labilního intracelulárního poolu nejen za účelem uskladnění, ale také detoxifikace. Při
nadbytku železa nalézáme v buňkách hemosiderin, což je vlastně agregovaná, hůře
rozpustná forma feritinu.
Jak už bylo uvedeno výše, enterocyty a některé jiné buňky mají k exportu železa
speciální transportér ferroportin. U ostatních buněk k tomuto účelu slouží ceruloplasmin
(jeho role byla popásána výše v kapitole 2.3.2) (Crichton 2007, Fontecave a Pierre
1993, Hentze et al. 2004, Pecka 2002).
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2.4 MITOCHONDRIE
Mitochondrie jsou membránové organely, které nalezneme téměř ve všech
eukaryotických buňkách. U některých prvoků došlo k restrikci mitochondrií a např.
většina savčích červených krvinek mitochondrie také neobsahuje (tzv. neúplné buňky).
Příkladem savce s jaderným erytrocytem je velbloud. V ostatních případech můžeme
uvnitř buněk nalézt od několika mitochondrií až po jejich tisíce – jednotlivě, nebo
uspořádané do řetízků apod. (většinou v místě největší potřeby5). Čím větší energetické
nároky buňka má, tím více mitochondrií u ní nalezneme. To, že se jim říká buněčné
elektrárny, má své opodstatnění v lokalizaci citrátového cyklu a dýchacího řetězce
jakožto hlavního zdroje adenosintrifosfátu (ATP) právě v těchto organelách.
Samotná mitochondrie je tvořená dvěma membránami, které tak oddělují vnitřní
prostor (matrix) od vnějšího prostoru (mezimembránový prostor). Jejich složení je
odlišné a odvíjí se od toho i jejich funkce a procesy, které na nich probíhají. Zatímco
vnější membrána je bohatá na cholesterol, obsahuje kanálotvorný protein porin a je tak
prostupná pro většinu metabolitů; vnitřní membrána je chudší na cholesterol, vybíhá
v kristy (zvětšení povrchu; počet je závislý podobně jako počet mitochondrií na typu
buňky) a co je nejdůležitější, obsahuje enzymy dýchacího řetězce a oxidativní
fosforylace (Alberts et al. 2005, Bolsover et al. 2004, Pecka 2002). V matrix
mitochondrií se nachází citrátový cyklus, enzymy účastnící se ß-oxidace mastných
kyselin apod.

2.4.1 DÝCHACÍ ŘETĚZEC A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE
Enzymové komplexy dýchacího

řetězce jsou lokalizovány na vnitřní

mitochondriální membráně.
Komplex I (NADH dehydrogenasový komplex) přijímá elektrony z NADH a
předává je skrze flavinové a Fe-S centra ubichinonu (Q; malá hydrofobní molekula,

5

Například u spermií jsou lokalizovány podél ústřední části bičíku a u buněk srdeční svaloviny podél
kontraktilních vláken. (Alberts et al. 2005)
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která se může volně pohybovat po vnitřní membráně). Použitím jedné molekuly NADH
tato reakce přenese čtyři protony z matrix do mezimembránového prostoru.
Komplex II (sukcinát-Q-reduktasový komplex) přenáší elektron z FADH2 na
ubichinon skrze Fe-S centra. Na rozdíl od komplexu I, tento nemá funkci protonové
pumpy.
Komplex III (cytochrom b-c komplex) je dimer, přijímající elektrony z Q a
předává je cytochromu c, což je další transportér. Tato reakce přenese čtyři protony do
mezimembránového prostoru.
Komplex IV (cytochrom-c-oxidasa) přijímá elektrony z cytochromu c a přenáší
je k finálnímu akceptoru, kterým je kyslík. Ze dvou molekul redukovaného
cytochromu c jsou touto reakcí přeneseny dva protony (Smart a Hodgson 2008).
Dýchací řetězec pumpuje protony do mezimembránového prostoru a vytváří tak
pH gradient (membránový potenciál = ΔΨm). Protony díky tomuto rozdílu putují zpět
do matrix skrze komplex V (ATP-syntasu). Tento tok protonů je pak využit
k fosforylaci ADP za vzniku ATP. Ke tvorbě jedné molekuly ATP je potřeba, aby
protekly tři nebo čtyři elektrony. Vzniklý ATP je pak skrze vnitřní mitochondriální
membránu transportován adeninnukleotidtranslokasou, aby mohl být dostupný pro
zbytek buňky (Halliwell a Gutteridge 2007, Smart a Hodgson 2008).
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2.5 OXIDAČNÍ STRES
Pojem oxidační stres (nebo také oxidativní stres) je často definován jako
disbalance mezi oxidačními látkami a antioxidanty ve prospěch pro-oxidantů. Zvýšená
hladina těchto oxidantů vede k řetězové reakci volných radikálů, které napadají a
poškozují proteiny, lipidy, polysacharidy a DNA (Charkoudian et al. 2007, Polidori et
al. 2001, Solaini et al. 2010, Turrens 2003).
Oxidační stres bývá spojován s celou řadou onemocnění – resp. s mechanismem
jejich vzniku (nádorová onemocnění, diabetes, makulární degenerace, Alzheimerova a
Parkinsonova choroba,

ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění jako jsou

ischemicko-reperfúzní poškození, myokarditida, arytmie, hypertenze…) nebo přispívá
k poškození v jejich průběhu (alkoholické poškození jater, hepatitida C, léková
hepatotoxicita

či

kardiotoxicita,

ischemicko-reperfúzní

poškození,

zánětlivá

onemocnění…) (Bendová et al. 2010, Charkoudian et al. 2007, Jomova a Valko 2011,
Ott et al. 2007, Solaini et al. 2010, Young et al. 2002).
Zvýšená produkce ROS v mitochondriích spouští vnitřní cestu aktivace apoptózy
zvýšením permeability vnější mitochondriální membrány. Výsledkem tohoto procesu je
prostup cytochromu c do cytoplasmy, kde interaguje s Apaf-1 (aktivační faktor
apoptických proteáz 1). V přítomnosti dATP dochází k polymerizaci tohoto komplexu
za vzniku apoptosomu, který aktivuje kaspasu 9 a ta kaspasu 3, … spouští tedy sled
reakcí vedoucí ve svém důsledku k apoptickému zániku buňky (Jung et al. 2004,
Turrens

2003).

Nedostatek

cytochromu c

vede

k dalšímu

hromadění

O2-∙

v mezimembránovém prostoru, protože odstraňoval superoxidové anionty. Navíc jeho
absence zpomalí tok elektronů mezi komplexem III a IV, což vede k redukování
dýchacího řetězce (Turrens 2003).
Různé ROS nebo RNS mohou deregulovat homeostázu železa a tím dále
potencovat oxidační poškození. Například vysoké intracelulární hladiny O2-∙ či peroxidů
a nízké pH jsou schopné uvolnit železo z jeho vazby na proteiny a zvýšit tak jeho labilní
intracelulární pool (LIP) a tím i produkci hydroxylových radikálů (Bendová et al. 2010,
Jomova a Valko 2011).
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Nekrotická a apoptická smrt buněk myokardu v důsledku ischemickoreperfúzního poškození je způsobená deplecí ATP acidózou a oxidačním poškozením.
Nekróza je charakteristická buněčným rozpínáním a následným prasknutím s uvolněním
obsahu cytosolu. Naproti tomu apoptóza probíhá u buněk schopných dodat tomuto
procesu energii a ústí v aktivaci kaspas, kondenzaci chromatinu, scvrkávání buněk a
fragmentaci DNA (Jung et al. 2004).

2.5.1 FENTONOVA A HABER-WEISSOVA REAKCE
Železo může být z vazby na železo-obsahující molekuly (např. feritin) uvolnit
superoxidovými radikály. Ukázalo se, že zdrojem volného železa mohou být i enzymy
obsahující [4Fe-4S] klastry. Superoxidový radikál tyto enzymy inaktivuje a urychlí
proces, který vede k oxidaci Fe-S klastrů (za normálních podmínek obsahují dva Fe2+ a
dva Fe3+ ionty).
[2Fe2+ 2Fe3+-4S]2+ + O2-∙ + 2H+ → [Fe2+ 3Fe3+-4S]3+ + H2O2
Oxidovaná forma enzymu váže Fe3+ silněji, proto dochází k uvolnění Fe2+ iontů
z proteinu.
[Fe2+ 3Fe3+-4S]3+ → [3Fe3+-4S]+ + Fe2+

(Jomova a Valko 2011)

Uvolněné železnaté ionty se pak mohou účastnit Fentonovy reakce za tvorby
vysoce reaktivních a toxických hydroxylových radikálů. Tato reakce má význam hlavně
u stavů s přetížením organismu železem (hemochromatóza, ß-talasémie apod.).
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ∙OH + OHDruhým typem reakce vysvětlující produkci toxických hydroxylových radikálů
je Haber-Weissova reakce, které se účastní již zmíněný superoxidový aniont radikál.
Můžeme jí charakterizovat jako kombinaci Fentonovy reakce s redukcí železitých iontů
superoxidem. Dostáváme tak komplexnější pohled na to, jak v organismu vznikají
hydroxylové radikály v prostředí iontů železa a ROS.
Fe3+ + O2-∙ + H2O2 → Fe2+ + O2 + ∙OH + OH-
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Důležité je zmínit, že krom železa, se Fentonovy reakce může účastnit i jiný
redoxně aktivní kov, jako je např. chróm či kobalt (Charkoudian et al. 2006, Jomova a
Valko 2011, Fontecave a Pierre 1993, Halliwell a Gutteridge 2007). Stejně tak i fakt, že
přestože je tato reakce in vitro dobře prozkoumána, její role za fyziologických
podmínek není zcela jasná (Jomova a Valko 2011).

2.5.2 POŠKOZENÍ BIOMAKROMOLEKUL
Vzhledem k extrémně krátkému poločasu hydroxylového radikálu (1 ns), reaguje
jen v blízkosti svého vzniku. Pokud OH∙ vzniká poblíž DNA, může dojít k reakci
s bázemi či s cukernou kostrou, což ústí ve změny na bázích či zlomech v řetězci.
Doposud bylo takovýchto oxidativních produktů DNA identifikováno více jak 100 a
jsou mutagenní a karcinogenní, z nichž nejlépe je prostudovaná tvorba 8-OH-G (spolu
s některými dalšími je vyobrazen na Obr. 2-1) (Jomova a Valko 2011, Ott et al. 2007.
Valko et al. 2007).

Obr. 2-1 Příklady některých oxidativních modifikací nukleových bází. Převzato z (Smart et al.
2008).

Peroxidace lipidů má za následek vznik peroxylových radikálů, které se mohou
zacyklit v endoperoxidy, jež jsou prekurzorem malondialdehydu (MDA). Krom MDA
je hlavním produktem peroxidace lipidů 4-hydroxy-2-noneal (HNE). HNE je slabým
mutagenem, ale zdá se, že je předním toxickým produktem peroxidace lipidů. MDA
reaguje s bázemi nukleových kyselin za vzniku adduktů. Peroxidace lipidů tedy stejně
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jako přímé poškození DNA může vést ke vzniku nádorového onemocnění (Jomova a
Valko 2011).

Obr. 2-2 Schématické znázornění tvorby reaktivních forem kyslíku a peroxidace lipidů. Schéma
začíná redukcím molekulárního kyslíku na superoxidový radikál, který je následně dismutován
SOD na peroxid vodíku, který se účastní Fentonovy reakce za tvorby hydroxylového radikálu,
jež reaguje s polynenasycenými mastnými kyselinami za tvorby lipidového radikálu (L∙). L∙ pak
dále může reagovat s molekulou kyslíku na peroxylový (LOO∙) či alkoxylový (LO∙) radikál.
Dalšími reakcemi LOO∙ vzniká MDA, která se může vázat na nukleové báze za tvorby adduktů.
Převzato a upraveno dle (Jomova a Valko 2011, Valko et al. 2007).

Vedlejší řetězce aminokyselin (především cystein a metionin) jsou náchylné
k oxidačnímu působení ROS/RNS. Oxidace thiolové skupiny cysteinu způsobí vznik
disulfidové

vazby

mezi

jinými

thiolovými

skupinami

proteinu,

nebo

k nízkomolekulárním thiolům, jako je např. glutathion (GSH) (Stadtman 2004, Valko et
al. 2007).
Reakce proteinu s OH∙ vede k odtržení vodíku a v aerobním prostředí vzniklý
karboradikál reaguje s kyslíkem za tvorby peroxylového radikálu, který je dále
přeměněn na alkylový peroxid v reakci s protonovaným superoxidem (HO2∙).
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Karboradikál může reagovat s jiným karboradikálem za tvorby -C-C- kroslinkovaného
proteinu. Působením hydroxylových radikálů na glutamovou kyselinu a prolin může
také naopak docházet ke štěpení peptidových vazeb (Stadtman 2004).
Volné aminoskupiny proteinů mohou za podmínek oxidačního stresu reagovat
se sacharidy přes meziprodukty (Schiffovy báze, Amadoriho a Maillardovy sloučeniny)
na takzvané produkty pokročilé glykace (AGEs). Tyto látky jsou vysoce reaktivní a
dávají celé spektrum těžko analyzovatelných konečných produktů. Chemicky je nejlépe
charakterizován pentosidin a karboxylmetyllysin (CML) (Valko et al. 2007).

35

2.6 ANTIOXIDAČNÍ MECHANISMY
Vzhledem k tomu, že živé organismy se denně setkávají s velkým množstvím
volných radikálů, vyvinuly si celou řadu ochranných mechanismů na několika úrovních.
Jde o prevenci vzniku, opravné mechanismy, fyzikální ochrany a antioxidační ochrana.
Hlavními enzymatickými antioxidanty jsou SOD, glutathionperoxidasa (GPx) a
kataláza. Neenzymaticky se organismus brání tzv. antioxidanty, jako jsou kyselina
askorbová (vitamín C), α-tokoferol (vitamín E), GSH, karotenoidní a flavonoidní látky
atd (Valko et al. 2007).

