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Katecholaminov{ kardiotoxicita je zn{ma již dlouhou dobu, avšak její
patogeneze st{le není dostatečně objasněna. Ačkoliv se tradičně přisuzuje nadměrné β-adrenergní stimulaci, existuje hypotéza, že do katecholaminynavozeného poškození srdečních buněk jsou zahrnuty oxidační produkty katecholaminů, které mohou vznikat díky spont{nní oxidaci katecholaminů za aerobních podmínek. Spont{nní oxidace katecholaminů je sledem redoxních reakcí vedoucích k tvorbě řady reaktivních meziproduktů, jako jsou o-semichinony a o-chinony včetně aminochromů, které podléhají redoxní cyklizační reakci
generující reaktivní formy kyslíku (ROS). Vytvořené ROS i aminochromy jsou
pro buňky toxické. Navíc může být tato autooxidace katalyzov{na přechodnými kovy, z čehož vyplýv{, že volné vnitrobuněčné ionty železa (Fe) – nejhojnějšího přechodného kovu v organizmu – mohou podporovat nejen HaberWeissovu reakci ROS, ale také katalyzovat přeměnu katecholaminů na aminochromy, a tím zhoršovat poškození srdečních buněk. Chelatace Fe se pak
nabízí jako opodstatněn{ možnost kardioprotekce srdečních buněk před katecholaminovou kardiotoxicitou.
Tato pr{ce si kladla za cíl vytvořit odpovídající experiment{lní modely
pro komplexní studium vlastností katecholaminů, přičemž byla hodnocena
spont{nní oxidace katecholaminů v pufrovaném roztoku spektrofotometrickým
měřením a HPLC analýzou, tvorba peroxidu vodíku, redoxní aktivita a oxidační účinky původních i oxidovaných katecholaminů a jejich komplexů s Fe stanovením oxidovaného askorb{tu, produkce ROS v buňk{ch potkaní kardiomy5

oblastové buněčné linie H9c2 stanovením dichlorofluoresceinu, toxicita katecholaminů a jejich oxidačních produktů vůči buňk{m H9c2 vit{lním barvením
neutr{lní červení a mikroskopií s fluorescenčním barvením buněčných jader a
nakonec i schopnost katecholaminů spustit apoptotickou kask{du stanovením
aktivit kasp{z. Dalším cílem bylo prostudovat pomocí těchto modelů roli volných iontů Fe v patobiochemii katecholaminové kardiotoxicity a zhodnotit
možnosti její protekce chelatací Fe s tím, že bude porovn{v{n ochranný potenci{l různých chel{torů – nejen experiment{lních, ale i zavedených do klinické
praxe.
Výsledky našich in vitro experimentů podporují předpoklad, že
v patobiochemickém procesu katecholaminy-navozené kardiotoxicity hraje roli
oxidační poškození srdečních buněk, neboť prok{zaly spont{nní pokles koncentrace katecholaminů (adrenalinu a isoprenalinu) v pufrovaném roztoku během
24 h, stejně tak prok{zaly postupnou oxidaci obou katecholaminů na jejich blíže
nespecifikované oxidační produkty. Tato oxidace byla statisticky významně
podpořena přítomností iontů Fe, se kterými byly katecholaminy i jejich oxidační
produkty schopné vytv{řet komplexy. Komplexy Fe s oxidovanými katecholaminy měly navíc významnou redoxní aktivitu vůči askorb{tu. Navazující experimenty s buňkami potkaní kardiomyoblastové linie H9c2 odhalily vyšší toxicitu oxidačních produktů než původních katecholaminů a potvrdily vnitrobuněčnou tvorbu ROS po expozici buněk H9c2 oxidovaným katecholaminům.
Chelatace Fe dok{zala významně omezit spont{nní oxidaci katecholaminů a tvorbu oxidačních produktů v roztoku, stejně jako redoxní aktivitu jejich
komplexu s Fe. D{le byla schopna poskytnout významnou ochranu srdečním
buňk{m H9c2, zachovat jejich životaschopnost a potlačit tvorbu ROS uvnitř
buněk. Uk{zalo se, že významný ochranný potenci{l mají malé lipofilní chel{tory Fe, které jsou schopné pronikat do buněk v dostatečně účinných koncentracích, jako jsou experiment{lní slicylaldehydisonikotinoylhydrazon (SIH) a
klinicky používaný deferipron (L1) a deferasirox (ICL670A). Velmi slibně se
projevil i prochel{tor boronylester SIH (BSIH), který je navíc oproti klasickým
chel{torům minim{lně toxický.
Všechny tyto výsledky potvrzují, že katecholaminy jsou schopné Fepodporované oxidace, které d{v{ vzniknout nestabilním a toxickým oxidačním
6

produktům, a redoxnímu cyklické reakci, které je příčinou tvorby volných radik{lů.

Vzniklé

oxidační

produkty

jsou

společně

s ROS

zodpovědné

za kardiotoxicitu katecholaminů a nekrotickou smrt buněk. Na všech redoxních
reakcích vedoucích ke vzniku oxidovaných katecholaminů i ROS se přitom významně podílejí volné ionty Fe.
Chelatace Fe se uk{zala jako vhodný n{stroj kardioprotekce, kter{ m{
značný potenci{l chr{nit srdeční buňky před kardiotoxicitou katecholaminů jak
inhibicí vlastní přeměny katecholaminů, tak ochranou srdečních buněk před
poškozením zprostředkovaným ROS.
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Catecholamine cardiotoxicity is known for a long time, but its pathogenesis is still incompletely understood. Although traditionally attributed to
excessive β-adrenergic stimulation, there is a hypothesis that the catecholamineinduced cardiac cell damage includes involvement of oxidation products of
catecholamines, which may arise due to spontaneous oxidation of catecholamines under aerobic conditions. Spontaneous oxidation of catecholamines is a
sequence of redox reactions leading to the formation of numerous reactive intermediates, such as o-semiquinones and o-quinones, including aminochromes
that are subject to redox cyclization generating reactive oxygen species (ROS).
The generated ROS and aminochromes are toxic for cells. In addition, the
autooxidation may be catalyzed by transition metals, which suggests that free
intracellular iron (Fe) ions – the most abundant transition metal in the body –
can promote not only the Haber-Weiss reaction of ROS, but also catalyze the
conversion of catecholamines to aminochromes and aggravate the damage to
heart cells. Fe chelation may therefore offer the possibility of cardioprotection
of cardiac cells against catecholamine cardiotoxicity.
This work was aimed to create appropriate experimental models to study
complex features of catecholamines. We evaluated spontaneous oxidation of
catecholamines in buffered solution by spectrophotometry measurements and
HPLC analysis, formation of hydrogen peroxide, redox activity and oxidative
effects of parent and oxidized catecholamines and their complexes with Fe by
8

determination of oxidized ascorbate, ROS production in the rat cardiomyoblast
cell line H9c2 by determination of dichlorofluorescein, toxicity of catecholamines and their oxidation products to H9c2 cells by vital staining with neutral
red and by microscopy with fluorescence nuclei staining and finally the ability
of catecholamines to affect apoptosis by caspase activity determination. Using
these models, the objective was to study the role of free Fe ions in pathobiochemistry of catecholamine cardiotoxicity and to evaluate the possibility of its
protection by Fe chelation. Protective potential of different chelators was
evaluated – not only of experimental agents, but also of drugs introduced into
clinical practice.
Results of our in vitro experiments support the assumption that oxidative
damage plays a significant role in the process of catecholamine-induced cardiotoxicity. Spontaneous decrease in the concentration of catecholamines (adrenaline and isoprenaline) was started in buffered solution during the 24 h incubation together with a gradual oxidation of catecholamines to unspecified oxidation products. This oxidation was significantly aggravated by the presence of Fe
ions, which may form complexes with catecholamines and their oxidation
products. Complexes of Fe with the oxidized catecholamines had a pronounced
redox activity towards ascorbate. Experiments with cardiomyoblasts cell line
H9c2 revealed higher toxicity of oxidation products than of the parent catecholamines and confirmed the formation intracellular ROS in H9c2 cells after
their exposure to oxidized catecholamines.
Chelation of Fe significantly reduced the spontaneous oxidation of catecholamines and the formation of oxidation products in solution, as well as the
redox activities of their complexes with Fe. Fe chelation was also able to provide significant protection of cardiac H9c2 cells, preserve their viability and
suppress the formation of ROS inside the cells. Small lipophilic chelators of Fe,
which are able to penetrate into cells in sufficiently effective concentrations
such as experimental salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) and clinically used deferiprone (L1) and deferasirox (ICL670A), have shown considerable protective potential. Furthermore prochelator boronic ester of SIH (BSIH)
was shown as very promising, as it was minimally toxic in comparison to the
classic chelators.
9

Hence our results confirm that the catecholamines are able to undergo
Fe-promoted oxidation, which gives rise to unstable and toxic oxidation products, and redox cycling that cause production of free radicals. The resulting
oxidation products are together with the ROS responsible for the cardiotoxicity
of catecholamines and necrotic cell death. Free Fe ions are significantly involved
in all redox reactions leading to formation of ROS and oxidation of catecholamines.
Chelation of Fe proved to be a suitable tool of cardioprotection, which
has considerable potential to protect heart cells against catecholamine cardiotoxicity by the inhibition of conversion of catecholamines, thus protecting cardiac cells against damage mediated by ROS.
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Kardiovaskul{rní choroby (cardiovascular diseases, CVD) jsou onemocnění postihující oběhový systém – srdce a cévy. V Evropské unii jsou CVD nejčastější příčinou úmrtí (40 %), na kterou ročně umírají přibližně 2 miliony lidí.
V České republice je úmrtnost vysoko nad tímto průměrem a na CVD u n{s
připad{ více než 50 % úmrtí – tedy více než na všechny ostatní choroby dohromady; velmi vysok{ je i kardiovaskul{rní nemocnost, kter{ st{le narůst{. Mezi
CVD patří endioteli{lní dysfunkce, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, ischemick{ choroba dolních končetin, ischemick{ choroba srdeční (ICHS), angina pectoris, akutní infarkt myokardu (AIM) a mrtvice mozkových cév, přičemž AIM je u
n{s nejčastější příčinou úmrtí či invalidity mužů v produktivním věku.
Rozvoj CVD nem{ jedinou příčinu, ale existuje cel{ řada rizikových faktorů, které mohou nebo nemohou být ovlivněny. Mezi neovlivnitelné faktory
patří věk, pohlaví, nebo výskyt CVD v rodině. Mezi ovlivnitelné faktory pak
patří životní styl – především kouření, nezdrav{ strava, nízk{ pohybov{ aktivita a konzumace alkoholu, navíc je současný životní styl plný různých stresových situací a býv{ často doprov{zen vystupňovanou aktivitou sympatiku spojenou se zvýšenými hladinami katecholaminů (Dhalla a spol., 1996), které mají
na srdce toxický účinek (Rump a Klaus, 1994; Ng a spol., 2002). Tato tzv. katecholaminov{ kardiotoxicita může významně přispívat k rozmanitým projevům
CVD včetně nejz{važnějších koron{rních syndromů ICHS – nestabilní angině
pectoris a AIM. Klinick{ manifestace zmíněných syndromů představuje další
stresovou situaci a uzavír{ tak bludný kruh stres → katecholaminy → CVD →
stres (Abrams, 2001).
Z tohoto důvodu může být katecholaminy-vyvolan{ kardiotoxicita, kter{ je popisov{na především u nemocí spojených s jejich nadprodukcí, jako jsou
feochromocytom a paragangliom – sekrečně aktivní n{dory z chromafinních
buněk (Fonesca a Bouloux, 1993) – začleněna v patogenezi CVD mnohem více,
než se doposud bralo v úvahu. Pod{ní vysokých d{vek katecholaminů (zejm.
isoprenalinu) je také často používaný způsob navození modelového srdečního
poškození v experiment{lním kardiovaskul{rním výzkumu. Nicméně do dnešní doby nejsou dostatečně objasněny mechanizmy vlastního toxického působení
katecholaminů na srdeční buňky, jejichž znalost je nutn{ pro případnou léčebnou intervenci. Tato disertační pr{ce si proto klade za cíl alespoň č{stečně při15

spět k pozn{ní katecholaminové kardiotoxicity a zejména pak pops{ní role, kterou zde hraje oxidační stres a volné katalyticky aktivní vnitrobuněčné ionty železa. Dalším cílem je pak zhodnocení možností prevence katecholaminové kardiotoxicity pomocí chel{torů železa – klinicky používaných léčiv i nových experiment{lních l{tek.
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2.1 Katecholaminy
Katecholaminy jsou sloučeniny s pyrokatechinovým j{drem a ethylaminovým postranním řetězcem. Mezi přirozené katecholaminy patří dopamin
(DA), adrenalin (ADR) a noradrenalin (NADR); isoprenalin (ISO) je katecholamin syntetický (Obr. 2.1).