2.6.1 MITOCHONDRIÁLNÍ ANTIOXIDAČNÍ OCHRANA
V mitochondriích se tvoří velké množství ROS, které by bez existující ochrany
tyto a další organely poškodily. Superoxidový aniont (neodstraněný může reagovat
s jinými ROS za vzniku dalších radikálů - např. s H2O2 na OH∙) je enzymaticky
přeměňován na peroxid vodíku rodinou metaloenzymů – SOD. Tento děj probíhá i
spontánně, ale je několikanásobně pomalejší v porovnání s reakcí katalyzovanou SOD
(Halliwell a Gutteridge 2007, Jomova a Valko 2011, Ott et al. 2007, Turrens 2003).
2O2-∙ + 2H+ → H2O2 + O2
Mitochondriální matrix obsahuje SOD izoenzym obsahující mangan v aktivním
místě – MnSOD – a je indukován agens způsobující oxidační stress, včetně radiace a
hypoxie. V mezimembránovém prostoru (ale i v cytoplazmě) byl objeven jiný
izoenzym, obsahující místo manganu měď a zinek – CuZnSOD. Antioxidační aktivitu
v tomto kompartmentu vykazuje i cytochrom c, který může být redukován
superoxidovým aniontem za vzniku molekulárního kyslíku (Halliwell a Gutteridge
2007, Ott et al. 2007, Turrens 2003).
Peroxid vodíku vzniklý dismutací O2-∙ je za přítomnosti redukovaných
přechodných kovů zdrojem vysoce reaktivního OH∙. Tomu se mitochondrie snaží
předejít jeho rozkladem. Tyto reakce jsou katalyzovány několika enzymy – hlavním
z nich je glutathion peroxidasa. V peroxisomech je hlavním detoxifikačním enzymem
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kataláza, která byla objevena také v mitochondriích srdečních buněk (pouze v těchto
mitochondriích!).
Na mitochondriální membráně je také vázána fosfolipidová glutathionperoxidasa
specificky redukující lipidové peroxidy asociované v membráně.
Za zmínku pak stojí antioxidační role ubichinolu a cytochrom-c-oxidázy
(komplex IV). Mitochondriální membrána navíc obsahuje vitamín E (více o něm
v kapitole 2.6.3.8) (Turrens 2003).

2.6.2 ENZYMOVÉ ANTIOXIDAČNÍ MECHANISMY
Kromě superoxiddismutas zmíněných v předchozí kapitole disponuje tělo i
dalšími antioxidačně působícími enzymy.
Katalasa a peroxidasa jsou enzymy sloužící k odstranění peroxidu vodíku.
Katalasu nalezneme ve všech orgánech – hlavně v játrech. Erytrocyty jsou jí chráněny
před H2O2 vzniklým dismutací superoxidu po hemoglobinové autooxidaci. Kromě
erytrocytů

je

kataláza

membránově

vázána

v peroxisomech.

Organely

jako

mitochondrie či endoplasmatické retikulum neobsahují téměř žádnou katalázu, takže ta
je zde nemůže chránit před působením H2O2 a nezáleží na tom, zda vznikl zde, nebo se
sem dostal po úniku z peroxisomů (Halliwell a Gutteridge 2007).
Glutathionperoxidasy odstraňují H2O2 spřažením jeho redukce na vodu
s oxidací redukovaného glutathionu – viz. kapitola 2.6.3.1. GPx je rodina obsahující
několik forem tohoto enzymu. Prvním z nich je cytosolická forma cGPx (GPx1). Savčí
plasma, mléko, seminální a amniotická tekutina, vodné roztoky v oku a plicní surfaktant
obsahuje PGPx (GPx3), který vzniká hlavně v ledvinách. Přestože se nazývá
plasmatickou formou, jeho funkce v ní je díky jeho nízké koncentraci nejistá – naproti
tomu v plicích jsou hladiny mnohem vyšší. Třetí formou je střevní GI-GPx (GPx2). Ta
metabolizuje peroxidy z potravních lipidů. GPx2 se také vyskytuje v játrech spolu
s GPx4. Posledním enzymem z této rodiny je PHGpX (GPx4) jinak nazývaný
fosfolipidová glutathionperoxidasa. Jeho hlavní funkcí je redukce lipidových peroxidů
v membráně, ostatní GPx je redukují na alkoholy pomalu nebo vůbec (Halliwell a
Gutteridge 2007, Ott et al. 2007).
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2.6.3 NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ANTIOXIDAČNÍ LÁTKY

Tab. 2-1 Některá onemocnění u kterých byly v plazmě nalezeny výrazně snížené hodnoty
některých nízkomolekulárních antioxidačních látek. Převzato z (Polidori et al. 2001).
Onemocnění

Výrazně depletované antioxidanty

Cystická fibróza

ß-karoten

Wilsonova choroba

Vitamín C a kyselina močová; α-tokoferol

Rakovina plic

ß-karoten, ß-kryptoxantin, lutein/zeaxantin

Katarakta

Lykopen

Rakovina prostaty

Vitamín C

Makulární degenerace asociovaná se stárnutím

α-tokoferol

Koronární srdeční nemoci

α-karoten, γ-tokoferol

2.6.3.1 GLUTATHION
Glutathion je hlavní thiolový antioxidant obsažený ve většině buněk ve vysokých
koncentracích – u savčích buněk je to v rozmezí 300-1500 mg/kg. Pokud se podíváme
na jednotlivé kompartmenty, pak je to 1-11 mM v cytosolu, 3-15 mM v jádře a
5-11 mM v mitochondriích. Slouží jako důležitý buněčný redoxní pufr (spolu
s thioredoxinem) a hlavní neproteinový rezervoár síry. GSH je tripeptid –
γ-L-glutamyl-L-cysteinglycin. Biosyntéza je podobná u všech živých organismů – její
schéma je znázorněno na Obr. 2-3 – a probíhá v cytoplasmě. Do mitochondrií je
přenášen antiportními transportéry – dikarboxylátový přenašeč a 2-oxoglutarátový
transportní protein (Ott et al. 2007, Valko et al. 2007, Velíšek a Cejpek 2008).

Obr. 2-3 Syntéza glutathionu přes meziprodukt γ-L-glutamyl-L-cystein. Převzato z (Velíšek a
Cejpek 2008).

Díky svým redoxním a nukleofilním vlastnostem se GSH účastní redukčních
reakcí a jako obrana proti ROS, těžkým kovům a xenobiotikům. Glutathion38

dehydrogenasa

dokáže

regenerovat

L-dehydroaskorbovou

kyselinu

zpět

na

L-askorbovou kyselinu a využívá při tom GSH. Kromě vitamínu C je GSH schopen
regenerovat také vitamín E. Další enzym využívající GSH v antioxidačních
mechanismech je GPx (protein obsahující selenocystein) – ta rozkládá peroxid vodíku,
steroidní a lipidové hydroperoxidy v buněčných membránách. GSH je zde oxidován na
oxidovaný glutathion (GSSG). GSSG je regenerován glutathionreduktasou (Valko et al.
2007, Velíšek a Cejpek 2008).

2.6.3.2 BILIRUBIN
80% bilirubinu tvořeného savci vychází z katabolismu hemoglobinu uvolněného
ze starých a poškozených červených krvinek v retikuloendoteliálním systému slinivky,
jater a kostní dřeně (Halliwell a Gutteridge 2007, Pecka 2002). Bilirubin je nerozpustný
ve vodě a pevně se váže na albumin v poměru 1:1, což zabraňuje prostupu do
extrahepatální tkáně. Do hepatocytů vstupuje bilirubin po disociaci skrze přenašeče, kde
podstupuje konjugaci v ER.
Bilirubin dokáže odstraňovat RO2∙, RO∙ a singletový kyslík, což má
pravděpodobně protekční roli u novorozenců. ROS oxidují bilirubin na biliverdin, který
je recyklovatelný biliverdinreduktasou. Bilirubin vázaný na albumin je schopen ochránit
samotný protein.
Důležité je ale také nezapomínat, že bilirubin je schopen toxicky působit na
mozek a účastnit se ve formaci singletového kyslíku v přítomnosti světla (Halliwell a
Gutteridge 2007).

Obr. 2-4 Chemická struktura bilirubinu.
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2.6.3.3 KYSELINA MOČOVÁ
Kyselina močová vzniká z xantinu a hypoxantinu působením enzymů
xantinoxidasy a xantindehydrogenasy. Lidé a většina primátů postrádá schopnost
přeměňovat kyselinou močovou dále na allantoin (defektní gen pro urátoxidasu). Proto
se kyselina močová hromadí v plasmě, intracelulárním prostoru buněk a v nižších
koncentracích také v ostatních tělních tekutinách (slzy, sliny, mléko, synoviální tekutina
apod.). Uvolnění urátu z poškozených umírajících buněk navozuje imunitní odpověď.
Problémem kyseliny močové je její omezená rozpustnost ve vodě, a pokud je
produkována ve vyšším množství, vypadává ze svých roztoků – to je známé u
onemocnění zvaného dna, kde se uráty hromadí např. v kloubech a způsobují zde bolavé
otoky a zánět.
Kyselina močová je silným antioxidantem a je schopná odstranit O3 a NO2∙ a
chránit před oxidativním poškozením upřednostněním vlastní oxidace před oxidací
jiných látek. Její další schopností je chelatace iontů (Fe a Cu), což má také svou
antioxidační roli (Halliwell a Gutteridge 2007).

Obr. 2-5 Chemická struktura kyseliny močové.

2.6.3.4 DALŠÍ NÍZKOMOLEKULÁTNÍ ENDOGENNÍ ANTIOXIDAČNÍ LÁTKY
V těle nalezneme i jiné látky schopné ochránit organismus před působením ROS.
Jde

o

α-ketokyseliny

(pyruvát,

2-oxoglutarát,

glyoxylát

apod.),

melatonin

(syntetizovaný hlavně epifýzou, ale v malém množství i ostatními tkáněmi), lipoová
kyselina (vitamín B13) a koenzym Q (důležitý v mitochondriálním elektronovém
transportu).
Zajímavou skupinou jsou histidin-obsahující dipeptidy. Jak název napovídá, jde
o látky složené z histidinu a další aminokyseliny. Patří sem carnosin, homocarnosin a
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anserin. Imidazolový kruh je schopen chelatace Cu iontů. Další vlastností je slabá
ochrana před lipidovou peroxidací a také reagují s produkty těchto reakcí a stabilizují je
tvorbou adduktů.
Je obecně známo, že ženy ve vyspělých zemích žijí v průměru déle. Roli v tom
hrají i antioxidační obranné systémy. Testosteron podporuje toxicitu kyslíku,
premenopauzální ženy mají nižší zásoby železa a navíc ženské pohlavní hormony
(estradiol, estron a estriol) mohou inhibovat peroxidaci lipidů (Halliwell a Gutteridge
2007).

2.6.3.5 KAROTENOIDY
Karotenoidy jsou skupinou barevných lipofilních terpenoidních pigmentů (žluté,
červené a oranžové výjimečně i žlutozelené) syntetizovaných ve všech organismech
schopných fotosyntézy. Způsobují zabarvení mnohých květů, plodů, zeleniny apod. Na
rozdíl od jiných rostlinných pigmentů a chlorofylu můžeme karotenoidy nalézt
v různých zvířatech a zvířecích produktech jako je mléko, máslo, vaječný žloutek,
krevety, humři či losos, ptačí peří, plži apod. – vždy jsou ale rostlinného původu
(Halliwell a Gutteridge 2007, Velíšek a Cejpek 2008).
Klasifikace karotenoidů je následující: karoteny vs. xantofyly, které obsahují
atomy kyslíku. Nejdůležitějšími karoteny jsou α, ß-karoten (ale existují i další – γ, δ
aj.) a lykopen. Významnými zástupci xantofylů jsou lutein (spolu se zeaxantinem je
akumulován v retině, kde pak protektivně působí proti ionizujícím účinkům UV záření),
zeaxantin (žluté barvivo kukuřice a dalších rostlin) a astaxantin (způsobuje růžové
zabarvení lososa, měkkýšů, korýšů apod.).
Samozřejmě karotenoidních látek je ještě celá řada – neoxantin, kapsantin,
kapsorubin, ß-zeakaroten, echinenon adonirubin a mnoho dalších (Velíšek a Cejpek
2008).
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Obr. 2-6 Příklady některých karotenoidních látek přijímaných z potravy. Dle (Velíšek a Cejpek
2008).

2.6.3.6 VITAMÍN A
Vitamín A patří mezi štěpné produkty karotenoidů známé jako apokarotenoidy –
tyto látky hrají klíčovou roli v biologických funkcích – vitamíny, pigmenty, regulátory
signálních drah v buněčném dělení, růstu a diferenciaci tkání.
Do skupiny vitamínu A patří retinol (vitamín A1, all-trans-retinol) a
dehydroretinol (3,4-didehydroretinol, vitamín A2), který má mnohem nižší aktivitu než
vitamín A1. Vitamín A a jeho metabolity souhrnně nazýváme retinoidy. Savci neumí
syntetizovat retinoidy de novo – musí přijímat retinol, jeho deriváty a prekurzory
(provitamíny A) potravou. Na druhou stranu, retionidy lze nalézt pouze v živočišných
produktech, jako jsou vejce, játra, ledviny apod. Vitamín A je důležitým metabolitem
karotenoidů – savci si jej dokáží transformovat z provitamínu A oxidativním štěpením
z karotenoidů typu ß. All-trans-retinal je pak dále reverzibilně metabolizován na retinol
retinoldehydrogenasou nebo ireverzibilně na all-trans-retinovou kyselinu (Velíšek a
Cejpek 2008).
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Obr. 2-7 Chemická struktura hlavních retinoidů (Velíšek a Cejpek 2008).

2.6.3.7 VITAMÍN C
Kyselina L-askorbová (AA), jinak vitamín C, je jedním z nejprostudovanějších a
nejsilnějších antioxidantů vůbec. AA dokáže přímo odstraňovat superoxid, hydroxylový
radikál a singletový kyslík a redukovat peroxid vodíku. Důležitá je jeho role
v regeneraci tokoferolu z tokoferoxylového radikálu (TOH∙) a tím napomáhat ochraně
membrán (Blokhiina et al. 2003).
Kromě těchto vlastností je důležitou látkou u biosyntézy kolagenu, je kofaktorem
v hydroxylaci L-prolinu a L-lysinu, dále se účastní hydroxylace L-tyrosinu v syntéze
katecholaminů…
AA dokáží syntetizovat jak rostliny, tak zvířata. U zvířat toho nejsou schopny
některé primitivní formy (hmyz a bezobratlí), většina ryb, několik ptáků a savčích druhů
včetně člověka (Velíšek a Cejpek 2008).

Obr. 2-8 Chemická struktura kyseliny askorbové (vitamínu C).

2.6.3.8 TOKOCHROMANOLY A VITAMÍN E
Vitamín E se účastní mnohých základních pochodů jak v rostlinných tak
živočišných organismech. Nejlépe prostudovanou funkcí je pak odstraňování lipofilních
volných radikálů a zamezovat tak oxidaci lipidů.
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Vitamín E je skupinou látek zahrnující biologicky aktivní v tuku rozpustné
chroman-6-oly nazývané souhrnně jako tokochromanoly (tokoferoly a tokotrienoly –
struktury viz. Obr. 2-9) (Velíšek a Cejpek 2008).