Obr. 2.1: Chemické struktury z{kladních katecholaminů.

2.1.1 Fyziologie katecholaminů
Endogenní katecholaminy jsou hormony dřeně nadledvin a neurotransmitery sympatického a centr{lního nervového systému.
Biosyntéza katecholaminů
Jejich biosyntéza (Obr. 2.2) probíh{ stejným způsobem jak v chromafinních buňk{ch dřeně nadledvin, tak v příslušných dopaminergních či adrenergních neuronech. Syntéza začín{ přeměnou aminokyseliny tyrozin na L-3,4dihydroxyfenylalanin (L-DOPA) enzymem tyrozin-hydroxyl{zou, ta je klíčovým enzymem limitujícím celou biosyntézu katecholaminů. L-DOPA je za
uvolnění oxidu uhličitého přeměněna všudypřítomným a vysoce aktivním enzymem DOPA-dekarboxyl{zou na DA. Ten je pomocí monoaminových transportérů dopraven do chromafinních měchýřků, neboť pouze v nich je přítomn{
β-hydroxyl{za schopn{ přeměnit ho na NADR. V cytosolu chromafinních buněk dřeně nadledvin je navíc přítomn{ fenylethanolamin-N-methyltransfer{za,
kter{ po své aktivaci kortikosteroidy přeměňuje NADR, který unikl po koncentračním gradientu z měchýřku, na fyziologicky mnohem účinnější ADR (Carmichael, 1997).
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Obr. 2.2: Biosyntéza katecholaminů.

Vytvořené katecholaminy jsou skladov{ny uvnitř chromafinních měchýřků, kde buď dokončili svoji syntézu (NADR), nebo do nich musí být transportov{ny z cytoplazmy (DA, ADR). Katecholaminy neust{le z těchto měchýřků pasivně unikají a musí být transportov{ny zpět pomocí monoaminových
transportérů. Existuje tedy dynamick{ rovnov{ha mezi z{sobami katecholaminů v měchýřcích a katecholaminy v okolní cytoplazmě. (Eisenhofer a spol.,
2004).
19

Uvolňov{ní a zpětné vychyt{v{ní
Ve velkém jsou katecholaminy z chromafinních měchýřků uvolňov{ny
exocytózou v čas potřeby, tj. po stimulaci acetylcholinem – ten vyvol{ zvýšenou
propustnost cytoplazmatické membr{ny a umožní tak influx extracelul{rních
iontů v{pníku způsobujících depolarizaci membr{n, díky tomu je umožněno
splynutí cytoplazmatické membr{ny s membr{nou měchýřků a uvolnění jejich
obsahu do extracelul{rního prostoru. Uvolněné katecholaminy se buďto dost{vají do krve (hormony), nebo difundují synaptickou štěrbinou (neurotransmitery). Po interakci s receptory na membr{ně cílových buněk dojde k vyvol{ní daného účinku. Poté jsou katecholaminy inaktivov{ny, buď přechodně – rychlým
vychyt{v{ním zpět (70 %) do neuronu (neurotransmitery), a/nebo nevratně metabolizov{ny po jejich odplavení z místa účinku (hormony i neurotransmitery).
Metabolické odbour{v{ní
Metabolického odbour{v{ní katecholaminů je schopna většina tk{ní,
avšak pouze malé množství metabolitů poch{zí z cirkulujících katecholaminů.
Většina katecholaminů je metabolizov{na uvnitř buněk, ve kterých jsou syntetizov{ny, po jejich uniknutí z měchýřku a celkový obrat těchto katecholaminů je
tak mnohem více z{vislý na tomto úniku než na vlastní aktivitě adrenergního
systému (Eisenhofer a spol., 2004).
Na biotransformaci katecholaminů se podílí mitochondri{lní monoaminooxid{za (MAO) přítomn{ i v neuronech, cytosolick{ katechol-O-methyltransfer{za (KOMT), kter{ se v neuronech nevyskytuje, ale zato je přítomna
v synaptické štěrbině a ostatních buňk{ch, a konjugační enzymy, především
sulfotransfer{za (SULT1A3), kter{ m{ vysokou afinitu pro monoaminy
(Obr. 2.3).
Vzhledem k tomu, že největší množství katecholaminů je nervového původu (NADR) a ze dřeně nadledvin či jiných zdrojů jich poch{zí mnohem menší množství (NADR, ADR i DA), je hlavní cesta biotransformace katecholaminů
cestou probíhající v neuronech. Ta začín{ oxidační deaminací, při které vznikají
deaminované aldehydy s kr{tkou životností, ty jsou velmi rychle přeměněny na
3,4-dihydroxyfenylglykol (DHPG z ADR a NADR) nebo na 3,4-dihydroxyfenylacet{t (z DA), které jsou n{sledně přeměny dalšími enzymy včetně KOMT.
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Vedlejší cesta, kter{ probíh{ v buňk{ch dřeně nadledvin a efektorových buňk{ch, začín{ naopak nejprve O-methylací na katecholovém j{dře, kterou vznik{
metanefrin (z ADR) a normetanefrin (z NADR). Společným produktem obou
cest a především hlavním konečným produktem metabolizmu ADR a NADR je
kyselina vanilmadlov{ (VMA), přičemž velmi důležitým meziproduktem je 3methoxy-4-hydroxyfenylglykol (MHPG) (Eisenhofer a spol., 2004; Oeltmann
a spol., 2004).

Obr. 2.3: Biotransformace katecholaminů. Silné šipky vyjadřují hlavní cestu biotransformace,
slabé cestu vedlejší a přerušované minim{lní, ale možnou tvorbu metabolitů
ADH - alkoholdehydrogen{za, ADR - adrenalin, AR - aldehydredukt{za, DHMA - kyselina 3,4dihydroxymadlov{, DHPG - 3,4-dihydroxyfenylglykol, DOPEGAL - 3,4-dihydroxyfenylglykoaldehyd, KOMT - katechol-O-methyltransfer{za, MAO - monoaminooxid{za, MHPG - 3methoxy-4-hydroxyfenylglykol, MOPEGAL - 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykoaldehyd, NADR noradrenalin, (N)MN - (nor)metanefrin, VMA - kyselina vanilmandlov{.

Případn{ sulfatace meziproduktů probíh{ v org{nech mezenteria nebo
v krevním řečišti. Mal{ č{st katecholaminů a veškeré metabolity jsou nakonec
z organizmu vyloučeny močí (Obr. 2.4).
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Obr. 2.4: Model zn{zorňující region{lní cesty metabolizace adrenalinu a noradrenalinu a relativní zastoupení jejich metabolitů v moči (převzato z Eisenhofer a spol., 2004).
ADH - alkoholdehydrogen{za, ADR - adrenalin, AR - aldehydredukt{za, DHPG - 3,4-dihydroxyfenylglykol, KOMT - katechol-O-methyltransfer{za, MAO - monoaminooxid{za, MHPG - 3methoxy-4-hydroxyfenylglykol, MN - metanefrin, NADR - noradrenalin, NMN - normetanefrin, SULT1A3 - sulfotransfer{za, VMA - kyselina vanilmandlov{.
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Přenos sign{lu
Katecholaminy jsou jako hormony a neurotransmitery prvními posly nesoucími sign{l cílovým buňk{m. Neprostupují ale přes buněčné membr{ny, a
proto musí z vnější strany interagovat se specifickým transmembr{novým receptorem. Ten je sdružen s adenyl{t cykl{zou, kter{ je zodpovědn{ za syntézu
druhého posla – c-AMP – z molekuly ATP. c-AMP šíří sign{l d{l dvěma způsoby, buď otevře iontový kan{l (nejčastěji pro K+ a Na+), který způsobí hyperpolarizaci či depolarizaci buňky, nebo se nav{že na proteinkin{zu, kter{ tak může
uvolnit své katalytické podjednotky a fosforylací aktivovat, stimulovat nebo
inhibovat příslušné proteiny (nejčastěji enzymy), jenž se projeví požadovaným
biochemickým účinkem (Carmichael, 1997).
Stresov{ odpověď organizmu
Katecholaminy jsou svým působením zodpovědné za reakce organizmu,
kterými odpovíd{ na stres. Stresem přitom může být poranění, strach, chlad,
n{maha nebo třeba i snížen{ hladina cukru v krvi. Cílem stresové odpovědi je
příprava organizmu na „boj nebo útěk“, přičemž se mobilizují energetické z{soby (uvolňují se triacylglyceroly a mastné kyseliny z tukových buněk,
v jaterních buňk{ch se odbour{v{ glykogen a uvolňuje glukóza), zvyšuje se
činnost srdce a průtok krve kosterními svaly na úkor prokrvení kůže a vnitřních org{nů, doch{zí ke stimulaci pozornosti, roztažení průdušek, zvýšení tonu
svěračů, uvolnění stěn vnitřních org{nů a rozšíření očních zornic.
Fyziologické účinky
Celkové fyziologické účinky katecholaminů z{leží na typech receptorů
v cílové tk{ni, se kterými interagují. Adrenergní receptory se dělí na α (α-rec) a
β (β-rec), které jsou d{le rozděleny na několik podtypů: α1-rec jsou na postsynaptických membr{n{ch a zprostředkov{vají konstrikci hladkých svalů cév, α2rec jsou na presynaptických membr{n{ch a slouží ke zpětné vazbě vyslaného
sign{lu, β1-rec jsou v srdci, kde regulují činnost myokardu, a v tukové tk{ni, β2rec jsou v průdušk{ch plic, kde navozují bronchodilataci, a ve stěně cév kosterních svalů, kde zprostředkov{vají vazodilataci, a β3-rec jsou v tukových buňk{ch.
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Účinky na kardiovaskul{rní systém
Cílem katecholaminů je celkov{ aktivace kardiovaskul{rního systému a
mobilizace energie pro jeho metabolizmus (katabolizmus), ten je řízen především účinkem přes β-receptory.
ADR m{ vysokou afinitu ke všem adrenergním receptorům α i β – zvyšuje srdeční výdej pozitivně chronotropně i inotropně (β1-rec), způsobuje vazodilataci cév kosterních svalů (β2-rec) a naopak vazokonstrikci cév kůže, sliznic a
vnitřních org{nů (α1-rec) a zvyšuje tak systolický tlak krve centr{lním mechanizmem.
NADR zvyšuje systolický i diastolický tlak krve zvýšením periferní cévní
rezistence vazokonstrikcí (α1-rec), čímž také stimuluje kardiovaskul{rní systém,
avšak v menší míře než ADR.
DA m{ své vlastní, dopaminergní, receptory (D-rec), avšak je schopen interagovat i s receptory β a ve vysokých koncentracích i α – zvyšuje srdeční výkon (β1-rec) a vylučov{ní sodných iontů (D-rec), čímž zlepšuje průtok ledvinami a glomerul{rní filtraci, ve vysokých d{vk{ch může navodit vazokonstrikci
s centralizací krevního oběhu (α1-rec).
Katecholaminy jsou tedy klíčovými regul{tory srdeční vzrušivosti, stažlivosti a metabolizmu, stejně tak i nejrůznějších hemodynamických faktorů jako
je periferní odpor, arteri{lní tlak krve, srdeční výdej, venózní n{vrat a koron{rní průtok (Ganong, 2005).
Regulace adrenergního systému
Plazmatické hladiny endogenních katecholaminů jsou v rozmezí několika nanomolů, nicméně jejich lok{lní koncentrace v cílových tk{ních či nervových synapsích bývají o několik ř{dů vyšší (Melmed a Conn, 2005). Jejich regulace probíh{ na několika úrovních – zvýšen{ aktivita adrenergního nervového
systému zvyšuje rychlost jejich tvorby (zejm. NADR) a naopak zvýšené množství katecholaminů zpětnovazebně inhibuje jejich tvorbu, nicméně dlouhodob{
β-adrenergní stimulace organizmu zvyšuje aktivitu všech enzymů biosyntézy
katecholaminů a tím i jejich tvorbu. Účinek kortikosteroidů zvyšuje přeměnu
NADR na mnohem účinnější ADR. Prostaglandin-A snižuje účinek katecholaminů a snižuje i jejich výdej při nervové stimulaci v určitém org{nu.
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Farmakologie adrenergního systému
Adrenergní systém může být farmakologicky ovlivněn několika způsoby, mezi které patří:


ovlivnění syntézy katecholaminů – inhibicí biosyntetizačních enzymů,



ovlivnění odbour{v{ní katecholaminů – inhibice KOMT či MAO,



ovlivnění výdeje, příjmu a skladov{ní katecholaminů,



působení na adrenergní receptory antagonisty katecholaminů
= sympatolytiky – α-blok{tory a β-blok{tory,



působení na adrenergní receptory agonisty katecholaminů
= sympatomimetiky – nekatecholaminy i samotnými katecholaminy:
ADR se terapeuticky použív{ k léčbě bronchokonstrikce u akutního ast-

matu a anafylaktického šoku. Je lékem první volby při z{stavě krevního oběhu.
D{le se použív{ k prodloužení trv{ní lok{lní anestezie nebo k terapii glaukomu
s otevřeným úhlem.
NADR se použív{ mnohem méně, například jako přídavek k lok{lním
anestetikům. Dříve se používal i k léčbě šoku a hypotenzní krize.
ISO je syntetický katecholamin a jako sympatomimetikum je čistý βagonista (β1-rec i β2-rec). Použív{ se ke stimulaci činnosti srdce při srdečních
blok{d{ch. Zřídka se také použív{ jako rychle působící bronchodilatans, avšak
v tomto případě je než{doucí jeho účinek na srdce.

2.1.2 Patofyziologie katecholaminů
Patofyziologický účinek katecholaminů je způsoben jejich patologicky
zvýšenými hladinami. Vysoké a/nebo trvale zvýšené hladiny způsobené jejich
nadměrným uvolněním či jejich aplikací mohou působit toxicky na citlivou tk{ň
a vést až k nevratnému poškození org{nu. Jedn{ se především o účinek neurotoxický a kardiotoxický.
Neurotoxický účinek
Katecholaminy jsou dobře zn{my svým podílem na rozvoji Parkinsonovy choroby, při které doch{zí k z{niku dopaminergních neuronů (Bharath
a spol., 2002; Sulzer, 2007). Jako příčina se uv{dí snadn{ oxidace DA a jeho n{sledn{ reakce s proteiny, lipidy a nukleovými kyselinami, přičemž doch{zí k
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tvorbě neurotoxických deriv{tů včetně 6-hydroxy-DA. Také doch{zí k jeho interakci s vnitrobuněčnými ionty železa a produkci toxických reaktivních forem
kyslíku (Sulzer a Zecca, 2000). Způsobený oxidační stres vedoucí k selektivní
ztr{tě dopaminergních neuronů koreluje s obsahem vnitrobuněčných iontů železa (Kaur a Andersen, 2004) a může být účinně omezen pomocí chelatace (BenSachar a spol., 1991; Youdim a spol., 2004).
Kardiotoxický účinek
Kardiotoxicita v důsledku zvýšené koncentrace katecholaminů nast{v{ u
mnoha patologických stavů, jako je feochromocytom, stresem vyvolan{ kardiomyopatie, AIM, srdeční arytmie, n{hl{ srdeční smrt či srdeční selh{ní (Cohn
a spol., 1984; Mann a spol., 1992; Dhalla a spol., 2010). Také je dlouhou dobu
zn{mo, že zvýšen{ adrenergní stimulace s uvolněním endogenních katecholaminů NADR a ADR je jedním ze spouštěcích faktorů AIM (von Kanel a spol.,
2002; Kloner, 2006). Dobře dokumentov{no je i to, že nedostatečné prokrvení
(ischémie) myokardu je spojena s progresivním n{růstem koncentrace endogenních katecholaminů (Schomig, 1990; Lameris a spol., 2000).
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2.2 Katecholaminov{ kardiotoxicita
Zvýšené hladiny katecholaminů dok{ží vyvolat v{žné a nevratné změny
morfologie a funkčnosti srdečních buněk spojené se změnami v metabolizmu
srdce, ty mohou v konečném důsledku vést až ke vzniku nekrotických lézí
v srdeční svalovině. Ferrans a spol. (1964) tento proces sledovali pomocí elektronové mikroskopie a histochemického barvení a podrobně popsali změny,
které byly navozeny pod{ním ISO experiment{lním potkanům, a dospěli
k pozn{ní, že podstatnou roli v patogenezi těchto lézí hraje v{žn{ hypoxie srdečních buněk. Zůst{v{ však ot{zkou, co je její skutečnou příčinou a jaký je mechanizmus kardiotoxicity katecholaminů.

2.2.1 Nadměrn{ β-adrenergní stimulace
Tradičně býv{ mechanizmus katecholaminové kardiotoxicity přisuzov{n
sympatomimetickému účinku katecholaminů a jejich vystupňované βadrenergní stimulaci vedoucí k celé řadě na sebe navazujících změn. Změny
hemodynamických funkcí spolu s narušením metabolizmu srdce a poškozením
membr{n mitochondrií vedou ke snížení energetických z{sob kardiomyocytů,
vzestupu spotřeby kyslíku, a tím k výše zmíněné relativní hypoxii srdečních
buněk, koron{rní insuficienci, změn{m propustnosti membr{n, změn{m poměrů vnitrobuněčných elektrolytů a vyvol{ní přetížení srdečních buněk v{pníkem
(Mann a spol., 1992; Fleckenstein a spol., 1974)
Některým z výše popsaných účinků lze alespoň č{stečně předejít pod{ním antagonistů β-adrenergních receptorů.
Hromadí se však důkazy podporující myšlenku, že významnou roli hraje
také oxidační poškození srdeční tk{ně (Diaz-Munoz a spol., 2006; PersoonRothert a spol., 1989; Singal a spol. 1983; Remiao a spol. 2002; Silva a spol. 2007).
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2.2.2 Oxidační poškození srdeční tk{ně
V současné době nepanuje na mechanizmy zodpovědné za toxicitu katecholaminů jednotný n{zor. Jednou z hypotéz je, že za kardiotoxicitu nejsou
zodpovědné katecholaminy samy o sobě, ale spíše reaktivní meziprodukty jejich oxidace (Dhalla a spol., 2010; Costa a spol., 2011).
Alternativní přeměna katecholaminů
Zvýšené hladiny katecholaminů mají za n{sledek jejich alternativní přeměnu. Díky zahlcení jejich biotransformačních enzymů a přítomnosti n{chylné
katecholové č{sti molekuly, může za fyziologického pH doch{zet k jejich spont{nní oxidaci (Bindoli a spol., 1989). Tato oxidace je sledem redoxních reakcí
(Obr. 2.5) vedoucích k tvorbě řady reaktivních a nestabilních meziproduktů
včetně aminochromů, a reaktivních forem kyslíku (reactive oxygen species,
ROS), které mohou působit oxidační poškození srdeční tk{ně. Například oxidovaný ISO je schopen vyvolat u izolovaných potkaních srdcí takové změny, které
jsou pozorov{ny při nekróze myokardu (Yates a Dhalla, 1975; Dhalla a spol.,
1978).
Přímé toxické vlastnosti oxidačních produktů katecholaminů a především aminochromů mohou spočívat v jejich schopnosti interagovat s různými
nukleofilními sloučeninami přítomnými v buňce, především s thiolovými skupinami různých proteinů a polypeptidů za tvorby nejrůznějších aduktů. Mohou
tak inaktivovat enzymy, jejichž funkce je z{visl{ přímo na těchto skupin{ch
a/nebo mohou vyčerpat klíčový vnitrobuněčný antioxidant glutathion, a navodit tak výše zmíněnou hypoxii buňky (Bindoli a spol., 1989)
Aminochromy stejně jako ostatní o-chinony jsou také schopné podléhat
tzv. redoxní cyklizační reakci (Obr. 2.6), při které mohou být pomocí jednoho
elektronu snadno redukov{ny (např. flavoenzymy) na svou o-semichinonovou
formu, ta může být za přítomnosti kyslíku reoxidov{na za současného vzniku
superoxidového aniontu (•O2-). Dismutační reakcí dvou molekul •O2- doch{zí
k tvorbě peroxidu vodíku (H2O2) – další významné ROS. Vytvořené volné radik{ly mohou podporovat další oxidaci katecholaminů a přispívat k vyčerp{ní
z{sob kyslíku a vést k hlubší hypoxii srdečních buněk (Bindoli a spol., 1989).
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Obr. 2.5: Spont{nní oxidace katecholaminů za aerobních podmínek.

Obr. 2.6: Redoxní cyklick{ reakce aminochromů.
FP red - redukovaný flavoprotein, FP ox – oxidovaný flavoprotein.
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Isoprenalinový model
Pod{ní vysokých koncentrací katecholaminů (zejm. ISO) pokusným zvířatům vyvol{v{ nekrotické poškození srdce, které se v mnoha aspektech blízce
podob{ AIM u lidí (Rona a spol., 1959; Diaz-Munoz a spol., 2006).
Nekrotické změny, ke kterým došlo v důsledku AIM, jsou zapříčiněny
nedostatečným prokrvení (ischémií) na z{kladě n{hle vzniklé neprůchodnosti
věnčité tepny z{sobující příslušnou oblast. V ischemické tk{ni doch{zí k celé
řadě změn, které se stupňují s dobou anoxie. Mimo jiné doch{zí i k aktivaci
ROS-produkujících systémů (např. xanthinoxid{zy – viz. kapitola 2.4.1). Odstranění příčiny ischémie – nejčastěji trombu – vede k obnovení krevního průtoku,
ale i dod{ní kyslíku, který je přeměněn na •O2- a H2O2 pomocí výše zmíněných
aktivovaných systémů. Oxidační stres pak poškozuje tk{ň myokardu.
K nekrotickému poškození srdce po aplikaci ISO nedoch{zí v důsledku
okluze věnčité tepny a n{sledné ischémie-reperfúze, avšak jeho podobnost
k tomuto oxidačnímu poškození napovíd{, že je ISO (potažmo i ostatní katecholaminy) schopen v srdeční tk{ni vyvolat oxidační stres.
Tento model také ukazuje na možnou úlohu iontů železa. Za fyziologických podmínek nenach{zíme téměř ž{dné volné redoxně aktivní železo ani
v cytosolu ani v cirkulaci, avšak ischémie je schopna homeost{zu železa
v organizmu silně ovlivnit. V z{vislosti na délce ischémie se zvyšují hladiny
volného železa v buňk{ch, to je během reperfúze č{stečně uvolněno do cirkulace (Voogd a spol., 1992; Berenshtein a spol., 2002) a podílí se na oxidačním stresu.
Stejně tak se Fe může podílet na celém procesu oxidace katecholaminů a jejich
kardiotoxicitě.
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2.3 Železo
Železo (Fe) patří mezi tzv. přechodné kovy, které mají ve své valenční
vrstvě elektronového obalu alespoň jeden nep{rový elektron, proto lze Fe
v jistém smyslu považovat za volný radik{l. Tato vlastnost mu uděluje unik{tní
schopnost snadno poskytovat i přijímat nep{rové elektrony a aktivně se podílet
na řadě oxidačně-redukčních reakcí jako jejich katalyz{tor. Nebezpečným se
st{v{ v okamžiku, kdy se jako katalyz{tor účastní reakcí, při kterých vznikají
volné radik{ly (Halliwell a Gutteridge, 2007).

2.3.1 Fyziologie železa
Fe je důležitý biogenní prvek a jako d{rce a příjemce nep{rových elektronů je nezbytný prakticky pro veškeré živé organizmy na Zemi – včetně člověka, u kterého je nejhojnějším přechodným kovem v těle (Halliwell a Gutteridge, 2007).
Funkce železa v organizmu
Díky vysoké flexibilitě koordinačních vazeb a redoxnímu potenci{lu, je
Fe nepostradatelné pro chod řady biochemických procesů v buňce (Galey,
2001). Je klíčovou složkou funkčních skupin různých proteinů, které se uplatňují v buněčných procesech jako je transport a skladov{ní kyslíku (hemoglobin,
myoglobin, neuroglobin), elektronový transport a buněčné dých{ní (cytochromy), syntéza DNA, RNA a bílkovin (ribonukleotidredukt{za), metabolizmus
(hydrol{zy, oxid{zy), buněčn{ proliferace a diferenciace, regulace genové exprese, buněčn{ imunita (myeloperoxid{za) a další (Lieu a spol., 2001).
Pro jeho spr{vnou funkci je však nezbytné, aby bylo bezpečně pout{no
odpovídajícími ligandy a aby byla hladina nev{zaného či volně v{zaného redoxně aktivního (labilního) Fe, z důvodu jeho nekontrolovatelné a tím i než{doucí reaktivity, na co nejnižší úrovni.
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Příjem, transport a skladov{ní železa
Lidský organizmus disponuje pouze omezenými možnostmi eliminace
přebytečného množství Fe, a proto je vybaven řadou specifických mechanizmů,
které regulují jeho příjem, transport a skladov{ní, a zabezpečují tak jeho homeost{zu (tj. udržují vnitrobuněčnou rezervu Fe a její složení na patřičné úrovni)
(Dunn a spol., 2007).
Fe je přijím{no potravou a hlavním místem, ve kterém doch{zí k jeho
vstřeb{v{ní, je tenké střevo – především duodenum. Nehemové Fe se vstřeb{v{
v iontové formě jako Fe3+ i Fe2+, přičemž na apik{lní membr{ně enterocytů doch{zí k redukci Fe3+ na Fe2+. Ionty Fe2+ jsou n{sledně aktivně transportov{ny do
buňky přenašečem pro dvojmocné ionty (DMT-1). Ionty Fe3+ se vstřeb{vají jedině ve formě hemu, a to endocytózou zprostředkovanou přenašečem pro hem
(HCP-1), ze kterého je Fe hemoxygen{zou (HO-1) uvolněno jako Fe2+. Ionty Fe2+
jsou poté v enterocytech buďto uskladněny a vytv{řejí tak z{soby, které se mohou během života mobilizovat, nebo jsou exportov{ny přes bazolater{lní membr{nu feroportinem (FPN-1) a oxidov{ny na Fe3+ enzymy s feroxid{zovou aktivitou (hefaestinem a ceruloplazminem). Ionty Fe3+ se poté reverzibilně avšak
s vysokou afinitou v{žou na apotransferin (s 2 ionty Fe2+ = transferin; Tf) či laktoferin, který je na rozdíl od apoTf schopen poutat Fe i v kyselém prostředí
(Dunn a spol., 2007; Halliwell a Gutteridge, 2007) (Obr. 2.7).
Avšak pro organizmus je mnohem významnější recyklace Fe ze starých
erytrocytů fagocytovaných makrof{gy ve slezině. Fe je uvnitř makrof{gu uvolněno z hemové struktury, exportov{no z buňky, oxidov{no a n{sledně nav{z{no na Tf podobně jako je tomu u enterocytu.
Fe v Tf je transportov{no krví k cílovým buňk{m, kde je využito anebo
uskladněno ve formě feritinu a hemosiderinu Feritin je ve vodě rozpustný
komplex proteinu apoferitinu a 3-4,5 tisíců iontů Fe, který m{ schopnost v{zat a
uvolňovat Fe podle fyziologických potřeb organizmu. Hemosiderin je feritin
agregovaný do větších komplexů, a je tedy ve vodě méně rozpustný a tím i méně pohotový zdroj Fe (Pecka, 2002).
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Obr. 2.7: Příjem hemového a nehemového železa enterocyty.

Utilizace železa
Největšími spotřebiteli Fe v organizmu jsou erytrocyty, které jsou schopné na rozdíl od jiných buněk tzv. rofeocytózy – pohlcov{ní zrnek feritinu a hemosiderinu z makrof{gů kostní dřeně dějem podobným pinocytóze. Erytroblasty obklopí makrof{g, vytvoří vchlípeniny a přebírají zrnka z{sobního Fe z povrchových vrstev makrof{gů, poté se vchlípenina uzavře a přemění v endozóm,
ve kterém je feritin uzavřen (Pecka, 2002).
Příjem Fe všemi typy buněk – erytrocyty, hepatocyty i ostatními buňkami – je zprostředkov{n membr{novým receptorem pro Tf (TfR-1), který
po nav{z{ní Tf vyvol{ tvorbu endozómu – tzv. receptorově zprostředkovan{
endocytóza. Endozóm splýv{ s lysozómem, kde jsou ionty Fe3+ vlivem nízkého
pH uvolněny z Tf, apoTf je recyklov{n a transportov{n z buňky, zatímco Fe je
z endozómu uvolněno pomocí DMT-1 a redukov{no z Fe3+ na Fe2+ (Zhang
a spol., 2006). Předpokl{d{ se, že uvolněné Fe2+ vytv{ří labilně v{zané komplexy
s nízkomolekul{rními sloučeninami nebo chaperonovými proteiny (Richardson
a spol., 1996).
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Z{sadní roli v utilizaci Fe hrají mitochondrie, do kterých je Fe transportov{no přes membr{nu prostřednictvím mitoferinu (Shaw a spol., 2006). Uvnitř
mitochondrie jsou ionty Fe2+ využity pro syntézu hemových struktur enzymem
ferochelat{zou nebo *Fe-S] proteinových klastrů, které jsou n{sledně transportov{ny z mitochondrie ven. Předpokl{d{ se, že regul{torem mitochondri{lního
metabolizmu Fe je protein frataxin fungující jako přepínač mezi syntézou hemu
a [Fe-S+ klastrů (Becker a spol., 2002). Nespotřebované Fe je uloženo v mitochondri{lním feritinu jako ionty Fe2+ (Dunn a spol., 2007).
Regulace metabolizmu železa
Za norm{lních okolností je příjem Fe v rovnov{ze s jeho ztr{tami, ke kterým doch{zí přirozenou sekvestrací střevních buněk a/nebo při krv{cení. Zachov{ní homeost{zy Fe tedy z{leží na komunikaci buněk absorbujících Fe (duoden{lní enterocyty) a buňkami, které jej využívají (zejm. erytrocyty) a uchov{vají (hepatocyty a tk{ňové makrof{gy) (Rosenberg, 2006). Měřítkem z{sob Fe
v organizmu je množství feritinu, podle kterého je regulov{n jeho příjem (Pecka, 2002).
Hospodaření s Fe kontroluje jaterní enzym hepcidin (hepatic bactericidal
protein). Děje se tak hlavně na úrovni příjmu Fe duoden{lními enterocyty. J{tra
produkují hepcidin při vysoké hladině Fe v krvi, které je zaznamen{no receptory pro transferin (TfR-2) a receptory HFE a HJV, nebo při infekci a z{nětu prostřednictvím interleukinu-6. Hepcidin se nav{že na transportní protein FPN-1
na povrchu makrof{gů, enterocytů nebo hepatocytů, vyvol{v{ snížení uvolňov{ní Fe buněk a snížení příjmu Fe z potravy. Hepcidin také negativní zpětnou
vazbou inhibuje hefaestin v enterocytech. Na druhou stranu zvýšen{ erytropoéza při anémii nebo hypoxii vyvol{v{ snížení exprese hepcidinu. Přesný mechanizmus této kask{dy však zůst{v{ neobjasněný. Při nedostatku Fe může být
jeho hladina zvýšen{ posttranskripční modifikací m-RNA pro TfR-1 a feritinu
prostřednictvím Fe regulujících proteinů (IRP-1 a 2) (Dunn a spol., 2007).
Formy železa
Fe se v organizmu nach{zí v několika form{ch a to jako Fe v metabolickém pohybu (v{zané na apotransferin), z{sobní Fe (v{zané ve formě feritinu
a hemosiderinu), nemetabolické nebo také funkční Fe (v{zané v různých pro34

teinech ať už hemových či nehemových) a Fe volné (nev{zané nebo v{zané labilně).