Tyto látky jsou do membrány

zanořeny svým lipofilním řetězcem (fytylový vedlejší řetězec) a mají zde antioxidační i
neantioxidační funkce. Druhou část molekuly pak tvoří chromanová hydrofilní hlavička,
která je vystavena na povrchu membrán. Díky těmto dvěma stavebním částem mají
tokochromanoly amfipatický charakter (Blokhiina et al. 2003).

Obr. 2-9 Chemické struktury tokochromanolů. Převzato z (DellaPenna a Last 2006).

Jejich biosyntéza může probíhat pouze ve fotosyntetizujících organismech
(rostliny a některé cyanobakterie), takže jde o látky pro člověka esenciální. Tokoferoly
se od tokotrienolů liší plně nasyceným hydrofobním řetězcem odvozeným od
fytyldifosfátu (PDP), kdežto nenasycené tokotrienoly od geranylgeranyldifosfátu
(GGDP) (DellaPenna a Last 2006, Velíšek a Cejpek 2008).
Všechny tokochromanoly dělíme dle substituentů na α, ß, γ a δ izomery, přičemž
každý z nich jeví in vivo jinou relativní antioxidační kapacitu, která klesá v řadě α > ß >
γ > δ. To je dáno mírou metylace hydrofilní polární hlavičky.
Co se týče samotného vitamínu E, ten dokáže přímo odstranit oxidující radikály
a tím předejít řetězovému šíření lipidové autooxidace. Reaguje s LO∙, LOO∙ a L∙
vznikající z polynenasycených mastných kyselin (PUFA). Vitamín E dodává
lipidovému radikálu vodíkový iont za tvorby tokoferoxylového radikálu. TOH∙ je pak
regenerován vitamínem C, GSH nebo koenzymem Q. Pokud ale není TOH∙ regenerován
zpět, může sloužit jako pro-oxidační synergista s přechodnými kovy, lipidovými
peroxidy apod. Kromě antioxidačního působení v membráně zde má funkci podobnou
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jako cholesterol – tedy upravuje fluiditu membrány a její permeabilitu (Blokhiina et al.
2003).
2.6.3.9 FENOLICKÉ LÁTKY
Polyfenolický charakter této skupiny látek (flavonoidy, taniny, estery
hydroxycinnamátů a lignany) má ideální strukturu k odstraňování volných radikálů.
Dokonce se ukázalo, že in vivo působí efektivněji než tokoferoly nebo AA.
Antioxidační vlastnosti jsou dány jejich vysokou reaktivitou jako vodíkové či
elektronové donory a schopností od nich odvozených radikálů stabilizovat a
delokalizovat nepárové elektrony. Kromě toho mají schopnost chelatovat přechodné
kovy a zabraňovat Fentonově reakci (viz. kapitola 2.5.1) (Blokhiina et al. 2003).
Flavonoidy (vitamín P) je skupina látek čítající asi 4000 vyšších rostlinných
sekundárních metabolitů. Většina z nich jsou ve vodě rozpustné rostlinné pigmenty.
Skládají se z 15 uhlíkových atomů a obsahují dva benzenové kruhy (kruh A a C).
Mnohé flavonoidy jsou hypoteticky odvozeny od struktury flavanu (Obr. 2-10A).
Rozeznáváme pak různé podskupiny flavonoidů podle toho, jak je derivatizován kruh B.
Nejdůležitější podskupiny modifikované na kruhu B jsou vyobrazeny na Obr. 2-10B.
Katechiny a leukoantokyanidiny jsou bezbarvé látky, flavonony jsou buď bezbarvé,
nebo světle žluté jako flavanonoly; flavony a flavonoly jsou žluté. Antokyanidiny jsou
díky svému systému konjugovaných vazeb látky modré, nachové, fialové, růžové a
červené. V některých případech může dojít ke strukturálním změnám v B kruhu –
otevření, náhrada za pětičlenný kruh (Obr. 2-10C). Chalkony a aurony způsobují u
rostlin zlaté nebo žluté zabarvení. Méně časté isoflavonoidy jsou bez barvy nebo jen
světle žluté (Halliwell a Gutteridge 2007, Velíšek a Cejpek 2008).
Taniny neboli třísloviny dělíme na hydrolyzovatelné a kondenzované taniny
(vycházejí z flavonoidů). Hydrolyzovatelné taniny se dále dělí na gallotaniny a
ellagitaniny – obě tyto skupiny jsou složeny ze sacharidové složky, na kterou je
navázáno esterifikací několik skupiny kyseliny gallové (Obr. 2-10D). Lignany je
skupina rostlinných metabolitů čítajících několik stovek jednotlivých sloučenin. Některé
z nich nalezly své místo v humánní medicíně, protože mají protektivní, antioxidační,
antikarcinogenní a fytoestrogenní účinky.
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Do fenolických antioxidačních látek patří ještě celá řada skupin látek. Zde
zmíním už jen resveratrol, což je stilbenoid (patří sem ještě např. fytoalexin a
pterostilben) s antioxidačními a antifungálními vlastnostmi (Velíšek a Cejpek 2008). V
in vivo modelech kardiovaskulárních onemocnění vykazoval resveratrol protektivní
účinky u ischemicko-reperfúzního poškození, snižoval krevní tlak a snižoval progresi
aterosklerózy. Resveratrol nalezneme ve vinné révě, burských oříšcích, moruši,
kýchavici Veratrum grandiflorum, křídlatce japonské (Polygonum cuspidatum) atd.
V červeném víně jde o hlavní polyfenolickou látku. Resveratrol odstraňuje hydroxylové
radikály, superoxid a peroxid vodíku - tato antioxidační aktivita však není příliš
výrazná. Jeho výhodné vlastnosti spíše tkví ve schopnosti indukce endogenních
buněčných antioxidačních systémů jako je SOD, GPx a kataláza (Li et al. 2012).

Obr. 2-10 Struktury některých fenolických látek. A) Struktura flavanu, od kterého jsou
hypoteticky odvozeny všechny flavonoidní látky. B) Skupina flavonoidů, kde je kruh B flavanu
derivatizován, aniž by se narušila jeho šestičlenná struktura. Naproti tomu skupina skeletů C)
jsou flavonoidy, kde došlo k otevření nebo jiné změně kruhu B. D) Kyselina gallová, která je
esterovou vazbou vázána na cukernou složku taninů. E) Důležitý fenolický antioxidant, který
můžeme nalézt v plodech vinné révy apod. Převzato z (Velíšek a Cejpek 2008).
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2.7 CHELÁTORY A PROCHELÁTORY ŽELEZA
2.7.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHELÁTORŮ
Jedním z prvních použitých chelátorů v praxi byl desferoxamin (DFO) – jeho
využití bylo (a stále je) především u nemocí z přetížení železem pro jeho schopnost
vazby a odstranění železa z hepatocytů. DFO je siderofor získaný z bakterie
Streptomyces pilosus.
Další onemocnění, kde se mohou chelátory uplatnit, je Friedrichova ataxie. Ve
studiích s pyridoxalisonikotinoylhydrazonem (PIH) se ukázalo, že tento snižuje
kardiomyopatii doprovázející tuto chorobu.
Chelátory bude pravděpodobně možné používat i u nádorových onemocnění.
Di-2-pyridylketon 4,4-dimethyl-3-thiosemikarbazon (dále Dp44mT) váže železo a tvoří
tak redoxně aktivní komplex, který tvorbou toxických ROS poškozuje maligní buňky.
Z hlediska této diplomové práce je však nejdůležitější využití chelátorů železa
při

prevenci

železem-indukovaného

oxidačního

poškození,

zde

konkrétně

kardiovaskulárního systému. To může nastat během ischemicko-reperfúzního poškození
myokardu, které je pak primární příčinou úmrtí pacienta. To, že vznikají ROS během
ischemicko-reperfúzního poškození, je dobře známý fakt. Bylo proto nasnadě uvažovat
i o roli železa v tomto procesu. Chelátory železa by pak hrály důležitou roli v prevenci
oxidačního stresu i z toho důvodu, že momentální strategie při léčbě využívá látek
odstraňující již vzniklé ROS; nezabraňují však jejich vzniku.
Kovacevic et al. (2011) ve svém článku uvádí práce, kdy byly chelátory železa
(konkrétně

DFO)

in

vivo

použity

při

ochraně

před

posthypoxickým

ichemicko-reperfúzním poškozením u srdcí z novorozených jehňat či psů. Použití DFO
však bylo velmi omezeno jeho hydrofilitou – nízká membránová permeabilita a slabá
absorpce plus krátký poločas v plazmě (cca 12 min) (Kalinowski a Richardson 2005,
Kovacevic et al. 2011). Tento problém pak řeší již zmiňovaný PIH, který snadno
prochází do tkání, kde chelatuje železo. Nahrazením pyridoxalové části PIH za více
hydrofobní salicylaldehyd byl vytvořen nový derivát:

salicylaldehydisonikotinoyl-

hydrazon (SIH). Jeho prostup do buněk se ukázal být ještě rychlejší než u PIH.
Limitujícím faktorem u SIH je jeho relativně krátký biologický poločas a nízká stabilita
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hydrazonové vazby – snadno v plazmě hydrolyzuje. Záměnou aldiminového vodíku za
objemnější alkyl (zábrana nukleofilního ataku hydrazonu vodou) vede k nové řadě
ligandů, jež jsou stabilnější než SIH, vykazují ochranu kardiomyocytů před
železem-indukovaným oxidačním poškozením a mají nižší toxicitu. Jako příklad zde
uvedu (E)-N‘-[1-(2-hydroxyfenyl)etyliden]isonicotinoylhydrazid (HAPI) (Kovacevic et
al. 2011).
Z předchozích odstavců lze tedy říci, že využití chelátorů železa závisí na jejich
schopnosti omezení nebo naopak podpory tvorby ROS v buňce (po tom, co vytvoří jako
strukturálně odlišné ligandy komplexy se železem), nebo na schopnosti železo
vychytávat hlavně extracelulárně.

2.7.2 CHELÁTORY ŽELEZA
Ideální chelátor železa by měl mít vysokou afinitu k iontům železa, tvořit s nimi
stabilní komplexy, mít dobrou biologickou dostupnost a měl by dobře prostupovat
biologickými membránami (Jomova a Valko 2011).
Kromě nespecifického chelátoru etylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA), se
v praxi využívají chelátory železa desferoxamin (desferioxamin B, Desferal),
desferasirox (ICL670A) a deferipron (L1, CP20, Ferriprox).
Desferoxamin patří mezi přírodní látky schopné chelatovat železo, známé jako
siderofory. DFO je hexadentální chelátor schopný vázat jak Fe3+, tak Fe2+, který se
v praxi ukázal být velice efektivní při léčbě mnohých chorob vznikajících v důsledku
nadbytku železa (Hrušková et al. 2011, Jomova a Valko 2011, Kovacevic et al. 2011).
Deferipron patří mezi bidentální hydroxypyridinonové chelátory schopný reagovat na
úrovni molekulární, buněčné, tkáňové i orgánové (Hrušková et al. 2011, Jomova a
Valko 2011). Desferasirox je thiazolový chelátor železa (Hrušková et al. 2011).
Jiným účinným chelátorem, který se využívá k léčbě neurodegenerativních
onemocnění je kliochinol (clioquinol, CQ, 5-chloro-7-iodochinolin-8-ol), což je
hydroxychinolinové antibiotikum efektivní ve vysoce afinitní chelataci železa a zábraně
vzniku peroxidu vodíku amyloidem ß (Jomova a Valko 2011).
V předchozí kapitole byly představeny dva hlavní zástupci slibné skupiny
tridentálních aroylhydrazonových chelátorů železa (PIH a SIH), kde je chelatace
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zprostředkována karbonylovým kyslíkem, iminovým dusíkem a deprotonovaným
fenolickým kyslíkem. Komplex železa se SIH je zobrazen na Obr. 2-11. (Charkoudian
et al. 2006) PIH je účinným chelátorem železa – mimo jiné ale ukázal mít i účinky
antioxidační, antiproliferativní a retinoprotektivní. Několik studií ukázalo relativně
nízkou toxicitu jak při jednorázovém, tak při opakovaném podání. (Kovaříková et al.
2006, 2008) Kromě SIH je dalším zajímavým analogem o-108 (pyridoxal-2chlorbenzoylhydrazon) (Kovaříková et al. 2008). To ale samozřejmě nejsou jediné
aroylhydrazonové chelátory železa.
Záměnou pyridinového kruhu v SIH za arylový vzniká chelátor označovaný jako
salicylaldehydbenzoylhydrazon (SBH). Tento se však ukázal mít sníženou vazebnou
afinitu k železitým iontům a tudíž i nižší schopnost inhibice tvorby hydroxylových
radikálů, což je způsobenou ztrátou elektron-donorního dusíku pyridinu, který zvyšoval
elektronovou hustotu na kyslíku účastnícího se chelatace. Tato modifikace
aroylhydrazonových chelátorů ukázala větší důležitost, než modifikace na druhém
fenolickém kruhu (Charkoudian et al. 2007).
Další skupinou ligandů jsou analoga 2-pyridylkarboxaldehydisonikotinoylhydrazonu (PCIH). Jde o látky strukturálně podobné PIH, ale mají lepší chelatační
vlastnosti

než

DFO

nebo

PIH.

Jinými

záměnami

kruhů

dostáváme

další

aroylhydrazonové látky jako je např. 2-pyridylkarboxaldehydthiofenkarboxylhydrazon
(PCTH) či 2-furoylkarboxaldehydisonikotinoylhydrazon (FIH) (Mladěnka et al. 2009,
Richardson et al. 2001).
Všechny tyto chelátory trpí svou nízkou stabilitou ve vodném prostředí resp.
plazmě, protože jejich hydrazonová vazba je nukleofilním atakem vody hydrolyzována
(Kovaříková P, 2006, 2008, Hrušková et al. 2011). Pokud zvýšíme stabilitu této vazby
substitucí aldiminového vodíku, získáme celou řadu chelátorů, které by měli být
stabilnější než jejich mateřské látky (Hrušková et al. 2011, Kovacevic et al. 2011). Mezi
tyto látky patří např. HAPI, HPPI, 2,4DHAPI, 2,6DHAPI, NHAPI, MHAPI apod.
Přičemž 2,6DHAPI se neukázal být stabilnější a naopak NHAPI byl nejstabilnější z této
řady chelátorů – obsahoval nejsilnější elektronakceptorní skupinu (Hrušková et al.
2011).
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Obr. 2-11 Struktury vybraných chelátorů železa. Červeně jsou označeny chelátory ze skupiny
aroylhydrazonů (Bendová et al. 2010, Charkoudian et al. 2007, Hrušková et al. 2011,
Kovaříková et al. 2008, Richardson et al. 2001).