2.3.2 Patofyziologie železa
Fe může být nebezpečné a potenci{lně toxické pokud není přiměřeně v{z{no. Jako volné může významně přispívat k oxidačnímu poškození různých
citlivých tk{ní, jako je mozek nebo srdce (Valko a spol., 2005; Halliwell a Gutteridge, 2007; Kell, 2010). Dojde-li za určitých podmínek k narušení jeho homeost{zy, může dojít k posunu jeho rovnov{hy a k jeho zvýšení, a to buď lok{lnímu, nebo systémovému.
Systémové přetížení železem
Systémové zvýšení hladin Fe v organizmu je spojeno s řadou chorob (Galey, 2001), přičemž ke zvýšeným hladin{m tělesného Fe může dojít dvěma způsoby buď aliment{rní cestou požitím velkého množství solí Fe v dietě vedoucí
spíše k akutnímu před{vkov{ní, nebo jako vedlejší efekt opakovaného pod{ní
krevních transfúzí vedoucí k chronickému přetížení. Choroby, které jsou nejčastější příčinou systémového přetížení organizmu Fe, se nazývají hemochromatózy.
Hemochromatózy
Hemochromatózy jsou spojeny s nepřiměřeným příjmem Fe a jeho ukl{d{ním do jater, slinivky břišní, srdce a jiných org{nů, které poškozuje (Crawford a Ramm, 1999). Pokud není hemochromatóza léčena, může se rozvinout
cirhóza jater a jaterní selh{ní, diabetes mellitus (tzv. bronzový), kardiomyopatie
vedoucí k selh{ní srdce.
Prim{rní hemochromatózy jsou nejběžnější vrozené geneticky podmíněné poruchy u bělošské populace. Jejich příčinou je nadměrn{ absorpce Fe
z potravy, kter{ je způsobena poruchou některého z genů buď pro receptor genu pro hemochromatózu HFE, TfR-1, či FPN-1 (heredit{rní hemochromatóza),
ceruloplazmin (vrozen{ acerulopazmanémie), nebo Tf (vrozen{ atransferinémie) a velmi vz{cně i pro HJV, hepcidin, TfR-2. Sekund{rní hemochromatózy
nemají genetický z{klad a patří mezi ně stavy, kdy je přetížení Fe způsobeno
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buď opakovanými krevními transfúzemi (β-thalasemie major), jaterními poruchami (postportokav{lní anastomóza), nebo prolongovanou terapií Fe p. o. Mimo obě skupiny lze ještě vyčlenit komplexní přetížení Fe jako je juvenilní hemochromatóza, neonat{lní hemochromatóza, jaterní choroby způsobené alkoholem, porfyria cutanea tarda a tzv. Bantu sideróza (Rosenberg, 2006), ke které
doch{zí kombinací genetické predispozice a konzumace kyselého piva
z železných n{dob (Gangaidzo a spol., 1999).
Role železa v oxidačním stresu
Lok{lní zvýšení Fe, ke kterému může dojít i bez systémového přetížení
Fe, je často doprov{zeno působením oxidačního stresu na zdravou tk{ň (Galey,
2001). Typickým příkladem poškozov{ní organizmu volnými radik{ly za přítomnosti Fe a jiných přechodných kovů je Haber-Weissova reakce superoxidového aniontu a peroxidu vodíku (Halliwell a Gutteridge, 2007). Ta probíh{ ve
dvou krocích, kterými jsou Fentonova reakce peroxidu vodíku (H2O2) d{vající
vzniknout hydroxylovým radik{lům (•OH) – nejreaktivnější a velmi toxické
formě ROS, a regenerace Fe3+ superoxidovým aniontem (•O2-) na Fe2+:
H2O2 + Fe2+ → OH- + •OH + Fe3+

Fentonova reakce:

•O2- + Fe3+ → O2 + Fe2+

regenerace Fe3+:
a dohromady pak
Haber-Weissova reakce:

•O2- + H2O2 (Fe2+/Fe3+) → O2 + OH- + •OH

Vytvořené ROS mohou v{žně deregulovat buněčnou homeost{zu Fe
(Mladěnka a spol., 2006). Například, vysoké buněčné hladiny superoxidových a
peroxidových forem i nízké pH (které nast{v{ během AIM), jsou schopny uvolnit Fe z jeho skladovacích proteinů, zvýšit cytosolickou rezervu labilního Fe, a
tak podporovat produkci škodlivých ROS (Reif, 1992; Voogd a spol., 1992). Mimoto, redoxně aktivní Fe může také podporovat tvorbu ROS uvnitř mitochondrií a lysozómů (Terman a Brunk, 2006), a tak uzavřít bludný kruh šíření oxidačního poškození.
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Železo a (neuro- / kardio-) toxicita katecholaminů
Alternativní přeměna katecholaminů, kter{ je sledem redoxních reakcí
(viz. kapitola 2.2.2), nabízí možnost, že se na ní mohou podílet i ionty Fe.
Spojení Fe s toxicitou katecholaminů bylo už dříve prok{z{no
u neurologických onemocnění jako je Parkinsonova choroba (Bharath a spol.,
2002), kdy (jak už bylo pops{no v kapitole 2.1.2) selektivní ztr{ta dopaminergních neuronů u Parkinsonovy choroby byla v souladu s n{růstem obsahu vnitrobuněčného Fe, které zprostředkov{valo oxidační stres. Ten byl účinně omezen jeho chelatací.
O roli Fe v katecholaminové kardiotoxicitě je toho však zn{mo m{lo.
Pouze Remiao a spol. (2001 a 2002) provedli studie oxidace ISO a ISO-navozené
kardiotoxicity v souvislosti s přítomností měďnatých iontů (Cu2+), jejichž množství je však v organizmu v porovn{ní s množstvím Fe mnohon{sobně nižší.
Nicméně tyto studie odhalily, že redoxně aktivní Cu2+ zvyšuje oxidaci ISO na
isoprenochrom a významně zhoršuje jeho kardiotoxicitu, kter{ jde cestou oxidačního poškození.
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2.4 Oxidační stres
Oxidační stres vznik{ na z{kladě porušení rovnov{hy redoxního stavu
buňky, který je d{n mírou produkce volných radik{lů a jejich odstraňov{ním
antioxidačními mechanizmy, které m{ k dispozici. Každ{ buňka m{ svůj charakteristický redoxní stav, který je udržov{n v rovnov{ze zajišťující spr{vnou
funkci volných radik{lů v buněčných dějích (Valko a spol., 2007)
Oxidační stres na úrovni buňky
Vlivem oxidačního stresu doch{zí k poškození biomolekul buňky –
peroxidaci lipidů, poškození proteinů a nukleových kyselin (poškození purinových i pyrimidinových b{zí). Tyto změny jsou biochemickým podkladem modifikací různých buněčných funkcí včetně změn aktivity enzymů a enzymových
systémů, poruch transportních membr{nových funkcí a změn molekul{rní buněčné signalizace (Štípek a spol., 2000). Trvalé modifikace genetického materi{lu
způsobené

oxidačním

poškozením

představují

první

krok

vedoucí

k mutagenezi, karcinogenezi, ale i st{rnutí (Valko a spol., 2007).
Nižší hladiny oxidačního stresu způsobují změny v buněčné proliferaci a
mohou zasahovat i do mezibuněčné komunikace (Halliwell a Gutteridge, 2007).
Pokud stres způsobí takové změny, které nejsou slučitelné s existencí buňky,
buňka zanik{, a to buď apoptózou (programovaný a plně kontrolovaný proces),
nebo nekrózou (Nečas a spol., 2000). Na rozvoji apoptózy se obvykle podílí slabý oxidační stres, nekrózu naopak vyvol{v{ oxidační stres intenzivní (Štípek
a spol., 2000).
Oxidační stres na úrovni organizmu
Oxidační stres je společný jmenovatel širokého rozmezí patologických
stavů jako je diabetes mellitus, ischemicko-reperfúzní poškození srdce či
mozkové tk{ně, cystick{ fibróza, chronické z{nětlivé choroby nebo kancerogeneze. Významnou roli hraje oxidační stres také v procesu st{rnutí (Halliwell a
Gutteridge, 2007).
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2.4.1 Volné radik{ly
Volnými radik{ly jsou jakékoliv ionty či molekuly obsahující jeden nebo
více nep{rových elektronů ve svém atomovém nebo molekul{rním orbitalu
schopné samostatné existence (Halliwell a Gutteridge, 2007). Díky přítomnosti
nep{rového elektronu jsou volné radik{ly značně reaktivní (Valko a spol., 2007),
neboť se snaží rychle převzít nebo odevzdat elektron, aby dos{hli stabilní elektronové konfigurace orbitalu.
Reaktivní formy kyslíku (ROS)
Pro souhrnné označení volných radik{lů kyslíku a některých jeho neradik{lových sloučenin je použív{n termín reaktivní formy kyslíku. Přev{žn{
většina ROS není do organizmu přijím{na z vnějšího prostředí, ale je tvořena
in vivo při metabolismu kyslíku. V živých organizmech se nach{zí řada volných
radik{lů, převažují zde však molekuly, které volnými radik{ly nejsou. Nejvýznamnějšími z{stupci ROC jsou superoxidový anion (•O2-), peroxid vodíku
(H2O2) a hydroxylový radik{l (•OH). D{le sem patří samotný kyslík (O2) a ozón
(O3), peroxylový (•RO2), alkoxylový (•RO) a hydroperoxylový (•HO2) radik{l.
Mimoto i peroxonitrilový anion (ONOO-) a kyselina chlorn{ (HOCl), z nichž
vznikají některé z výše uvedených ROS.
Molekula kyslíku v z{kladním stavu je v podstatě biradik{l, neboť m{
dva nesp{rované elektrony s paralelním spinem – tzv. spinovou restrikcí. Tato
skutečnost způsobuje, že je relativně m{lo reaktivní. Na rozdíl od toho singletový kyslík m{ dva nesp{rované elektrony, avšak se souhlasným spinem, a
představuje tak excitovanou a reaktivnější formu O 2 (Halliwell a Gutteridge,
2007). S biomolekulami reaguje přenesením excitované energie, přičemž se s{m
vrací do z{kladního stavu.
Superoxidový anion představuje nejvýznamnějšího z{stupce ROS, který
v organizmu vznik{ enzymatickou (viz. níže) nebo neenzymatickou redukcí O2
za účasti přechodných kovů. Nejvýznamnějšími producenty superoxidových
radik{lů v organizmu jsou mitochondrie, ve kterých •O2- vznik{ během procesu
tvorby ATP na elektron-transportním řetězci (Valko a spol., 2007).
Peroxid vodíku je slabé oxidační činidlo a v porovn{ní s jinými ROS je
relativně m{lo reaktivní. V organizmu je proto produkov{n při enzymatickém
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odstraňov{ní mnohem reaktivnějších radik{lů (např. •O2- superoxiddismut{zou). Navzdory své nízké reaktivitě působí v přítomnosti přechodných kovů
toxicky a ve vyšších koncentracích i let{lně, neboť je přeměňov{n na velmi reaktivní •OH. Jeho toxický účinek se může projevit i v buňk{ch, ve kterých původně nevznikl, a to díky jeho elektroneutr{lní molekule, kter{ mu umožňuje
snadno proch{zet přes membr{ny (Halliwell a Gutteridge, 2007).
Hydroxylový radik{l představuje nejreaktivnější a nejtoxičtější ROS. Jeho význam je hlavně patologický, kdy vyvol{v{ typické znaky oxidačního poškození. Fyziologicky se v organizmu uplatňuje v obranyschopnosti jako baktericidní n{stroj neutrofilů. V organizmu vznik{ z H2O2 při Fe katalyzované Haber-Weissově reakci (viz. kapitola 2.3.2) a po svém vzniku okamžitě reaguje
s molekulami ve svém nejbližším okolí (Halliwell a Gutteridge, 2007).
Významné zdroje reaktivních forem kyslíku in vitro
Jak již bylo uvedeno, většina ROS vznik{ přímo v organizmu. Jedním
z nejvýznamnějších zdrojů ROS, jsou reakce katalyzované ionty přechodných
kovů (především Fe a Cu) – Fentonova a Haber-Weissova reakce. Při Fentonově reakci doch{zí k redukci H2O2 vlivem iontů Fe2+ a vzniku velmi reaktivního
•OH. Vznik •OH byl vysvětlen až Haberem a Weissem na z{kladě redukce H2O2
prostřednictvím •O2- za katalýzy ionty Fe (Halliwell a Gutteridge, 2007) (viz.
kapitola 2.3.2).
Dalším významným zdrojem ROS v organizmu jsou enzymy schopné jejich produkce. Mezi ně patří enzymy dýchacího řetězce transportující elektrony, které představují pravděpodobně nejvýznamnější zdroj •O2-. Ten vznik{
přeskokem elektronu z přenašeče přímo na molekulu O2. Důležitým zdrojem je
i superoxiddismut{za (SOD), kter{ se podílí na odstranění •O2- na mnohem
méně reaktivní ROS (O2 a H2O2) (Fridovich, 1995). V neposlední řadě sem patří i
xanthinoxid{za (XO) katalyzující tvorbu •O2- z O2. Ta se v organizmu norm{lně
nevyskytuje, ale vlivem proteolytických a oxidačních enzymů uvolňujících se
při tk{ňovém poškození (zejm. ischemicko-reperfúzním poškození), vznik{
přeměnou z xanthindehydrogen{zy (Halliwell a Gutteridge, 2007).
Dalšími zdroji ROS jsou autooxidační reakce některých biologicky významných molekul katalyzované ionty přechodných kovů (především Fe a Cu).
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Patří sem glyceraldehyd, flavinové redukční ekvivalenty (FMNH2 a FADH2),
tetrahydropteridin, thiolové sloučeniny (cystein) a katecholaminy (viz. kapitola
2.2.2). Během autooxidace těchto substr{tů doch{zí k redukci O2 na •O2-, který
může n{sledně iniciovat vznik řetězové reakce (Fridovich, 1995).
Fyziologický význam reaktivních forem kyslíku
ROS však mají v organizmu i významné funkce a podílí se na nejrůznějších procesech ve zdravé tk{ni, které probíhají od embryogeneze až po st{rnutí.
ROS slouží jako n{stroje oxid{z a oxygen{z, jako účinné zbraně imunokompetentních buněk, nebo jako sign{lní molekuly (Štípek a spol., 2000).