Kromě zábrany tvorby ROS a léčby onemocnění z přetížení železem lze použít
chelátory ještě k jiným účelům – tím je např. léčba nádorových onemocnění, především
agresivních tumorů jako jsou leukémie či neuroblastom vzhledem k jejich citlivosti na
Fe-chelatační léčbu. Některé z již zmíněných chelátorů projevily in vitro i in vivo
antiproliferační vlastnosti. Mechanismus, kterým DFO indukuje svůj protinádorový
50

účinek, zahrnuje depleci železa, zastavení buněčného cyklu v G1/S fázi a navození
apoptózy. Jeho již zmíněnou nevýhodou je nízká permeabilita membrán a krátký
biologický poločas v plazmě (Noulsri et al. 2008, Richardson 2002).
Z tohoto hlediska je zajímavá skupina chelátorů schopných inhibovat RNR –
semithiokarbazony, kam patří látka di-2-pyridylketon-4,4-dimetyl-3-thiosemikarbazon,
zkráceně označovaná jako Dp44mT (Obr. 2-12). Dp44mT vykazuje antiproliferační
účinky v in vitro a in vivo modelech. In vivo se ukázalo, že jeho účinky na depleci
železa nezahrnují celé tělo nebo tumor samotný. Jeho aktivita je alespoň z části dána
tvorbou redoxně aktivních komplexů s železem v nádorových buňkách a tvorbou ROS.
Antiproliferační

účinek

Dp44mT

zahrnuje

indukci

apoptózy

skrze

snížení

mitochondriálního potenciálu vnitřní membrány, aktivaci kaspasy 3 a zvýšené exprese
metastázového supresorového genu NDRG-1. Důležité je také uvažovat o citlivosti
nádorů k depleci železa. In vivo vedl Dp44mT ke snížení velikosti tumoru aktivací
apoptické cesty buněčné smrti bez významných změn ve váze či hematologických
parametrech testovaných zvířat (Noulsri et al. 2008).

Obr. 2-12 Struktura chelátoru Dp44mT a jeho redoxně aktivního komplexu se železem (Noulsri
et al. 2008).

Thisemikarbazony

se

dělí

na

několik

sérií.

Z analogů

2-hydroxy-1-

naftylaldehydthiosemikarbazonu (NT) vykazují výrazné antiproliferační vlastnosti látky
N4mT, či N44mT aj. (včetně samotného NT), které jsou nízké proti normálním
nenádorovým typům buněk. Jinými sériemi thisemikarbazonů jsou látky odvozené od
di-2-pyridylketonthisemikarbazonu (DpT) a 2-benzoylpyridinthiosemikarbazonu (BpT)
(Lovejoy et al. 2002). Některé thiosemikarbazony mají nižší účinek, protože jsou
glukuronidovány a exkretovány z těla ven. Jednou z prvních látek řešící tento problém
byl Triapin (3-aminopyridin-2-karboxaldehydthiosemikarbazon, 3-APT). Díky svým
výhodným vlastnostem a účinnosti proti různým typům nádorových buněk se dostal do
první a druhé fáze klinického testování (Richardson 2002). Momentálně je v plánu další
testování.
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Kromě

thisemikarbazonů

aroylhydrazonové

chelátory.

mají

protinádorové

Například

účinky i

výše

zmíněné

2-hydroxy-1-naftylaldehydisonikotinoyl-

hydrazon (311) po intraperitoneálním podání myším nevedl k výrazným negativním
vlivům, ale byl schopen snížit velikost tumoru až o 60%. Po hydrolýze se 311 rozloží na
salicylaldehyd a 2-hydroxy-1-naftylaldehyd, které mají antineoplastické účinky.
Obdobné účinky mají i některé analogy PIH, SIH, SBH aj. (Lovejoy et al. 2002,
Richardson 2002).

Obr. 2-13 Struktury některých chelátorů železa s antiproliferativními vlastnostmi. Kromě látky
311, která je aroylhydrazonovým chelátorem jsou všechny zobrazené sloučeniny ze skupiny
thiosemikarbazonů (Debebe et al. 2011, Lovejoy et al. 2002, Richardson, 2002) .

Nakonec ještě zmíním i to, že chelatace železa má svou roli v infekčních
nemocech způsobených prvoky či intracelulárními parazity. Zajímavým příkladem je
inhibice replikace HIV-1 viru chelatací železa měřená jak pokles hladin p24 a reverzní
transkriptázy (RT). K prvním výsledkům se došlo použitím DFO. Železo totiž HIV
virus potřebuje ke správné aktivitě RT, genové expresi a uspořádání kapsidy. Např.
chelatace železa pomocí 311 vykazuje relativně vysokou cytotoxicitu (pravděpodobně
skrze inhibici DNA syntézy), ale látka ICL670 má stejné inhibiční účinky proti HIV
s mnohem menším dopadem na buňky. Vhodnými se opět ukázaly semithiokarbazony.
Bp4aT a Bp4eT pak byly vybrány jako nejslibnější kandidáti v in vitro studiích (Debebe
et al. 2007, 2011).
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2.7.3 PROCHELÁTORY ŽELEZA
Pokud však organismus není přetížen železem, mohou působit chelátory i
toxicky tím, že způsobují depleci železa buňkám (kompetice s proteiny obsahujícími
železo). Výhodnou strategií při syntéze nových sloučenin se pak jeví maskování
chelatačních schopností chelátoru skupinou, která by se působením volných radikálů
odštěpila a tak by se daná látka aktivovala za vzniku vysokoafinitních ligandů. Takové
látky pak nazýváme prochelátory.
Jedním z prvních prochelátorů syntetizovaných skupinou Prof. Katherine Franz,
Ph.D. byl boronyl ester salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu (BSIH; jedna z látek,
kterou se tato diplomová práce zabývá), kde byl chelatačně-aktivní fenolický kyslík
maskován boronylovou skupinou.

Struktura a konformace BSIH byla potvrzena

rentgenovou a NMR analýzou. Arylové boronové kyseliny respektive jejich estery se
dobře odštěpují oxidací vazby uhlík-bor, která je iniciovaná nukleofilním atakem H2O2
a následnou hydrolýzou. Vznikající chelátor byl NMR analýzou potvrzen jako SIH.
Odstupující boronová kyselina se pak neukázala jako toxická pro organismus
(Charkoudian et al. 2006, 2007).

Obr. 2-14 Aktivace prochelátoru BSIH v prostřední peroxidu vodíku za tvorby chelátoru SIH a
jeho následná chelatační aktivita s ionty železa. SIH je tridentální chelátor železa, což znamená,
že dvě molekuly vzniklého SIH se spotřebují na chelataci jednoho iontu železa. Převzato a
upraveno z (Charkoudian et al. 2007).

Kromě BSIH patří do této skupiny prochelátorů odvozených od SIH nebo jeho
derivátů (p-OMe)SIH, (m-Cl)SIH apod. ještě další látky – BSIH-PD, BASIH,
(p-OMe)BASIH, (m-Cl)BASIH. Další skupinou jsou prochelátory odvozené od SBH –
BSBH(m-OMe), BSBH(m-OEt), BSBH(MeO)3. Jejich struktury jsou vyobrazeny na
Obr. 2-15. Záměna boronátu za boronovou kyselinu sníží lipofilitu, ale nedochází ke
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změnám v aktivaci látky peroxidem. Jednou z nevýhod boronových kyselin je jejich
vazba na vicinální dioly – v organismu se vyskytují např. jako sacharidy – která by
snižovala biologickou dostupnost těchto látek. Další je pak tvorba precipitátů
s měďnatými, zinečnatými a nikelnatými ionty nerozpustných v metanolu.
V předchozí kapitole bylo řečeno, že záměna pyridinového kruhu za arylový má
vyšší důležitost v afinitě chelátorů k iontům železa než modifikace na fenolickém
kruhu. Tento druhý typ modifikací má však důležitou roli v aktivaci prochelátorů.
Skupiny poskytující elektrony boronátu (např. u (p-OMe)BASIH) urychlují konverzi
prochelátoru na jeho odpovídající chelátor a naopak elektron-akceptorní skupiny (např.
u (m-Cl)BASIH) naopak zpomalují tuto přeměnu. Obě tyto modifikace ale mají svou
důležitou roli. Zatímco urychlení aktivace zlepší protektivní vlastnosti, snížením se zase
zabrání předčasnému uvolňování chelátoru způsobeným neškodnou koncentrací H2O2.
Do jaké míry to však bude ovlivňovat vlastnosti látek in vivo je potřeba důkladně
prozkoumat (Charkoudian et al. 2007).

Obr. 2-15 Vybrané aroylhydrazonové prochelátory železa. Skupina A) představuje látky
odvozené od chelátoru SIH a skupina B) zase prochelátory odvozené od chelátoru SBH
(Charkoudian et al. 2007).

54

3 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
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Studium prochelátorů železa odvozených od salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu (SIH) na embryonální kardiomyoblastové buněčné linii H9c2
z BD1X kmene potkana (Rattus norvegicus).



Studium protektivních účinků v závislosti na dávce prochelátoru železa
BSIH a BSIH-PD na H9c2 buněčné linii za podmínek oxidačního stresu
vyvolané letální dávkou peroxidu vodíku (200 μM).



Stanovení vlastní toxicity prochelátorů BSIH a BSIH-PD v závislosti na
dávce – akutní toxicita (24h inkubace s testovanými látkami).



Porovnat toxické a protektivní účinky prochelátorů s mateřským
chelátorem SIH.
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4 METODICKÁ ČÁST
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4.1 PŘÍSTROJOVÉ A MANIPULAČNÍ VYBAVENÍ
4.1.1 ZAŘÍZENÍ PRO KULTIVACI A STERILNÍ PRÁCI S BUNĚCNOU LINIÍ
-

vodní lázně PolyScience temperature controller (PolyScience, USA) a
Maemmert (Maemmert, Německo)

-

box s laminárním prouděním BioAir Aura 2000 m.a.c. třídy I
(EuroClone,Italy)

-

biohazard ochranný box BioAir TopSafe 1.2 třídy II (EuroClone, Italy)

-

buněčné inkubátory s termostatem a regulací koncentrace CO2 Sanyo MCO19AIC (UV) (Panasonic Healthcare, Holandsko) a Forma Scientific model
311 (Thermo Fisher Scientific, Česká Republika)

-

plastové sterilní inkubační nádoby T75, 96-jamkové, 12-jamkové a
6-jamkové mikrotitrační destičky s plochým dnem (TPP, Švýcarsko)

-

plastové sterilní zkumavky o objemu 15 ml a 50 ml (TPP, Švýcarsko)

-

sterilní laboratorní sklo (Thermo Fisher Scientific, Česká Republika)

-

sterilní mikrozkumavky 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml (Eppendorf, Německo)

-

pipetíky SwiftPet+ (HTL, Polsko)

-

serologické sterilní plastové pipety různého objemu (TPP, Švýcarsko)

-

automatické pipety Eppendorf různého rozsahu (Eppendorf, Německo)

-

elektronická pipeta e-PET BioHit 50-1200 μl (BioHit, Finsko)

-

8-kanálová elektronická pipeta e-PET BioHit 50-1200 μl (BioHit, Finsko)

-

8-kanálová elektronická pipeta e-PET BioHit 5-100 μl (BioHit, Finsko)

-

sterilní špičky různých rozsahů (Eppendorf, Německo)

-

sterilní Pasteurovy pipety (Brand, Německo)

4.1.2 INVERTOVANÝ EPIFLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
K mikroskopii na fázovém rozhraní a fluorescenční mikroskopii byl použit
mikroskop Nikon Eclipse TS100-F s objektivy 10×/0,25 (Nikon Corporation,
Japonsko). Pro pořizování fotografické dokumentace je k mikroskopu připojena
chlazená CCD kamera COOL-13/Q (VDS Vosskühler GmbH, Německo), k jejichž
zpracování byl použit program NIS-Elements AR 2.20 (Laboratory Imaging s.r.o.,
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Česká Republika). Jako UV zdroj je zde použit Nikon S-CHG s rtuťovou lampou. Filtry
Texas Red (TxR), FITC a DAPI jsou rovněž od firmy Nikon.

4.1.3 ČTEČKA MIKROTITRAČNÍCH DESTIČEK
Spektrofotometrická stanovení na 96-jamkových destičkách byla prováděna
pomocí čtečky mikrotitračních destiček Infinite M 200 PRO (Tecan Group Ltd.,
Švýcarsko) s UV Xenonovou výbojkou. Jako detektor zde slouží UV křemíkové
fotodiody (absorbance) a fotonásobič (fluorescence).

4.1.4 DALŠÍ LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-

Bürkerova komůrka (Brand, Německo)

-

analytické váhy Sartorius CP2225D (Sartorius AG, Německo)

-

laboratorní třepačky vortex IKA MS3 basic (IKA, Německo)

-

laboratorní sklo (Thermo Fisher Scientific, Česká Republika)

-

plastové zkumavky – různý objem (TPP, Švýcarsko)

-

mikrozkumavky 0,5 ml, 1,5 ml a 2 ml (Eppendorf, Německo)

-

automatické pipety různého rozsahu (Eppendorf, Německo)

-

špičky pro automatické pipety různého rozsahu (Eppendorf, Německo)

-

desková třepačka Heidolph Titramax 100 (Heidolph Instruments, Německo)
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4.2 REAGENCIE A CHEMIKÁLIE
-

ADS pufr o pH 7,4 (NaCl 116 mM, KCl 5,3 mM, MgSO4∙7H2O 1,2 mM,
HEPES 20 mM)

-

dimetylsulfoxid ≥ 99,9% (DMSO) (Sigma, Německo)

-

etanol absolutní p.a. ≥ 99,9% (Penta, Česká Republika)

-

fosfátový pufr – tablety (Sigma, Německo)

-

formaldehyd (Penta, Česká Republika)

-

kyselina octová ledová p.a. ≥ 99,9 (Penta, Česká Republika)

-

neutrální červeň roztok 3,3 g/l (Sigma, Německo)

-

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) pro SFM (Sigma, Německo)

-

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) pro SCM (Lonza, Belgie)

-

bovinní fetální sérum – teplem inaktivované (Lonza, Belgie)

-

roztok penicilinu-streptomycinu (Lonza, Belgie)

-

HEPES pufr (N-(2-hydroxyetyl)piperazin-N′-(2-etansulfonová kyselina))
(Sigma, Německo)

-

trypsin a EDTA (Lonza, Belgie)

-

MTT (Sigma, Německo)

-

isopropanol (Penta, Česká Republika)

-

triton X-100 (Sigma, Německo)

-

kyselina chlorovodíková (Penta, Česká Republika)

-

peroxid vodíků 3% roztok (Sigma, Německo

-

fluorescenční sonda JC-1 (Molecular Probes, USA)

-

fluorescenční sonda Hoechst 33442 (Molecular Probes, USA)

-

propidium jodid (Molecular Probes, USA)

-

trypanová modř (Sigma, Německo)

-

ultradestilovaná voda (vyrobená na přístroji Milli-Q RG, Millipore, Česká
Republika)

-

chelátor SIH (Katedra anorganické a organické chemie, Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové)

-

prochelátor BSIH (skupina Prof. Katherine J. Franz, Ph.D., Duke University,
Durham, North Carolina, USA)
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-

prochelátor BSIH-PD (skupina Prof. Katherine J. Franz, Ph.D., Duke
University, Durham, North Carolina, USA)

K přípravě všech reagencií a pracovních roztoků byla použita ultradestilovaná
voda. Chelátory a prochelátory (SIH, BSIH a BSIH-PD) byly jako jediné rozpouštěny
v DMSO a zmraženy tak, aby se zamezilo kontaminaci vzdušnou vlhkostí.
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4.3 CYTOTOXICITNÍ TESTY (IN VITRO)
4.3.1 BUNĚČNÁ LINIE H9C2
Buněčná linie H9c2 byla získána z Americké banky buněčných linií (American
Type Culture Colleciton, Rockville, MD, USA). Jde o buněčnou linii odvozenou od
nenádorových embryonálních srdečních myoblastů původem z BD1X kmene potkana
(Rattus norvegicus). Její výhodou je snadná pasážovatelnost a tudíž i velice snadná
dostupnost dostatečného počtu buněk. H9c2 buňky se velice často používají jako
in vitro model srdeční tkáně.