2.4.2 Ochranné mechanizmy proti oxidačnímu stresu
Organizmus si pro ochranu před negativním působením volných radik{lů vytvořil řadu obranných mechanizmů, kterou mohou být rozděleny na několik úrovní: obrana proti tvorbě nadměrného množství ROS, zachycov{ní a odstraňov{ní ROS, které se již vytvořily a oprava biomolekul poškozených vlivem
ROS (Halliwell a Gutteridge, 2007; Štípek a spol., 2000).
Neenzymové zh{šeče volných radik{lů
Tyto strukturně rozmanité nízkomolekul{rní l{tky jsou schopné přímo
reagovat s volnými radik{ly a tím je neutralizovat. Neenzymatické antioxidanty
řadíme mezi pomocné l{tky, které podporují a doplňují funkci antioxidačních
enzymů. Patří mezi ně například glutathion (GSH), vitamín E (vit. E), vitamín C
(vit. C), či karotenoidy.
Glutathion (L-γ-glutamyl-L-cysteinylglycin) je nejvýznamnějším antioxidantem v lidském organizmu, a díky tomu, že je schopen vytvořit redoxní p{r
– redukované (GSH) a oxidované formy (GSSG) – m{ klíčový význam při kontrole redoxního stavu buňky (Valko a spol., 2007). Glutathion se podílí na ochraně buněk proti působení oxidačního stresu těmito mechanizmy:


jako kofaktor řady antioxidačních enzymů (např. glutathionperoxid{zy),



podílí se na transportu aminokyselin přes plasmatickou membr{nu,



přímo deaktivuje hydroxylové radik{ly a singletový kyslík



m{ schopnost regenerovat vit. E a C, zpět na jejich účinné formy
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Vitamín E (α-tokoferol) je v tucích rozpustný antioxidant, který chr{ní
buněčné membr{ny před peroxidací, a tak se podílí na ochraně buněk (Štípek
a spol., 2002). Mimo antioxidačního účinku m{ vit. E další specifické biologické
funkce – je souč{stí systému zajišťujícího modulaci buněčné signalizace, expresi
genů a buněčnou proliferaci. Avšak není-li vit. E regenerov{n, může redukovat
Fe3+ na Fe2+ a chovat se tak jako prooxidant (Štípek a spol., 2000).
Vitamín C (kyselina askorbov{) je esenci{lní molekula rozpustn{ ve vodě, kter{ je důležit{ pro spr{vnou funkci a stavbu pojivové tk{ně, činnost enzymů a metabolizmus některých l{tek. Vit. C m{ vlastnosti ide{lní pro funkci
antioxidantu, jako je nízký redukční potenci{l a tvorba askorbylového radik{lu
schopného reagovat s ROS. Vit. C působí jako jeden z antioxidantů potřebných
k regeneraci vit. E z α-tokoferolového radik{lu. Stejně jako vit. E může ale vit. C
vystupovat jako prooxidant nebo jako redukční agens za přítomnosti Cu nebo
Fe (Štípek a spol., 2000).
Další skupinu neenzymatických antioxidantů představují karotenoidy.
Tyto l{tky jsou hydrofobní alifatické či alicyklické l{tky, které v molekule obsahují větší počet konjugovaných dvojných vazeb. Jsou schopné vazby na tuky
nebo na hydrofobní membr{ny, které tak chr{ní před oxidačním poškozením.
Vlastnosti karotenoidů souvisí s jejich strukturou. Díky polyenovému řetězci,
který je bohatý na elektrony, jsou schopny reagovat s elektrofilními č{sticemi a
oxidovat volné radik{ly, jedn{ se tedy o antioxidanty nebo prooxidanty (Štípek
a spol., 2000).
Antioxidační enzymy
Buněčné antioxidační enzymy mají za cíl zneutralizovat ROS (•O2- a
H2O2) dříve než mohou reagovat s přechodnými kovy, a d{t tak vzniknou agresivnějším form{m ROS.
Superoxiddismut{zy (EC 1.15.1.1, SOD) jsou nejvýznamnějšími enzymy
chr{nící organizmus před působením ROS in vivo, neboť přeměňují velmi reaktivní •O2- na méně reaktivní O2 a H2O2:
2 •O2- + 2 H+ → O2 + H2O2
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Katal{za (EC 1.11.1.6, KAT) patří mezi hydrogenperoxid-oxidoredukt{zy s dvojí funkcí – oxiduje donory vodíku a rozkl{d{ H2O2:
2 H2O2 → 2 H2O + O2
Stejnou funkci jako KAT m{ i glutathion-peroxid{za (EC 1.11.1.9, GPx)
patřící také mezi hydrogenperoxid-oxidoredukt{zy. Tento enzym redukuje
H2O2 na H2O za současné oxidace GSH na GSSG:
H2O2 + 2 GSH → 2 H2O + GSSG
Oxidovan{ forma GSSG je poté regenerov{na na NADPH z{vislou glutathion-redukt{zou (Štípek a spol., 2000)
Chelatace
Snahy snížit toxicitu oxidačního stresu byly v minulosti zaměřeny především na použití antioxidantů, tj. l{tek zabraňujících toxickému působení již
vytvořených ROS (viz. výše), než na vlastní prevenci jejich produkce. Této prevence může být dosaženo použitím chel{torů Fe, tj. sloučenin, které vytv{řejí
redoxně-neaktivní komplexy s Fe, a znemožňují tak tvorbu •OH na něm z{vislou. Současné experiment{lní důkazy naznačují, že chelatace Fe může účinně
snížit neuro- a kardio-toxicitu vyvolanou katecholaminy (Ben-Shachar a spol.,
1991).

43

2.5 Chelatace železa
Princip chelatace
Chel{tory jsou strukturně různorodé l{tky schopné vytvořit chemickou
(donor-akceptorovou = koordinační) vazbu s ionty kovů, které tímto způsobem
mohou učinit mnohem méně chemicky reaktivní. Vzniklý komplex (tzv. chel{t)
býv{ rozpustný ve vodě, což mu umožňuje vstupovat do krevního řečiště a být
neškodně vyloučen.
Chelatační terapie
Chelatační terapie znamen{ terapeutické pod{ní chelatujících l{tek, pro
snadnější odstranění iontů kovů z organizmu. Během první světové v{lky byla
poprvé použita antidota (např. BAL – British anti-Lewisite) jedovatých bojových
plynů na b{zi těžkých kovů (např. Lewisit = 2-chlorethenyldichlorarsen), a později i během druhé světové v{lky při akutních otrav{ch těžkými kovy především olovem (Kalia a Flora, 2005). V současné době je zn{mo množství l{tek,
které se terapeuticky používají při akutních otrav{ch různými těžkými kovy –
například dimerkaprol (BAL; otrava As, Hg, Pb), dimerkaptosukcinov{ kyselina (DMSA; otrava Pb, As, Hg), dimerkapto-propansulfon{t (DMPS; těžk{ otrava As, Hg), D-penicilamin (D-PA; toxicita Cu) a další.
Chelatace železa při přetížení organizmu železem
Chelatace Fe, byla zavedena v 70. letech minulého století jako alternativa
k pravidelné flebotomii (tj. pouštění žilou), kterou se léčilo zvýšení z{sob Fe u
pacientů s hemochromatózou. Flebotomie je terapeuticky použív{na i v dnešní
době především u prim{rních hemochromatóz (Adams a Barton, 2007), které
nejsou spojeny s poruchami krvetvorby a kde chybí zkušenosti s chelatační terapií. Ta je naopak s úspěchem použív{na u sekund{rních hemochromatóz často spojených s poruchou tvorby červených krvinek (β-thalasemie major), u kterých býv{ přetížení Fe způsobeno opakovanými krevními transfúzemi (Kalinowski a Richardson, 2005; Olivieri a Brittenham, 1997).
Účelem chelatační terapie je podpora vylučov{ní Fe z organizmu
za podmínek spojených s jeho systémovým přetížením. Účinn{ chelatace Fe je
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prospěšn{ především tím, že snižuje kardiovaskul{rní úmrtnost způsobenou
nadměrným příjmem Fe do tohoto životně důležitého org{nu prevencí srdečního poškození zprostředkovaného ROS (Wood, 2008).
Chelatace železa při norm{lních hladin{ch železa
Chelatace Fe je také s úspěchem použív{na ke snížení kardiotoxicity
způsobené redoxně cyklickou reakcí anthracyklinových protin{dorových léčiv
vazbou volného buněčného Fe a k prevenci místně specifického oxidačního
stresu v srdeční tk{ni. Nové důkazy také podporují představu, že by chelatace
Fe mohla být užitečn{ při prevenci Fe-zprostředkovaného zhoršení oxidačního
stresu, který se vyskytuje lok{lně dokonce i za přítomnosti norm{lních z{sob Fe
(Galey, 2001). Chel{tory Fe by také mohly najít uplatnění v terapii n{dorových
onemocnění díky svému antiproliferačnímu účinku, jako antivirové l{tky, fotoprotektiva a antifibrotické l{tky. Vysoký potenci{l využití představuje i terapie
AIDS (Debebe a spol., 2007)