4.3.2 KULTIVAČNÍ MÉDIA A POUŽITÉ REAGENCIE
-

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM, Sigma nebo Lonza)

-

teplem inaktivované fetální bovinní sérum (FBS, Lonza, Belgie)

-

fosfátový pufr tablety (PBS, Sigma, Německo)

-

HEPES pufr roztok 1 M (Sigma, Německo)

-

penicilin-streptomycin 100× koncentrovaný roztok (P/S, koncentrace
10 000 jednotek/ml penicilinu a 10 mg/ml streptomycinu, Lonza, Belgie)

-

trypsin-EDTA 10× koncentrovaný roztok (používaný jako roztok 0,5%
trypsinu a 0,02% EDTA, Lonza, Belgie)

Zásobní roztoky penicilinu-streptomycinu a trypsin-EDTA byly před použitím
naředěny sterilním PBS. Všechny uvedené roztoky byly uchovávány v chladu popř.
zmražené a manipulace s nimi probíhala v aseptickém prostředí.

4.3.3 MANIPULACE S BUNĚČNOU LINIÍ H9C2
4.3.3.1 ROZMRAZOVÁNÍ NOVÉ GENERACE H9C2 BUNĚK
Buněčná linie v 10 ml kryozkumavce je dlouhodobě uchovávána v tekutém
dusíku (v roztoku DMEM, 10% FBS, 5% DMSO a 1% P/S) odkud byla vyndána. Po
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povolení uzávěru byla kryozkumavka uchovávána na suchém ledu, dokud jsme nezačali
pracovat – poté došlo k jejímu rychlému rozehřátí (při pomalém by došlo k poškození
dimetylsulfoxidem) v dlani nebo na 37°C teplé vodní lázni. K předejití osmotickému
šoku při náhlém snížení koncentrace DMSO jsme postupně přidávali chladné médium.
Následně jsme provedli centrifugaci 7 min při 70 g. Supernatant jsme odsáli a peletu
resuspendovali v 5 ml předehřátého SCM a přenesli do sterilní plastové kultivační
nádoby. Po inkubaci přes noc se druhý den médium vyměnilo.

4.3.3.2 KULTIVACE
Buněčná linie H9c2 byla pěstována v médiu obsahující sérum (dále jen SCM –
DMEM s 10% FBS, 1% HEPES a 1% P/S) na sterilních T75 kultivačních lahvích
popřípadě na sterilních plastových Petriho miskách (150 cm2). Standardní podmínky
inkubace zajišťoval inkubátor udržováním teploty na 37°C s 5% atmosférou oxidu
uhličitého (napodobení plynové bilance uvnitř těla).
Manipulace s buněčnou linií probíhala za sterilních podmínek uvnitř laminárního
boxu. Veškeré přidávané tekutiny byly předem vytemperovány na 37°C.

4.3.3.3 PASÁŽOVÁNÍ
K získávání reprodukovatelných výsledků je potřeba, aby si buňky zachovaly
svou životaschopnost a morfologii. K tomu se nechávají dorůst maximálně do 80-90%
konfluence, čehož dosáhnou pravidelně každý 3. – 4. den. Aby tento maximální nárůst
buněčné masy zůstal zachován a nedocházelo ke změnám buněk v důsledku velkého
nárůstu a znehodnocení média, musela se pravidelně po uvedeném časovém úseku
provést pasáž do nových kultivačních nádob s čerstvým médiem. Množství buněk
přenesených do další pasáže se volil podle míry konfluence.
Pasáž byla zahájena odstranění starého média sterilním slitím z buněk a následné
opakované (2×) opláchnutí sterilním roztokem PBS. Poté byl přidán 1 ml trypsinu
s EDTA, kde následovala 5 min inkubace při 37°C. Oddělení buněk ode dna bylo
zkontrolováno pod mikroskopem.
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K inaktivaci zbylého trypsinu bylo k buňkám přidáno 9 ml SCM (celkový objem
je pak přibližně 10 ml). Buňky pak byly důkladně resuspendovány sterilními pipetami a
potřebný objem byl přenesen do nové kultivační lahve, kam bylo předem přidáno 15 ml
čerstvého vytemperovaného SCM. Buňky byly důkladně rozprostřeny po celém dně
kultivačních nádob a uloženy v inkubátoru.
Nevyužitý zbytek suspenze buněk byl použit k pokusům.

4.3.3.4 POČÍTÁNÍ BUNĚK – STANOVENÍ POČTU ŽIVÝCH BUNĚK
Stanovení počtu živých buněk byl zajišťován počítáním na Bürkerově komůrce
pod mikroskopem. Po důkladném promíchání suspenze buněk bylo odebráno 100 μl
tohoto roztoku a k němu bylo přidáno stejné množství roztoku 0,4% trypanové modři.
Po důkladném promíchání se směs nechala stát 5 min při pokojové teplotě.
Trypanová modř zvýrazní mrtvé buňky (modré), protože živé (bezbarvé) ji ze
svého nitra aktivně transportují ven – pozadí je v zorném poli světle modré.
Obarvená suspenze byla nanesena na Bürkerovu komůrku po 10 μl na každou
stranu. Počet živých buněk se spočítá na obou stranách komůrky (pět z devíti čtverců
vždy stejným způsobem). Výsledek vynásobený 2000 nám udává, kolik buněk máme
v 1 ml suspenze.

Obr. 4-1 Chemická struktura trypanové modři.
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4.4 USPOŘÁDÁNÍ EXPERIMENTŮ
Buněčná suspenze získaná při pasážování byla naředěna pomocí SCM na
koncentraci 10 000 buněk/ml a důkladně promíchána. Z vaničky jsme pipetovali tuto
suspenzi elektronickou multikanálovou pipetou na 96-jamkovou destičku po
100 μl/jamku. Výsledný počet buněk v jamce byl tedy 1000. Takto nasazené buňky se
nechali 24 h sedat při teplotě 37°C, aby se přichytily ke dnům jamek. Poté bylo buňkám
vyměněno médium za 200 μl SFM. Inkubace s bezsérovým médiem trvala opět 24 h.
Vlastní pokus probíhal výměnou SFM za SFM s přidanými prochelátory či chelátorem a
inkubací jejich inkubací s buňkami 24 h, po které bylo provedeno hodnocení viability
buněk.
Buňky určené k fotografické dokumentaci byly nasazeny na 6-jamkovou
destičku v koncentraci 180 000 buněk na jamku v 2 ml SCM. Další postup byl obdobný.
Po ukončení inkubace s látkami byly buňky opláchnuty předehřátým (37°C) ADS
pufrem s 1mM CaCl2 a 1g/l glukosy. Inkubace s fluorescenčními sondami viz. kapitola
4.5.

4.4.1 STATISTICKÉ ANALÝZY A VÝPOČTY EC50 A IC50
Ke statistickému zpracování dat byl použit software GraphPad Prism 5 pro
systém Windows (GraphPad Software, USA). Pro analýzu statistické významnosti dat
byla použita metoda One-Way ANOVA s následným Dunnettovým mnohonásobným
srovnávacím testem.
Pro stanovení hodnot EC50 (koncentrace studované látky, kdy dochází k 50%
protekci vůči kontrolním hodnotám) a IC50 (koncentrace studované látky, při které
dochází ke snížení buněčné viability na 50% vůči kontrole) byl použit software
CalcuSyn verze 1.1 (Biosoft, Velká Británie).
K sestrojení grafů byl použit software GraphPad Prism 5 pro systém Windows.
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4.4.2 OVĚŘENÍ TOXICITY PEROXIDU VODÍKU
Ověření toxicity použité koncentrace (200 μM) peroxidu vodíku bylo provedeno
24-hodinovou inkubací buněk s H2O2 na 96-jamkové destičce s každým experimentem.
Pracovní roztok H2O2 byl připravován vždy čerstvý před nanesením. Životaschopnost
buněk byla pak porovnávána s kontrolou.

4.4.3 STANOVENÍ VLASTNÍ TOXICITY (PRO-)CHELÁTORŮ
Stanovení vlastní toxicity studovaných látek (chelátor SIH a prochelátory BSIH
a BSIH-PD) bylo provedeno 24-hodinovou inkubací buněk se vzrůstající koncentrací
chelátoru či prochelátorů na 96-jamkové destičce s plochým dnem. Pracovní roztoky
testovaných látek byly k buňkám přidávány spolu se SFM a 0,1% DMSO. Každý
experiment se skládal z těchto skupin: slepý vzorek, 4× kontrola a vzrůstající
koncentrace látek [μM]: 30, 60, 100, 300 a 600 pro prochelátory; 1, 3, 10, 30, 60 100 a
300 pro chelátor SIH.

4.4.4 STUDIUM PROTEKCE H9C2 BUNĚK (PRO-)CHELÁTORY PŘED
OXIDAČNÍM POŠKOZENÍM V ZÁVISLOSTI NA JEJICH
KONCENTRACI
Stanovení protektivního účinku jednotlivých koncentrací u všech látek bylo
provedeno 24-hodinovou koinkubací H9c2 buněk se vzrůstající koncentrací látky a
konstantní koncentrací peroxidu (finální koncentrace byla 200 μM) na 96-jamkové
destičce s plochým dnem. Pracovní roztoky chelátoru SIH a prochelátorů BSIH a
BSIH-PD byly k buňkám přidávány spolu se SFM a 0,1% DMSO. Pracovní roztok
peroxidu vodíku pak byl do jednotlivých jamek přidáván přímo.
Schéma experimentů: slepý vzorek, negativní kontrola (buňky inkubované pouze
s H2O2), 4× kontrola a vzrůstající koncentrace látek [μM] 10, 30, 60, 100, 300, 600 (u
SIH ještě koncentrace 3 μM) v přítomnosti 200 μM H2O2.
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4.4.5 STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI H9C2 BUNĚK POMOCÍ
VYCHYTÁVÁNÍ NEUTRÁLNÍ ČERVENĚ
Viabilita buněk stanovovaná pomocí vychytávání neutrální červeně (dále NR)
byla prováděna spektrofotometrickým měřením na čtečce mikrotitračních destiček
Tecan Infinite M 200. Živé buňky aktivně (mrtvé tedy nikoliv) vychytávají z okolního
média molekuly NR a ukládají je v kyselém prostředí lysozomů. Po lýze buněk se NR
uvolní do lyzačního roztoku a její množství přímo odpovídá počtu živých buněk.

Obr. 4-2 Chemická struktura molekuly neutrální červeně.

Po ukončení inkubace buněk se stanovovanými látkami jim bylo odebráno
100 μl média a přidáno 100 μl roztoku NR v SFM (80 μg/ml) – výsledná koncentrace
NR na jamce byla tedy 40 μg/ml. Buňky byly s barvivem inkubovány 3 h při 37°C ve
směsi 95% vzduchu a 5% CO2.
Po ukončení inkubace se veškeré médium odstranilo a do jamek se přidalo
100 μl fixačního roztoku (1% roztok CaCl2 v 0,5% formaldehydu). Fixace probíhala
15 min při laboratorní teplotě. Po odstranění fixačního roztoku se jamky dvakrát
opláchly 100 μl PBS. Následně byly buňky 15 min vystaveny působení 200 μl
lyzačního roztoku (1% ledové kyseliny octové v 50% etanolu) při laboratorní teplotě a
15 min třepány na deskové třepačce také při laboratorní teplotě.
Čtečka mikrotitračních destiček pak měřila absorbanci při 540 nm. Od
výsledných hodnot byl následně odečten blank a byly pak vyjádřeny jako procenta
kontroly, kdy kontrola = 100% životaschopných buněk. Slepý vzorek byly buňky
inkubované v médiu s peroxidem vodíku o finální koncentraci 3 mM.
Data jsou uváděna v grafech jako průměrná hodnota se standardní chybou
průměru.
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4.4.6 STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI H9C2 BUNĚK POMOCÍ MTT
TESTU
Viabilita

buněk

stanovovaná

pomocí

MTT

testu

byla

prováděna

spektrofotometrickým měřením na čtečce mikrotitračních destiček Tecan Infinite
M 200. MTT je žluté barvivo, které se redukční aktivitou mitochondrií mění na fialový
formazan. Čím větší je rozdíl absorbancí žlutého MTT a fialového formazanu, tím více
živých buněk bylo v dané jamce.

Obr. 4-3 Molekula 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyl tetrazolium bromidu (MTT) a
redukčního produktu formazanu.

Po 24 hodinové inkubaci buněk se stanovovanými látkami bylo z každé jamky
odsáto 100 μl média a přidáno 25 μl pracovního roztoku MTT o koncentraci 3 mg∙ml-1
(rozpuštěno v PBS pufru a uchováváno v mrazáku). Inkubace s barvivem trvala 2 h
v inkubátoru při 37°C.
Po ukončení inkubace se přidalo 100 μl lyzačního roztoku a destičky se nechaly
třepat na deskové třepačce přes noc. Další den ráno se provedlo měření absorbance při
570 nm a 690 nm na čtečce mikrotitračních destiček Tecan Infinite M 200. Hodnoty
byly vyjádřeny jako procenta kontroly po odečtení blanku od rozdílu naměřených
hodnot při daných vlnových délkách (odečítá se hodnota při 570 nm od hodnoty při
690 nm).
Data jsou uváděna v grafech jako průměrná hodnota se standardní chybou
průměru.
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4.5 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE TOXICITNÍCH A
PROTEKTIVNÍCH STUDIÍ

4.5.1 STUDIUM BUNĚČNÉ MORFOLOGIE
Fotografická dokumentace buněčné morfologie a poškození byla pořizována
mikroskopií ve fázovém kontrastu s použitím 10× objektivu ve viditelném spektru a
s použitím 10× objektivu (JC-1 sonda) či s použitím 20× objektivu (PI s Hoechst 33342)
u fluorescenční mikroskopie.