2.5.1 Klasické chel{tory železa
Klasické chel{tory Fe představují rozs{hlou skupinu l{tek s různou chemickou strukturou, které mají společnou schopnost v{zat Fe. Chel{tory používané v klinické praxi musí splňovat určité podmínky – musí vykazovat vysokou afinitu a selektivitu k Fe oproti jiným iontům kovů, mít nízkou toxicitu,
vhodnou tk{ňovou distribuci, metabolizmus a dostupnost po peror{lním pod{ní (Galey, 2001), také musí vytv{řet s ionty Fe stabilní komplexy s nízkou
redoxní aktivitou. V současné době je k dispozici pouze velmi omezené množství terapeuticky použitelných chel{torů Fe.
Ethylendiamintetraoctov{ kyselina (EDTA)
EDTA je polyaminokarboxylov{ kyselina rozpustn{ ve vodě. Jedn{ se
o šestivazný ligand schopný chelatovat různé kationty kovů jako je Ca2+, Mg2+,
Pb2+, Fe2+, Cu2+, Co3+, Mn2+ pomocí dvou aminoskupin a čtyř karboxylových
skupin – s ionty Fe tvoří komplex v poměru 1:1 (Obr. 2.8):
[Fe(H2O)6]3+ + EDTA → [Fe(EDTA)]- + 6 H2O + 4 H+
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EDTA se použív{ v nejrůznějších odvětvích průmyslu i v zemědělství jako univerz{lní činidlo chelatující kovy – k odstranění kovů z vodných roztoků
nebo rozpouštění m{lo rozpustných kovů, stabilizaci H2O2, ochraně kosmetických přípravků a organoleptických vlastností potravin. Při laboratorním použití
slouží například k deaktivaci či inhibici na kovech z{vislých enzymů, komplexometrickému stanovení iontů kovů, dekalcifikaci tk{ní pro tvorbu prepar{tů z mikrořezů.
Co se týče použív{ní v medicíně, K2EDTA se použív{ jako antikoagulant
při laboratorním zpracov{ní vzorků krve, pomocí *Cr(EDTA)+- podaného i.v. je
hodnocena glomerul{rní filtrace a v zubním lékařství se EDTA použív{
k preparaci kořenových kan{lků. EDTA slouží také jako konzervans různých
očních prepar{tů a očních kapek.
V klinické praxi se CaNa2EDTA použív{ k terapii akutní otravy olovem a
toxicity těžkých kovů. Další indikace pro systémové použití EDTA podle FDA
zahrnují pohotovostní léčbu hyperkalcémie a toxicity navozené před{vkov{ním
kardioglykosidy.
V alternativní medicíně je chelatační léčba EDTA nepodložen{, avšak oblíben{ a široce používan{ možnost prevence nebo léčby aterosklerózy. Bylo navrženo i několik možných mechanizmů jejího účinku, jako je přímé odčerp{ní
Ca2+ z aterosklerotických pl{tů, stimulace uvolnění hormonů vedoucích
k odstranění Ca2+ nebo snížení hladiny cholesterolu, nebo redukce oxidačního
stresu vůči cév{m. Avšak během této terapie se mohou vyskytnout v{žné než{doucí účinky (např. z{stava srdce způsoben{ hypokalcémií). Od 70. let bylo
v souvislosti s jeho pod{v{ním zaznamen{no více než 30 úmrtí (Atwood a spol.,
2008).

EDTA

EDTA:Fe

Obr. 2.8: Chemick{ struktura
ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) a jejího komplexu se železem (EDTA:Fe).
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Deferoxamin (DFO)
DFO patří do skupiny tzv. sideroforů, což jsou přírodní chel{tory produkované mikroorganizmy s cílem zajistit si Fe pro svůj růst (Galey, 2001). DFO
mesyl{t je pro svou velkou molekulu a hydrofilitu peror{lně nedostupný chel{tor se silnou afinitou k Fe3+. V klinické praxi se použív{ k terapii akutní otravy
Fe (především u malých dětí), terapii hemochromatózy (tj. onemocnění z chronického přetížení organizmu Fe – viz. kapitola 2.3.2) a terapii chronického přetížení hliníkem (Desferal; 20-60 mg/kg/d: 8-12-h s.c. infúze, popřípadě i.v. během
krevní transfúze, či i.m.). Jedn{ se o trishydrox{movou kyselinu tvořící komplex
s ionty Fe v poměru 1:1 (Obr. 2.9). Vzniklý komplex je vyloučen močí. Jelikož
kvůli své velké molekulové hmotnosti nepronik{ do buněk je schopen v{zat Fe
pouze v krevním řečišti. Odstraněním nadbytečného Fe snižuje poškození různých tk{ní a org{nů včetně srdce způsobeného oxidačním stresem, a navíc je
s{m schopen reagovat přímo s různými ROS (Halliwell a Gutteridge, 2007).

FO

.

DFO

Obr. 2.9: Chemick{ struktura
deferoxaminu (DFO) a jeho komplexu se železem = ferioxaminu (FO).
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Deferipron (L1, CP20)
L1 je první or{lně dostupný chel{tor Fe v klinické praxi používaný
v terapii β-thalasemie major (Ferriprox; 75-100 mg/kg/d p.o. rozdělen do několika d{vek) – v současné době je schv{len v Evropě a Asii, nikoliv v USA a Kanadě. Jedn{ se o dvojvazný hydroxypiridinový deriv{t tvořící komplex s ionty Fe
v poměru 3:1 (Obr. 2.10). Vzniklý komplex je vyloučen močí. L1 je schopen díky
své nízké molekul{rní hmotnosti a lipofilitě odstraňovat Fe z buněk (hepatocytů, kardiomyocytů) i z krve (Hoffbrand a spol., 2003). Avšak díky svému lipofilnímu charakteru pronik{ i do jiných buněk a projevuje řadu vedlejších účinku,
jako je poškození kostní dřeně a n{sledný rozvoj agranulocytózy (Galey, 2001).
Pod{v{n je v případech, kdy není možno použít DFO, popřípadě může být pod{v{n v kombinaci s DFO nebo deferasiroxem (viz. níže), ta je výhodn{ u pacientů, u kterých byly zaznamen{ny než{doucí účinky při monoterapii.

L1

L1:Fe

Obr. 2.10: Chemick{ struktura
deferipronu (L1) a jeho komplexu se železem (L1:Fe).
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Deferasirox (ICL670A)
ICL670A je nejnovější or{lně dostupný chel{tor selektivní pro Fe2+ i Fe3+.
V klinické praxi se použív{ především k terapii chronického přetížení Fe (Exjade; 1x d p.o.) a je schv{len i FDA. Jedn{ se o trojvazný triazolový deriv{t tvořící
komplex s ionty Fe v poměru 2:1 (Obr. 2.11). Vzniklý komplex je eliminov{n
především stolicí a malém množství i močí. Stejně jako L1, je ICL670A schopen,
díky své nízké molekul{rní hmotnosti a lipofilitě, odstraňovat Fe z buněk stejně
jako z krve. Avšak při jeho pod{v{ní byly zaznamen{ny vedlejší účinky jako je
selh{ní ledvin a cytopenie, proto se použív{ ve vybraných případech, kdy není
možné použít DFO, popřípadě může být pod{v{n v kombinaci s DFO, kter{
vede ke „kyvadlovému efektu“, kdy si navz{jem obě l{tky před{vají ionty Fe
(Kalinowski a Richardson, 2005).

ICL670A

ICL670A:Fe
Obr. 2.11: Chemick{ struktura

deferasiroxu (ICL670A) a jeho komplexu se železem (ICL670A:Fe).
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Dexrazoxan (D-RZX, ICRF187)
D-RZX je prochel{tor Fe, který je hydrolyzov{n na chelatující ADR925
strukturně podobný EDTA. Hydrochlorid D-RZX je v klinické praxi použív{n
k ochraně srdce proti z{važnému vedlejšímu kardiotoxickému účinku anthracyklinových cytostatik (Cardioxane; 15 min i.v. infúze 30 min před pod{ním
anthracyklinu), FDA jej také schv{lila pro léčbu extravazací způsobených anthracyklinovou chemoterapií (Savene; 1-2 h i.v. infúze), což je vedlejší účinek,
kterým tato cytostatika poškozují cévy a způsobují nekrózu okolních tk{ní.
Přesný mechanizmus kardioprotekce není zn{m, ale předpokl{d{ se, že souvisí
s účinkem

D-RZX

na některé

enzymy

(topoizomer{zu II)

a/nebo

s vnitrobuněčnou chelatací Fe po jeho hydrolyzaci na ADR925, což je neselektivní šestivazn{ chelatující l{tka, tvořící komplex s ionty Fe v poměru 1:1
(Obr. 2.12), a který takto předch{zí místně specifickému oxidačnímu stresu
v srdeční tk{ni (Hasinoff a spol., 1998). Jistý ochranný účinek dexrazoxanu byl
uk{z{n, nejen u anthracyklinů, ale i u katecholaminy-navozené kardiotoxicity
(Flandina a spol., 1990).

D-RZX

hydrolytické meziprodukty

ADR925

Obr. 2.12: Chemick{ struktura
dexrazoxanu (D-RZX) a jeho hydrolyzačních produktů:
– meziprodukty s jedním otevřeným cyklem a konečný produkt ADR925.
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Aroylhydrazonové chel{tory
Salicylaldehydisonikotinoylhydrazon (SIH) a 2-pyridylkarboxaldehyd-2thiofenkarboxylhydrazon (PCTH) jsou trojvazné analogy pyridoxalisonikotinoylhydrazonu (PIH) tvořící komplexy s ionty Fe v poměru 2:1 (Obr. 2.13). Oba
jsou nízkomolekul{rní a lipofilní l{tky se slibnými předpoklady pro terapeutické použití k ochraně buněk a tk{ní ohrožených oxidačním stresem zprostředkovaným Fe.
SIH (analog PIH série 200) byl nasyntetizov{n už roku 1953, avšak jeho
chelatační aktivita byla prok{z{na až o více než 20 let později (Kurz a spol.,
2006). Jedn{ se o účinný lipofilní chel{tor Fe, který m{ afinitu k Fe(II) i Fe(III) a
který už dříve projevil silné antioxidační vlastnosti (Bendov{ a spol., 2010; Kurz
a spol., 2006; Lukinova a spol., 2009; Šimůnek a spol., 2005a) a nízkou toxicitu
(Bendov{ a spol. 2010; Klimtov{ a spol., 2003).
PCTH je schopen ochr{nit Fe zatížené buňky před oxidačním stresem
(Lim a spol., 2008), a zd{ se tak být vhodný pro terapii stavů spojených
s tvorbou ROS za katalytického působení Fe (Kalinowski a Richardson, 2005).

SIH
SIH:Fe

PCTH
PCTH:Fe

Obr. 2.13: Chemick{ struktura
salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu (SIH) a 2-pyridylkarboxaldehyd-2-thiofenkarboxylhydrazonu (PCTH) a jejich komplexů se železem (SIH:Fe, PCTH:Fe)
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2.5.2 Prochel{tory železa
Chel{tory vyvinuté pro terapii stavů s přetížením Fe, mívají jistou vnitřní
afinitu i k jiným nezbytným kovům jako je Zn a Cu, což může vést
k negativním vedlejším účinkům. Navíc i afinita k Fe může vést ke kompetici
s nezbytnými Fe-obsahujícími enzymy. Proto se objevila nov{ strategie vývoje
l{tek – tzv. prochel{torů, které mají malou anebo ž{dnou afinitu k iontům kovů
díky přítomnosti blokující skupiny, kter{ je odštěpena až za podmínek oxidačního stresu, které odhalí aktivní místo chel{toru (Charkoudian a spol., 2008).
Tato strategie si klade za cíl zlepšit účinnost terapeutických chel{torů používaných pro snížení Fe-zprostředkovaného oxidačního stresu (Charkoudian a spol.,
2008) a vyvinout l{tky, které jsou aktivov{ny pouze za chorobných podmínek
oxidačního stresu a n{sledně jsou schopné s vysokou afinitou tvořit inaktivní
komplexy s jinak redoxně aktivním ionty Fe.
Boronylester salicylaldehydisonikotinoylhydrazonu (BSIH)
BSIH = isonikotinov{ kyselina *2-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan2-yl)-benzyliden]-hydrazidu je příkladem prochel{toru odvozeného od velmi
účinného lipofilního chel{toru SIH (Charkoudian a spol., 2008). BSIH je
v přítomnosti H2O2 přeměňov{n na SIH (Obr. 2.14), který je schopen inhibovat
Fe-katalyzovanou produkci •OH.
BSIH je v médiu s buněčnými kulturami stabilní a při opakované expozici buněk BSIH se uk{zal jako netoxický (Charkoudian a spol., 2008).