4.5.2 FLUORESCENČNÍ BARVENÍ MITOCHONDRIÍ
K fotografické dokumentaci mitochondrií bylo použito fluorescenční sondy JC-1
(5,5‘,6,6‘-tetrachloro-1,1‘,3,3‘-tetraetylbenzimidazolylkarbocyanin

jodid).

Jde

o

kationické barvivo indikující potenciál na membráně mitochondrií. Barva sondy se
odvíjí od potenciálově-citlivého barevného posunu (akumulace v místech s vysokým
elektrickým potenciálem – např. nepoškozené mitochondrie). V mitochondriích je tedy
vysoká koncentrace tohoto barviva, které zde dimerizuje za tvorby tzv. J-agregátů, jež
fluoreskují červeně (Obr. 4-5 A). Pokud dojde k poškození mitochondriální membrány a
narušení jejího potenciálu, uniká barvivo volně do cytoplazmy. V tomto kompartmentu
má nižší koncentraci, nevytváří dimery a fluoreskuje jasně zeleně (Obr. 4-5 C).

Obr. 4-4 Struktura fluorescenční sondy JC-1.

Buňkám 24 hodin inkubovaným se studovanými látkami bylo odebráno SFM a
přidal se 1 ml ADS pufru s 1 mM CaCl2, 1 g∙l-1 glukosy a 0,5 μM JC-1 sondy. Po
30 min inkubaci v temnu při 37°C se buňky dvakrát opláchly 1 ml ADS pufru.
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Obr. 4-5 Příklad fluorescenčního barvení JC-1 sondou u buněčné linie H9c2 při zvětšení
objektivu 40×. Obrázek (A) představuje kontrolní buňky, kde je možné vidět červeně
fluoreskující nepoškozené mitochondrie. Prostřední snímek (B) jsou H9c2 buňky 24h
inkubované s 600 μM BSIH-PD, který v této koncentraci způsobuje pokles buněčné viability na
zhruba 50% hodnoty kontrolních buněk. Dochází zde ke změně tvaru celé buňky i samotných
mitochondrií, které navíc vydávají méně intenzivní červený signál. Patrná začíná být zelená
cytoplasmatická fluorescence monomerů JC-1 uvolňovaných z mitochondrií při jejich
depolarizaci. Buňky na snímku (C) jsou usmrcené peroxidem vodíku. Jádro přestává být kvůli
porušení jaderné membrány patrné, tvar buněk je scvrklý a vymizel červený signál
mitochondrií.
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4.5.3 FLUORESCENČNÍ BARVENÍ JADER
Fotografická dokumentace barvení jader buněk byla provedena propidium
jodidem (dále PI) a fluorescenční sondou Hoechst 33342.
Hoechst 33342 je modrá fluorescenční sonda (λex = 361 nm, λex = 486 nm;
MW = 615,99), která barví buněčná jádra. Navíc lze pomocí něho identifikovat
apoptické buňky, protože ty mají kondenzovanější chromatin, který se touto sondou
barví intenzivněji než chromatin buněk kontrolních.

Obr. 4-6 Chemická struktura fluorescenční sondy Hoechst 33342.

PI je červené fluorescenční barvivo (λex = 535 nm, λex = 617 nm MW = 668,4).,
které se interkaluje mezi báze v DNA resp. RNA. Na rozdíl od předchozí sondy
neproniká plasmatickou membránou živých nepoškozených buněk. Dají se jím tedy
detekovat jádra nekrotických, popř. pozdně apoptických, buněk.

Obr. 4-7 Chemická struktura fluorescenčního barviva propidium jodidu.

Po 24 hodinové inkubaci buněk se studovanými látkami jim bylo odebráno SFM
a vyměněno za 1 ml ADS pufru s 1 mM CaCl2, 1 g∙l-1 glukosy, 3 mg∙ml-1 Hoechst
33342 a 3 mg∙ml-1 PI. Inkubace probíhala v temnu 15 min při pokojové teplotě.
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Obr. 4-8 Příklad fluorescenčního barvení propidium jodidem a sondou Hoechst 33342 u
buněčné linie H9c2 při zvětšení objektivu 40×. Snímek (A) představuje kontrolní buňky, kde je
možné vidět pouze modře obarvená jádra barvivem Hoechst 33342, které má schopnost
pronikat i přes membrány nepoškozených buněk. Na snímku (B) jsou H9c2 buňky usmrcené
peroxidem vodíku. Tvar buněk je silně svraštělý a slabě modrý signál jader je silně přebarven
červeným barvením propidium jodidem, který proniká jen do nekrotických, nebo pozdně
apoptických buněk – tedy do buněk poškozených.

72

5 VÝSLEDKY
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5.1 CHELÁTOR SIH
5.1.1 VLASTNÍ TOXICITA CHELÁTORU SIH
Na snímcích H9c2 buněk 24 hodin inkubovaných s chelátorem SIH a poté
fluorescenčně obarvených na jádra propidium jodidem a Hoechst 33342 není patrný
žádný rozdíl ve viabilitě s narůstající koncentrací chelátoru. Jádra jsou obarvena pouze
sondou Hoechst 33342 (modrá fluorescence). Červená fluorescence PI není v jádrech
patrná. Tvar zůstává i u buněk inkubovaných s nejvyšší koncentrací chelátoru SIH
stejný, jako u buněk kontrolních. Z této fotografické dokumentace lze říci, že chelátor
SIH nepůsobí na H9c2 buňky natolik toxicky, aby u nich i u nejvyšší testované
koncentrace způsobil dostatečné poškození vedoucí k buněčné smrti.
Při koncentraci 600 μM již chelátor vypadával ze svého nasyceného roztoku,
proto nebyla tato koncentrace dále ve výsledcích testů viability použita. Fotografická
dokumentace je na Obr. 5-1.
Výsledky testu vychytávání neutrální červeně odpovídají předchozím studiím –
projevil se dávkově závislý pokles viability buněk, který je dle předchozích studií
pravděpodobně způsoben deplecí železa buňkám (viz. Obr. 5-2).
IC50 chelátoru SIH byla stanovena jako 173,3 μM.
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Obr. 5-1 Kontrolní a H9c2 buňky inkubované 24 h s chelátorem SIH. Barvení jader PI a Hoechst
33342 vykazuje pouze modrý signál Hoechst 33442, což naznačuje, že buňky nebyly dostatečně
poškozené tak, aby bylo možné jádra obarvit propidium jodidem.

Obr. 5-2 Viabilita H9c2 buněk hodnocená pomocí testu vychytávání neutrální červeně po
akutním vystavení (24 h) chelátoru SIH. N ≥ 12 experimentů. Statisticky významné hodnoty vůči
kontrole jsou označeny symbolem *. (ANOVA; p<0,05)
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5.1.2 PROTEKCE SIH PŘED TOXICITOU PEROXIDU VODÍKU
Použitím testu vychytávání neutrální červeně byla sledována míra viability
buněk v závislosti na stoupající koncentraci (Obr. 5-3). Od následné testované
koncentrace (10 μM) do nejvyšší testované koncentrace (300 μM) se však viabilita již
pohybovala mezi 50% a 60% viability kontroly (bráno jako 100%). Maximální protekce
byla dosažena při použití maximální testované koncentrace SIH a to 60% viability
kontrolních buněk. Hodnota EC50 byla stanovena na 20,3 μM.
Fotografická dokumentace H9c2 buněk koinkubovaných s peroxidem vodíku
(200 μM) a se stoupající koncentrací (30, 100, 300 a 600 μM) chelátoru SIH ukázala, že
i nejnižší použitá koncentrace (30 μM) je schopná zabránit buněčné smrti v důsledku
oxidačního poškození peroxidem (Obr. 5-4). Opět se u nejvyšší testované koncentrace
projevila nasycenost roztoku chelátorem, kterýžto z něho vypadával. Ze stejného
důvodu zde byla v testech viability tato koncentrace vynechána. Zatímco buňky
inkubované jen s H2O2 vykazují značné změny ve své morfologii (svraštění), buňky
chráněné chelátorem mají ve všech koncentracích prakticky stejný vzhled jako buňky
kontrolní.

Obr. 5-3 Viabilita H9c2 buněk po 24-hodinové inkubaci 200 μM H2O2 se vzrůstající koncentrací
SIH stanovovaná pomocí testu vychytávání neutrální červeně. N = 3 experimentů. Statisticky
významně odlišné výsledky (ANOVA; p<0,05) oproti kontrolní skupině jsou označeny
symbolem *; oproti 200 μM H2O2 pak symbolem ◦.
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Obr. 5-4 H9c2 buňky koinkubované s peroxidem vodíků a se stoupající koncentrací chelátoru
SIH. Na prvních dvou snímcích je vidět rozdíl mezi nepoškozenými (kontrola) a usmrcenými
(peroxid) buňkami. Jádra kontrolních buněk vykazují pouze modrou fluorescenci
Hoechst 33342, kdežto buňky silně poškozené resp. usmrcené peroxidem pak hlavně
fluorescenci červenou, způsobenou obarvením jader propidium jodidem. Všechny testované
koncentrace chelátoru vykazují dostatečnou míru ochrany, aby bylo možno předejít buněčné
smrti následkem vystavení letální dávce peroxidu vodíku.
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5.2 PROCHELÁTOR BSIH-PD
5.2.1 VLASTNÍ TOXICITA PROCHELÁTORU BSIH-PD
H9c2 buňky 24 hodin inkubované s prochelátorem BSIH-PD a poté
fluorescenčně obarvené na jádra propidium jodidem a Hoechst 33342 (Obr. 5-5)
nevykazují rozdíl ve viabilitě. Jádra jsou obarvena pouze sondou Hoechst 33342 (modrá
fluorescence). Červená fluorescence PI není v jádrech patrná. Tvar buněk zůstává i u
buněk inkubovaných s nejvyšší koncentrací BSIH-PD stejný jako u buněk kontrolních.
Pouze u 600 μM BSIH-PD je možné pozorovat určitě změny v cytoplazmě, přesto však
nepůsobí dostatečně toxicky na to, aby buňky usmrtil.
Na fotografické dokumentaci sledující metabolickou aktivitu mitochondrií
(Obr. 5-6) u H9c2 buněk inkubovaných 24 hodin s testovaným prochelátorem
BSIH-PD o koncentraci 0 μM (kontrola) a dále pak se zvyšující se koncentrací
BSIH-PD (30, 60, 100, 300 a 600 μM) je vidět stoupající vlastní akutní toxicita této
látky. Červené útvary jsou metabolicky aktivní mitochondrie (neporušený potenciál
mitochondriální membrány). Intenzita červeného signálu odpovídá míře jejich
metabolické aktivity (Obr. 5-6). Zelený signál pak dávají buňky s částečně, nebo úplně
(pokud by chyběl červený signál) porušenou mitochondriální aktivitou.
Z těchto fotografií je patrno, že se zvyšující se koncentrací BSIH-PD klesá
metabolická aktivita mitochondrií. Což odpovídá výsledkům z testů viability.
Po vyhodnocení experimentů použitím testu vychytávání neutrální červeně a
MTT testu byla po 24-hodinové expozici H9c2 buněk prochelátoru BSIH-PD zjištěn
dávkově závislý pokles viability buněk se stoupající koncentrací prochelátoru.
Snížení viability bylo statisticky významné od koncentrace 300 μM SIH a to
76% (NR viz. Obr) respektive 51% (MTT viz. Obr. 5-8) vůči kontrole (bráno jako
100%). Hodnota IC50 (koncentrace prochelátoru BSIH-PD způsobující snížení viability
na 50% kontroly) byla stanovená jako 468 μM (n = 8 experimentů). Maximální snížení
viability buněk bylo zaznamenáno u nejvyšší použité koncentrace (600 μM) – 56%
(NR) respektive 41% (MTT) vůči kontrole.
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Obr. 5-5 Fotografická dokumentace vlastní toxicity prochelátoru BSIH-PD pořízená ve fázovém
kontrastu v kombinaci s fluorescenčním barvením jader propidium jodidem a Hoechst 3342.
Použitá koncentrace prochelátoru 100 a 300 μM nevykazuje žádné změny v morfologii buněk.
U nejvyšší použité koncentrace už jsou patrné změny v cytoplazmě buněk, vlastní tvar však
zůstává zachován. Jádra H9c2 buněk u všech použitých koncentrací vykazují jen modrou
fluorescenci Hoechst 33342, což ukazuje na dostatečně nízkou toxicitu prochelátoru, která ani
v nejvyšší koncentraci nedokázala buňky poškodit natolik, aby přešly k buněčné smrti.
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Obr. 5-6 H9c2 buňky 24 hodin inkubované se stoupajícími koncentracemi prochelátoru
BSIH-PD barvené fluorescenční sondou JC-1. Se zvyšující se koncentrací je patrný pokles
intenzity červeného signálu a zároveň vzrůstající signál zelený. U nejvyšší koncentrace (tj.
600 μM) je pak i výrazná změna v morfologii celých buněk.
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Obr. 5-7 Viabilita H9c2 buněk hodnocená pomocí testu vychytávání neutrální červeně po
akutnímu vystavení (24 h) prochelátoru BSIH-PD. N ≥ 6 experimentů. Statisticky významné
hodnoty vůči kontrole jsou označeny symbolem * (ANOVA; p<0,05).

Obr. 5-8 Viabilita H9c2 buněk hodnocená pomocí MTT testu po akutnímu vystavení (24 h)
prochelátoru BSIH-PD. N = 7 experimentů. Statisticky významné hodnoty vůči kontrole jsou
označeny symbolem * (ANOVA; p<0,05).
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5.2.2 PROTEKCE PROCHELÁTOREM BSIH-PD PŘED LETÁLNÍ DÁVKOU
PEROXIDU VODÍKU
Obr. 5-9 dokumentuje H9c2 buňky koinkubované s prochelátorem BSIH-PD a
letální dávkou peroxidu vodíku (200 μM). Zatímco nejnižší koncentrace 30 μM je
prakticky neúčinná (červená fluorescence PI a morfologie buněk shodná s buňkami
usmrcenými peroxidem vodíku), již následující použitá koncentrace 100 μM byla
dostatečná k zábraně buněčné smrti (pouze modrá fluorescence Hoechst 33342).
Bohužel u nejvyšší koncentrace BSIH-PD (600 μM) je patrná změna v morfologii
buněk (známky svraštění a změny v cytoplazmě) – snížení protekce oproti předchozí
koncentraci 300 μM způsobené vlastní toxicitou prochelátoru.
Ze snímků dokumentujících mitochondriální aktivitu je pak patrný výrazný
dávkově závislý růst protekce, který se však u nejvyšší koncentrace opět snižuje.
Zatímco nejnižší koncentrace je prakticky neúčinná (buňky jsou scvrklé popř.
fragmentované a není žádný červený signál mitochondrií), následná testovaná
koncentrace (60 μM) už vykazuje nárůst v červeném signálu a stejně tak i celé buňky
mají neporušený tvar. U nejvyšší studované koncentrace pak dochází ke zlomu, červený
signál klesá a je přítomen silný zelený signál cytoplazmy.
Testu vychytávání neutrální červeně a MTT test pak doplňuje výsledky
kvantifikací viability buněk u jednotlivých použitých koncentrací po 24-hodinové
koinkubaci s peroxidem vodíku (200 μM) a potvrzuje dávkově závislou protekci
prochelátorem BSIH-PD před oxidačním poškozením.
Statisticky významné zvýšení buněčné viability bylo pozorováno od koncentrace
100 μM prochelátoru BSIH-PD. Hodnota EC50 (koncentrace BSIH schopná snížit
toxicitu peroxidu vodíku na 50%) byla stanovena na 592 μM (n = 8 experimentů).
Maximální protekce proti 200 μM H2O2 bylo dosaženo použitím 100 μM (NR
viz. Obr. 5-11) respektive 300 μM (MTT viz. Obr. 5-12) koncentrace BSIH-PD.
Viabilita buněk dosáhla 65% (NR) respektive 67% (MTT) viability kontrolních buněk
(bráno jako 100%). S dalším růstem koncentrace BSIH-PD viabilita opět klesala.
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Obr. 5-9 Po 24 hodinách koinkubace prochelátoru BSIH-PD s peroxidem vodíku je vidět
dávkově závislá protekce H9c2 buněk před poškozením. Nízké koncentrace prochelátoru
nejsou schopny buňky ochránit. Při dalším zvýšení koncentrace prochelátoru došlo k vymizení
červené fluorescence. U nejvyšší koncentrace (600 μM) jsou patrné morfologické změny na
buňkách při zachování pouze modré fluorescence jader.
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Obr. 5-10
Fotografická dokumentace protektivní studie
prochelátoru BSIH-PD s fluorescenční sondou
JC-1. Kontrolní buňky vykazují prakticky jen
červený signál aktivních mitochondrií, zatímco
buňky usmrcené peroxidem vodíku tento
signál postrádají a svítí pouze intenzivně
zeleně. Jejich struktura je scvrklá. Na dalších
snímcích je vidět stoupající protektivní účinek
BSIH-PD, kdy u nejvyšší koncentrace dochází
opět k poklesu červeného signálu a prudkému
nárůstu signálu zeleného.
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Obr. 5-11 Viabilita H9c2 buněk po 24-hodinové inkubaci 200 μM H2O2 se vzrůstající koncentrací
BSIH-PD stanovovaná pomocí testu vychytávání neutrální červeně. N ≥ 5 experimentů.
Statisticky významně odlišné výsledky (ANOVA; p<0,05) oproti kontrolní skupině jsou označeny
symbolem *; oproti 200 μM H2O2 pak symbolem ◦.

Obr. 5-12 Viabilita H9c2 buněk po 24-hodinové inkubaci 200 μM H2O2 se vzrůstající koncentrací
BSIH-PD stanovovaná pomocí MTT testu. N ≥ 5 experimentů. Statisticky významně odlišné
výsledky (ANOVA; p<0,05) oproti kontrolní skupině jsou označeny symbolem *; oproti 200 μM
H2O2 pak symbolem ◦ .
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5.3 PROCHELÁTOR BSIH
5.3.1 VLASTNÍ TOXICITA PROCHELÁTORU BSIH
Pro fotografickou dokumentaci akutní toxicity barvením jader (Obr. 5-13) byly
H9c2 buňky 24h inkubovány se stoupající koncentrací prochelátoru BSIH. Po ukončení
inkubace a po obarvení jader kombinací PI a Hoechst 33342 byly pořízeny fotografie
buněk.
Ze snímků níže (Obr. 5-13) je dobře vidět, že se vzrůstající koncentrací BSIH
nedochází k morfologickým změnám na buňkách ani ke změnám uvnitř cytoplazmy.
K žádným změnám nedošlo ani na jádrech, která se i po vystavení nejvyšší koncentraci
BSIH nezměnila od jader kontrolních a stále vykazovala jen modrou fluorescenci sondy
Hoechst 33342, která je schopná pronikat i do živých nepoškozených buněk.
Na fotografiích H9c2 buněk obarvených fluorescenční sondou JC-1 po
24-hodinové inkubaci s testovaným prochelátorem BSIH o koncentraci 0 μM (kontrola)
a dále pak se stoupající koncentrací BSIH je vidět prakticky nulová vlastní akutní
toxicita této látky. Červené útvary jsou metabolicky aktivní mitochondrie (neporušený
potenciál mitochondriální membrány – Obr. 5-14). Z těchto fotografií je patrno, že se
zvyšující se koncentrací BSIH až do maximální použité koncentrace neklesá
metabolická aktivita mitochondrií.
Fotografickou dokumentaci pak doplňují a potvrzují i viabilitní testy – test
vychytávání NR a MTT test. Po 24-hodinové inkubaci H9c2 buněk s prochelátorem
BSIH nebyla zaznamenán žádný statisticky významný pokles ve viabilitě buněk (u obou
testů na stanovení životaschopnosti buněk viz. Obr. 5-15 a 5-16) ani při použití nejvyšší
testované koncentrace (600 μM). Hodnota IC50 byla stanovena jako vyšší než nejvyšší
testovaná koncentrace tj. > 600 μM.
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Obr. 5-13 Kombinace fluorescenčního barvení propidium jodidem a Hoechst 33342 ukázala
nízkou toxicitu prochelátoru BSIH. U H9c2 buněk nedochází se stoupající koncentrací
k morfologickým změnám a jádra nevykazují červenou fluorescenci (PI), která by značila
nekrózu nebo pozdní apoptózu buněk.
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Obr. 5-14 H9c2 buňky 24 hodin inkubované se stoupajícími koncentracemi prochelátoru BSIH
barvené fluorescenční sondou JC-1. Na každém snímku je vidět neporušený tvar buněk a stejně
intenzivní červený signál neporušených mitochondrií, jako mají kontrolní buňky. Zelený signál
je ve všech případech včetně kontroly minimální.
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Obr. 5-15 Viabilita H9c2 buněk hodnocená pomocí testu vychytávání neutrální červeně po
akutnímu vystavení (24 h) prochelátoru BSIH. N ≥ 6 experimentů. Statisticky významné
hodnoty vůči kontrole nebyly nalezeny (ANOVA; p<0,05).

Obr. 5-16 Viabilita H9c2 buněk hodnocená pomocí MTT testu po akutnímu vystavení (24 h)
prochelátoru BSIH. N = 8 experimentů. Statisticky významné hodnoty vůči kontrole nebyly
zaznamenány (ANOVA; p<0,05).
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5.3.2 PROTEKCE PROCHELÁTOREM BSIH PŘED LETÁLNÍ DÁVKOU
PEROXIDU VODÍKU
Obdobně jako v předchozím experimentu i zde byly H9c2 buňky inkubovány
24 h s prochelátorem BSIH, aby bylo možno hodnotit jeho protektivní vlastnosti proti
letální dávce peroxidu vodíku (viz. Obr. 5-17).
Prochelátor vykazuje dávkově závislou protekci vůči oxidačnímu poškození
peroxidem, přičemž nejnižší 30 μM koncentrace BSIH není schopna buňky ochránit –
projevují se u nich morfologické změny (svraštění buněk) a jejich jádra vykazují
červenou fluorescenci způsobenou PI. U vyšších koncentrací (100, 300 a 600 μM) pak
H9c2 buňky nevykazují morfologické změny, dochází k vymizení červené fluorescence
a jádra dávají už jen modrý signál sondy Hoechst 33342.
Barvení JC-1 sondou (Obr. 5-18) u této protektivní studie ukázalo dávkově
závislý nárůst viability buněk, který se projevoval nárůstem červené fluorescence a
poklesem fluorescence zelené. Zatímco nejnižší koncentrace je prakticky neúčinná a
buňky při ní vypadají jako negativní kontrola (pouze peroxid vodíku). S dalším
nárůstem dávky prochelátoru už roste i ochrana buněk. Dávka 600 μM BSIH je už
téměř schopná obnovit viabilitu buněk, přesto je ještě patrná rezerva v protekci.
Za použití obou testů na stanovení viability buněk (test vychytávání NR i MTT
test) byla zjištěna statisticky významná, dávkově závislá protekce H9c2 buněk před
oxidačním poškozením a následnou buněčnou smrtí po 24-hodinové inkubaci H9c2
buněk s 200 μM H2O2 a vzrůstající koncentrací prochelátoru železa BSIH.
Statisticky významné zvýšení buněčné viability bylo pozorováno od koncentrace
60 μM prochelátoru BSIH (viz. Obr. 5-19 a Obr. 5-20 ). Hodnota EC50 (koncentrace
BSIH schopná snížit toxicitu peroxidu vodíku na 50%) byla stanovena na 191 μM
(n = 5 experimentů).
Maximální protekce proti 200 μM H2O2 bylo dosaženo použitím nejvyšší
testované koncentrace prochelátoru BSIH (600 μM). Viabilita buněk dosáhla 82%
viability buněk kontrolních (bráno jako 100%).
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Obr. 5-17 Snímky kontrolních buněk, buněk usmrcených peroxidem vodíku a buněk
koinkubovaných s H2O2 a rostoucí koncentrací prochelátoru BSIH. 30 μM BSIH není schopen
buňky chránit (scvrklý tvar a červená fluorescence), následná testovaná koncentrace 100 μM
už ano (žádné patrné morfologické změny proti kontrole, pouze modrá fluorescence jader).
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Obr. 5-18
Fotografická dokumentace protektivního
účinku stoupající koncentrace prochelátoru
BSIH. Od koncentrace 60 μM mají buňky
normální tvar, ale až testovaná koncentrace
300 μM vykazuje výrazný červený signál
téměř nepoškozených mitochondrií.
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Obr. 5-19 Viabilita H9c2 buněk po 24-hodinové inkubaci 200 μM H2O2 se vzrůstající koncentrací
BSIH stanovovaná pomocí testu vychytávání neutrální červeně. N ≥ 5 experimentů. Statisticky
významně odlišné výsledky (ANOVA; p<0,05) oproti kontrolní skupině jsou označeny
symbolem *; oproti 200 μM H2O2 pak symbolem ◦.

Obr. 5-20 Viabilita H9c2 buněk po 24-hodinové inkubaci 200 μM H2O2 se vzrůstající koncentrací
BSIH stanovovaná pomocí MTT testu. N ≥ 5 experimentů. Statisticky významně odlišné
výsledky (ANOVA; p<0,05) oproti kontrolní skupině jsou označeny symbolem *; oproti 200 μM
H2O2 pak symbolem ◦.
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6 DISKUZE
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Oxidační poškození hraje důležitou roli v etiopatogenezi mnohých onemocnění a
mnohdy ústí ve vážné poškození nebo až úmrtí pacienta. Hlavní roli zde hrají reaktivní
formy kyslíku a dusíku. ROS se za fyziologických podmínek v buňkách vyskytují jako
důležité součásti signálních drah a metabolických pochodů a jsou důležitými efektory
obrany organismu proti patogenům v procesu označovaném jako respirační vzplanutí
fagocytujících buněk. Vzhledem k tomu, že jde o vysoce reaktivní látky způsobující
vážná poškození na molekulární úrovni, vyvinul si organismus celou řadu obranných a
regulatorních mechanismů. Pokud však některý z nich selže, či dojde k nadprodukci
volných radikálů nad možnosti těchto mechanismů, dochází k situaci, kterou nazýváme
oxidativní poškození nebo oxidační stres, ústící v poškození biomakromolekul, což má
za následek poškození buňky s její smrtí apoptickou či nekrotickou cestou (Halliwell a
Gutteridge 2007).
Organismus je schopen se před působením volných radikálů bránit jak na úrovni
buněčné a molekulární, tak na úrovni tkáňové a orgánové. Slouží mu k tomu celá řada
vysokomolekulárních (enzymy) a nízkomolekulárních antioxidačních látek ať už
původu endogenního, tak exogenního, přijímaného potravou (Halliwell a Gutteridge
2007). Endogenní antioxidační ochrana je výsledkem evoluce a je určitým
přizpůsobením se přítomnosti radikálových sloučenin v organismu, ba naopak
schopností jich využít ve svůj prospěch pod určitým stupněm kontroly. Exogenní
antioxidanty pak působí jako regenerátory endogenních a mají roli podpůrnou; mnohé
z nich jsou pro fungování organismu esenciální a jejich nedostatek vede k vyvinutí
určité nemoci. Dokonce se ukázalo, že nízké plasmatické (potažmo pak i tkáňové)
koncentrace určitých endogenních antioxidantů mohou nebo přímo souvisí s určitým
typem mnohdy i závažné choroby, jako jsou různé typy nádorových či
kardiovaskulárních onemocnění (Polidori et al. 2001, Valko et al. 2007). Na druhou
stranu je nutné uvažovat i o negativním vlivu některých antioxidantů, které se za
určitých okolností mohou stát naopak pro organizmus nepříznivé až toxické – např.
oxaláty z kyseliny askorbové či urátové krystaly z kyseliny močové (Halliwell a
gutteridge 2007).
Z hlediska naší práce je důležitá role ROS ve vzniku a rozvoji některých
kardiovaskulárních onemocnění. Je obecně známo, že při rozvoji infarktu myokardu
nedochází k hlavnímu poškození srdečních myoblastů v důsledku nedostatku kyslíku,
ale naopak až po jeho přísunu. U buňky vystavené hypoxii dochází k poškození
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vnitřních organel, jako jsou např. mitochondrie a k úniku malého množství volných
radikálů. Po reperfúzi myokardu se tyto radikály setkávají s molekulárním kyslíkem,
což má za následek řetězcovou radikálovou reakci. Tuto situaci nazýváme
ischemicko-reperfúzním poškozením. V rámci KVS to samozřejmě není jediný
mechanismus oxidativního poškození. V aterosklerotickém plátu vznikají toxické
radikály z cholesterolu a jiných lipidů, včetně radikálů vzniklých působením makrofágů
(Halliwell a Gutteridge 2007). Oxidační stres hraje roli ve vzniku a průběhu srdeční
arytmie, myokarditidě apod (Šimůnek et al. 2005). Nezapomínejme také na poškození
srdeční tkáně xenobiotiky, kde důležitou roli hraje skupina anthracyklinových
chemoterapeutik, či působením oxidovaných forem katecholaminů (Adamcová M,
2007, Popelová et al. 2009, Štěrba et al. 2011, Hašková 2011a, 2011b).
V našich experimentech jsme používali potkaní kardiomyoblastovou linii H9c2,
která je obecně považována za standardní in vitro model srdeční tkáně. Důležité je
zmínit, že nejde o kardiomyocyty. Tato linie byla izolována z embryonálních potkaních
kardiomyocytů a kromě charakteristik srdeční tkáně projevuje i znaky tkáně kosterního
svalu (Hescheler et al. 1991).
V této práci bylo důležité poškození H9c2 buněk letální dávkou peroxidu
vodíku, který sice sám o sobě není příliš toxický, přesto je zdrojem jiných, více
toxických ROS – jmenovitě hydroxylového radikálu, který je považován za jeden
z nejtoxičtějších volných radikálů vůbec. Finální koncentrace H2O2, které byly buňky
vystaveny, byla 200 μM. Tato koncentrace peroxidu vodíku byla dostatečná, aby
usmrtila 100% buněk. Dosáhnout dostatečně vysoké dávky je důležité proto, že naopak
v nízkých koncentracích H2O2 indukuje proliferaci (Halliwell a Gutteridge 2007, Kwon
et al. 2003). Jak nízké, tak vysoké koncentrace H2O2 aktivují některé kinázy, jde jen o
to, které dráhy spínají – vysoké koncentrace zvýší aktivitu JNK, p38 a Akt a způsobí
apoptózu, a naopak nízké zvyšují aktivitu pouze ERK1/2 mající za následek hypertrofii
srdeční tkáně (Kwon et al. 2003).
Peroxid vodíku a hydroxylový radikál ale samozřejmě nejsou jediné ROS,
kterým jsou buňky in vivo vystaveny a které způsobují oxidativní poškození. Velký
význam zde hraje superoxid, látka která fyziologicky vzniká spolu s dalšími ROS např.
v mitochondriálním dýchacím řetězci či peroxisomech. Tyto organely mají své vlastní
ochranné a detoxikační mechanizmy, které brání úniku ROS a rozvoji endogenního
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oxidativního poškození. Nejdůležitějšími antioxidačními mechanizmy jsou zde enzymy
odstraňující peroxid vodíku (katalasa, peroxidasa a glutathionperoxidasy) nebo
superoxidové radikály (superoxiddismutasa) (Halliwell a Gutteridge 2007, Turrens
2003). Jak tedy může dojít k oxidativnímu poškození? V zásadě dvěma způsoby: buď je
produkce ROS natolik vysoká, že je detoxikační mechanizmy nedokáží odstranit a
volné radikály unikají do buňky; anebo se (i malé koncentrace) ROS v buňce setkají
s volnými/labilně vázanými ionty železa (či jiných přechodných kovů) a v procesech
označovaných jako Fentonova a Haber-Weissova reakce produkují velké množství
dalších ROS, čímž se kruh uzavře v nekonečnou spirálu (Jomova a Valko 2011, Turrens
2003).
Současná medicína řeší problém nadměrné produkce volných radikálů především
jejich odstraňováním. Mnohem důležitější, a možná i výhodnější, je zábrana jejich
vzniku. Vzhledem k tomu, že volné železo je zdrojem volných radikálů, jeví se jeho
odstranění jako vhodná strategie v prevenci oxidativního poškození. K tomuto účelu
slouží látky, kterým říkáme chelátory železa. Prvním důvodem k jejich využití v
klinické praxi nebyl oxidační stres, ale nemoci z přetížení železem (hemosideróza,
ß-talasémie či hereditární hemochromatóza). První látkou k tomu použitou byl siderofor
DFO. Nevýhodou DFO je jeho hydrofilita, což v praxi znamená, že ho nelze podávat
per os (protože by se nevstřebal/nebo jen málo), ale intravenózně. Pacientům je tak
nutno podávat nepříjemné a zdlouhavé infúze. K využití v účinné zábraně oxidačního
stresu pak brání jeho špatná prostupnost biologickými membránami – uvnitř buněk by
stále

docházelo

k oxidativnímu

poškození,

zatímco

by chelátor

odstraňoval

extracelulární ionty železa bez jakéhokoli protektivního účinku (Kovacevic et al. 2011).
Ideální chelátory pro toto použití by tedy měly být malé hydrofobní molekuly
schopné se dobře absorbovat po perorálním podání; měly by být dobře biologicky
dostupné a schopny procházet biologickými membránami, aby byly schopné
intracelulárně tvořit komplexy se železem. Tyto komplexy by navíc měly být stabilní.
Pokud toto splníme, dostáváme látky, jako jsou např. aroylhydrazonové
chelátory železa. Prvním zástupcem, dnes již rozsáhlé skupiny těchto látek, byl
pyridoxalisonikotinoylhydrazon (PIH) syntetizovaný doktorem Poňkou v sedmdesátých
letech minulého století. Od té doby bylo vyvinuto mnoho dalších aroylhydrazonových
analogů zahrnující záměny jader a jejich modifikace, stejně jako modifikace
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hydrazinové skupiny, což by mělo mít za následek zvýšení stability v plazmě, protože
jak je známo, hydrazony jsou ve vodném prostředí nestabilní a snadno hydrolyzují na
chelatačně neúčinné složky (Jomova a Valko 2011, Kovacevic et al. 2011, Kovaříková
et al. 2006). Pro tuto práci je klíčový chelátor salicylaldehydisonikotinoylhydrazon
(SIH).
Chelatace volných a labilně vázaných iontů železa má však i svá úskalí. Pokud
organismus netrpí přetížením železem, může dojít k opačné situaci a chelátory pak
působí toxicky tím, že soutěží o ionty železa s proteiny, které jej ke své aktivitě
potřebují. Deplece železa tedy může být nežádoucím aspektem chelatační terapie. Tento
problém by pak měly řešit látky označované jako prochelátory železa, u níž je
chelatační aktivita maskována a projeví se až v přítomnosti vyšších koncentrací ROS
(Charkoudian et al. 2006), což je logické, protože právě v této situaci je nutno tyto látky
použít. Sloučeniny s tímto charakterem musí projevovat minimální vlastní toxicitu a
odštěpovaná maskovací skupina musí být sama o sobě také netoxická.
Termín aroylhydrazonový chelátor či prochelátor železa je značně rozsáhlý
pojem. Z celé skupiny těchto látek jsme se v této práci soustředili pouze na prochelátory
BSIH a nově syntetizovaný BSIH-PD. Oboje tyto látky jsou odvozené od chelátoru
SIH, se kterým byly jejich účinky srovnávány.
SIH již dříve prokázal jak v in vitro tak v in vivo dobré chelatačně-antioxidační
schopnosti. Důležitým poznatkem byla in vivo studie s králíky, kterým byl SIH
(rozpuštěný v 10% roztoku Cremophoru) dlouhodobě podáván v dávce 50 mg/kg
jednou týdně. Tato studie ukázala dobrou toleranci chelátoru. (Klimtová et al. 2003)
Nevýhodou však stále zůstává nízká stabilita hydrazinové vazby. Stabilitní studie
prováděné v plazmě, roztoku bovinního sérového albuminu, PBS pufru a dalších
vodných roztocích potvrdila krátký poločas chelátoru SIH a stanovila jej na hodnotu
0,5 h (Kovaříková et al. 2008).
Protektivní účinky před ROS vzniklých katalýzou ionty železa byly potvrzeny
celou řadou studií a jejich výsledky korelovaly s výsledky uvedenými v této diplomové
práci.
In vitro studie Šimůnka et al. (2005) na H9c2 buňkách porovnávala protektivní
účinky chelátoru SIH s v praxi zavedeným chelátorem DFO. Jako zdroj ROS byl použit,
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obdobně jako v této diplomové práci, peroxid vodíku. Jen s tím rozdílem, že byla
použita nižší koncentrace – 100 μM. Zmíněné nevýhodné vlastnosti DFO se projevily i
ve výsledcích. Již koncentrace 3 μM SIH byla schopna zabránit kolapsu
mitochondriálního membránového potenciálu, zatímco obdobných výsledků s DFO bylo
dosaženo až použitím 1300 μM DFO, což je dávka, které není možno klinicky
dosáhnout. Důležitým faktem tedy je, že SIH je mnohem efektivnější a účinnější
v zabránění rozvoje oxidativního poškození než DFO. Výsledky podobné in vitro práce
na H9c2 kardiomyoblastech Jirkovského (2008) ukázaly schopnost SIH chránit nejen
proti letální dávce H2O2, ale také organickému peroxidu t-BHP (tert-butylhydroperoxid).
Na rozdíl od H2O2, jsou organické hydroperoxidy schopné produkce alkoxylových
radikálů, které se (jak už bylo zmíněno v příslušné kapitole) účastní peroxidace
lipidových látek.
Katecholaminy jsou hormony produkované chromafinními buňkami dřeně
nadledvin důležité také jako neurotransmitery. Ve vysokých koncentracích mohou
způsobovat poškození srdce, jehož mechanismus není ještě plně pochopen, přesto jsou
důkazy potvrzující roli tvorby ROS (Hašková et al. 2011a, 2011b, Mladěnka et al.
2009). Důležité jsou především oxidované formy katecholaminů. Hašková et al. (2011a,
2011b). prokázala schopnost SIH předejít poškození H9c2 buněk oxidovanými formami
katecholaminů a navíc zabránil i jejich autooxidaci.
V protinádorové léčbě se více než 40 let využívají anthracyklinová
chemoterapeutika (doxorubicin, daunorubicin, aj.), jejichž hlavním výrazným
problémem

je

vyvolání

chronické

anthracyklinové

kardiotoxicity,

která

je

charakterizována ztrátou myofibril a degenerací kardiomyocytů levé komory – což ústí
v dilatovanou kardiomyopatii s městnavým srdečním selháním. Nepříjemnou vlastností
je, že se tyto problémy dostavují opožděně – někdy až po 4 až 20 letech. Jedinou
využívanou kardioprotektivní látkou je dexrazoxan. Jeho klinické využití je však
omezeno vlastní toxicitou (zejm. myelosupresí), takže není podáván vždy, když by to
bylo vhodné (Šimůnek et al. 2009, Šterba et al. 2007). Vzhledem k tomu, že
anthracyklinová kardiotoxicita působí, podle v literatuře nejčastěji uváděné teorie, skrze
ROS, byla provedena celá řada in vitro a in vivo studií zabývajících se využitím
chelátorů železa. Kromě in vitro studií na NVCM buňkách byl SIH schopen plně
předejít daunorubicinem-indukovanému úmrtí králíku od dávky 1 mg/kg. Důležitým
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faktem je i to, že SIH neinterferuje s protinádorovým účinkem anthracyklinů (Kaiserová
et al. 2007, Šimůnek et al. 2008, Šterba et al. 2007).
Chelátor SIH ukázal být účinný v zábraně oxidačního poškození skrze chelataci
redoxně aktivního železa. Jeho nevýhodou stále zůstává náchylnost k hydrolýze – tento
problém se snaží vyřešit analoga chelátorů, kde je snaha stabilizovat hydrazonovou
vazbu substitucí aldiminového vodíku alkylem (Hrušková et al. 2011).
Deplece železa chelátory působí na buňky toxicky odjímáním železa z Fe-S
klastrů důležitých proteinů, nebo např. způsobuje inhibici RNR. Maskování chelatačně
aktivní skupiny u prochelátorů by tento problém mělo řešit. Aktivace těchto látek pak
probíhá působením reaktivních forem kyslíku. Odštěpením chránící skupiny se vytváří
chelátor, který v daném místě ihned váže intracelulární volné či labilně vázané železo a
brání tak dalšímu rozvoji oxidativního poškození skrze Fentonovu a Haber-Weissovu
reakci (Charkoudian et al. 2006, 2007).
V této práci jsme se zabývali dvěma prochelátory – BSIH a BSIH-PD. Obě tyto
látky byly syntetizovány skupinou Prof. Katherine J. Franz, Ph.D., Duke Univerzity,
USA. Původní látka BSIH již byla testována na epiteliálních buňkách retiny, kde byl
200 μM BSIH schopen po 8 hodinové preinkubaci tyto buňky kompletně ochránit před
působením 500 μM H2O2, přičemž protekce byla dávkově závislá. Viabilita buněk byla
stanovována po 15 h inkubace s prochelátorem. (Charkoudian et al. 2008). Nízkou
toxicitu a schopnost tohoto prochelátoru dobře chránit buňky použitím vyšších
koncentrací jsme v této diplomové práci potvrdili. Druhým studovaným prochelátorem
byl BSIH-PD, který ale vykázal vlastní akutní toxicitu ve vyšších dávkách, což se také
negativně projevilo na jeho protektivních vlastnostech. Mechanizmy této toxicity budou
dále studovány, neboť jejich porozumění by mohlo přispět k designu dalších
prochelátorů s ještě výhodnějšími vlastnostmi.
Výsledky naší práce potvrdily dříve publikované poznatky o chelátoru SIH
(Jirkovský 2008, Šimůnek et al. 2005) a navíc kromě potvrzení i rozšířily publikované
poznatky o prochelátoru BSIH (Charkoudian et al. 2008). Žádná data týkající se
BSIH-PD nebyla doposud publikována.
Díky nízké vlastní toxicitě a velmi zajímavým protektivním vlastnostem tedy
prochelátor BSIH zasluhuje další studium, zejména s využitím složitějších in vivo
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modelů kardiovaskulárních onemocnění se známou nebo předpokládanou rolí
oxidačního stresu.
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7 ZÁVĚRY
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Byl potvrzen protektivní účinek chelátoru SIH a nově popsán protektivní
potenciál prochelátorů BSIH a BSIH-PD.



U všech látek byl protektivní účinek závislý na dávce



Chelátor SIH působí ve vyšších koncentracích na buňky toxicky, což je
dle předchozích studií způsobeno deplecí buněčného železa.



Vlastní toxicita prochelátorů byla stanovena jako nižší než u mateřského
chelátoru SIH.



Prochelátor BSIH-PD vykazoval při vyšších koncentracích vlastní
toxicitu, která ovlivňovala i jeho protektivní účinky. U prochelátoru
BSIH jsme naopak u koncentrací do 600 μM prakticky žádnou toxicitu
nezaznamenali.



Zjistili jsme, že BSIH je ve vyšších koncentracích účinnější než SIH a
v nejvyšší testované koncentraci byl téměř schopen buňky plně ochránit
před působením letální dávky peroxidu vodíku.



Prochelátor BSIH má výhodnější vlastnosti než BSIH-PD a proto
zasluhuje další studium.
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