BSIH

SIH
Obr. 2.14: Chemick{ struktura

boronylester SIH (BSIH) a jeho aktivace peroxidem vodíku na SIH.
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3.1 Cíle stanovené pro tuto pr{ci
Studium patobiochemie katecholaminové kardiotoxicity: Role volných
iontů železa a jejich chelatace jako možnosti farmakologické kardioprotekce
1.

Vytvořit experiment{lní modely pro studium spont{nní oxidace

katecholaminů v roztoku – hodnocení vzniku oxidačních produktů za daných
podmínek a jejich redoxních vlastností.
2.

Vtvořit experiment{lní buněčné modely pro studium katechola-

minové kardiotoxicity in vitro – jeho časového průběhu a molekul{rní podstaty.
3.

Studovat pomocí těchto modelů úlohu volných iontů železa

v patobiochemii katecholaminové kardiotoxicity.
4.

Zhodnotit možnosti kardioprotekce katecholaminové kardiotoxici-

ty pomocí chelatace železa a porovn{ní protektivních potenci{lů různých chel{torů – vybraných experiment{lních l{tek a léčiv používaných v klinické praxi.
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4.1 Chemik{lie
Katecholaminy – adrenalin (ADR) a isoprenalin (ISO), adrenochrom
(AdrC), soli Fe – chlorid železitý (FeCl3), citr{t železito-amonný (FAC), sulf{t
diamonno-železnatý (FAS), EDTA, propranolol, carvedilol, nifedipin, amlodipin a další chemik{lie (např. složky různých pufrů) byly získ{ny od firmy Sigma (Německo) nebo Penta (ČR) a byly nejvyšší dostupné farmaceutické nebo
analytické kvality. Chel{tory Fe – DFO a ICL670A byly přečištěny z komerčních
farmaceutických přípravků firmy Novartis (Basilej, Švýcarsko), L1 byl dar od
firmy ApoPharma (Weston, Kanada), prochel{tor dexrazoxan (D-RZX) byl zakoupen od firmy Chiron (Amsterdam, Holandsko), PCTH darem poskytl prof.
Des R. Richardson (Univesity of Sydney, Austr{lie), BSIH byl laskavý dar dr.
Katherine Franz (Duke University, Durham, USA); ADR925 a SIH byly syntetizov{ny podle dříve popsaných postupů (Kovaříkov{ a spol., 2011; Edward
a spol., 1988) a jejich identita a čistota byly potvrzeny element{rní analýzou, 1Ha 13C-NMR, IČ spektroskopií a HPLC s MS detekcí.

4.2 Spektrofotometrie
Sledov{ní spont{nní oxidace katecholaminů v roztoku
Spont{nní oxidace katecholaminů v roztoku byla sledov{na měřením jejich absorpčních spekter a jejich změn v čase.
100 μM roztoky samotných katecholaminů (ISO a ADR), iontů Fe (FAC)
a chel{torů, nebo jejich vz{jemných kombinací, byly připraveny v ADS pufru
(116 mM NaCl, 5,3 mM KCl, 1,2 mM MgSO4, 1,13 mM NaH2PO4, 1 mM CaCl2,
0,5 μM FAC, 20 mM HEPES; pH 7,4) a uchov{v{ny v temnu při 37 °C po celou
dobu 24-h experimentu.
Absorpční spektra byla proměřov{na v časech 0, 6, 12 a 24 h během experiment{lní inkubace spektrofotometrem Helios β (ChromSpec, ČR) v rozpětí
λ = 200-800 nm. Z naměřených spekter byla vypočtena absorpční maxima a jejich změny v čase. Hladina oxidovaných katecholaminů byla vyj{dřena jako
změna absorbance v absorpčním maximu (λ = 295 nm).
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4.3 Vysokoúčinn{ kapalinov{ chromatografie (HPLC)
Analýza spont{nní oxidace katecholaminů v roztoku.
Pro doplnění spektrofotometrické studie spont{nní oxidace katecholaminů byla použita HPLC analýza, kter{ sledovala pokles koncentrace původních katecholaminů připravených v ADS pufru (viz. výše).
Analýza byla provedena pomocí HPLC Prominence System (DGU-20A3
degasér, dvě LC-20AD pumpy, SIL-20AC d{vkovač vzorků, CTO-20AC kolonov{ pec, detektor s fotodiodovým polem a CBM 20A komunikační modul;
Shimadzu, Japonsko). Optim{lní separace bylo dosaženo na koloně s reverzní
f{zí LichroCART 250 x 3 mm s n{plní Purospher STAR RP-18e, 5 μm jako stacion{rní f{zí (Merck, Německo). Kolona byla chr{něna předkolonou LichroCART
4-4 s n{plní Purospher STAR RP-18e, 5 μm (Merck, Německo). Mobilní f{ze se
skl{dala z 0,05% kyseliny mravenčí (rozpouštědlo A) a acetonitrilu (rozpouštědlo B). Byly použity n{sledující profily gradientů: 0-8 min (6 % B), 8-9 min (650 % B), 9-22 min (50 % B), 22-23 min (50-6 % B), 23-33 min (6 % B) pro ISO a 09 min (4 % B), 9-10 min (4-50 % B), 10-22 min (50 % B), 22-23 min (50-4 % B), 2333 min (4 % B) pro ADR. Průtok byl nastaven na 0,4 ml/min a injekční objem
na 20 μl. Kolonov{ pec byla nastavena na 25 °C a kvantifikace byla provedena
při λ = 278 nm. D{vkovač vzorků byl nastaven na 10 °C kvůli zabr{nění než{doucí degradaci vzorku.
Linearita metody byla vyhodnocena pro oblast 5-100 μM, selektivita byla
potvrzena analýzou slepých vzorků a byl vypočít{n index čistoty píku. ISO a
ADR byly detekov{ny v časech 6,5 a 3,7 min. HPLC analýza byla provedena
v časech 6, 12 a 24 h během experiment{lní inkubace a pokles koncentrací katecholaminů byl sledov{n v čase.

4.4 Fotometrické stanovení thiokyanatanu železitého
Hodnocení tvorby H2O2 během oxidace katecholaminů
Koncentrace H2O2 vznikajícího v průběhu oxidace katecholaminů byla
stanovena fotometrickým měřením založeném na tvorbě červeného komplexu
thiokyanatanu železitého *Fe(SCN)+2+ ve vodném prostředí:
H2O2 + Fe2+ → OH- + •OH + Fe3+

a

Fe3+ + (SCN)- → [Fe(SCN)]2+
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Vodné roztoky katecholaminů byly inkubov{ny při 37 °C po dobu až
24 h. V časech 0, 6, 12 a 24 h během experiment{lní inkubace bylo odebr{no
100 μl vzorku, okyseleno kyselinou trichloroctovou a doplněno vodou na 1 ml.
D{le k němu bylo přid{no 200 μl 10 μM vodného roztoku FAS a 100 μl 2,5 M
vodného roztoku K(SCN).
Absorbance vytvořeného komplexu thiokyanatanu železitého byla změřena po 10 min multifunkční čtečkou TECAN Infinite 200M (TECAN, Rakousko) při λ = 480 nm. Koncentrace H2O2 byla odečtena z kalibrační křivky.

4.5 Fluorimetrické stanovení kalceinu v roztoku
Hodnocení účinnosti chelatace Fe studovanými l{tkami
Tvorba chel{tů Fe s katecholaminy a jejich oxidačními produkty, popřípadě schopnost různých chel{torů v{zat ionty Fe v roztoku byla hodnocena
měřením intenzity fluorescence kalceinu (Esposito a spol., 2002). Kalcein je fluorescenční sonda snadno tvořící komplexy s ionty Fe, které jeho fluorescenci
zh{šejí. Přídavek l{tky chelatující Fe ke komplexu Kalcein:Fe vede k odebr{ní
Fe z tohoto komplexu a tvorbě komplexu nového. To se projeví n{růstem intenzity fluorescence volného kalceinu.
Komplex kalceinu (voln{ kyselina, 20 nM) s ionty Fe (FAS, 200 nM) byl
připraven v HBS (150 mM NaCl, 40 mM HEPES; pH 7,2) a v temnu nepřetržitě
mích{n nejméně 45 min před zah{jením experimentu – během této doby dojde
k zhasnutí  90 % jeho fluorescence. 995 μl tohoto komplexu bylo odebr{no
do míchané kyvety. Po 100 s měření stability pozadí bylo přid{no 5 μl roztoku
studované l{tky (konečn{ koncentrace 5 μM).
Změna intenzity fluorescence byla měřena při laboratorní teplotě jako
funkce času do doby 350 s fluorimetrem Perkin Elmer LS50B (Perkin Elmer,
USA) při λex = 486 nm a λem = 517 nm. Účinnost chelatace Fe v roztoku byla vyj{dřena jako intenzita fluorescence naměřen{ v čase 350 s.
Na stejném principu byla hodnocena účinnost aktivace prochel{toru
BSIH na aktivní chel{tor SIH působením H2O2. H2O2 byl přid{n k prochel{toru
v různém poměru koncentrací. Po 60 min byl odebr{n vzorek 5 μl, který byl
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přid{n k 995 μl komplexu Kalcein:Fe v míchané kyvetě v čase 100 s (konečn{
koncentrace 5 μM).
Změna intenzity fluorescence byla měřena při laboratorní teplotě jako
funkce času do doby 350 s fluorimetrem Perkin Elmer LS50B (Perkin Elmer,
USA) při λex = 486 nm a λem = 517 nm. Účinnost aktivace na účinný chel{tor Fe
byla vyj{dřena jako intenzita fluorescence naměřen{ v čase 350 s.

4.6 Fotometrické stanovení oxidovaného askorb{tu
Hodnocení redukčně-oxidačních vlastností studovaných l{tek
Redoxní aktivita katecholaminů (původních či oxidovaných), chel{torů
a jejich komplexů s Fe byla stanovena fotometrickým měřením oxidovaného
askorb{tu (Dean a Nicholson, 1994; Mladěnka a spol., 2009). Spont{nní oxidace
kyseliny askorbové je mnohon{sobně urychlena přítomností redoxně aktivních
volných iontů Fe. Chelatace Fe může vést k potlačení, zachov{ní nebo podpoření jeho redoxní aktivity – v z{vislosti na vlastnostech konkrétního ligandu.
Studované l{tky byly připraveny v koncentraci, kter{ odpovídala trojn{sobku mol{rního ekvivalentu, ve kterém tvoří komplex s Fe (iron-binding equivalent, IBE). K nim byly přid{ny ionty Fe (FeCl3, 10 μM) v 50-ti n{sobném nadbytku citr{tu (500 μM). Nakonec byla přid{na kyselina askorbov{ (100 μM)
připraven{ v citr{t-fosf{tovém pufru (0,5 mM citr{t sodný, 10 mM Na2HPO4;
pH 7,4) bezprostředně před experimentem.
Oxidace askorb{tu byla hodnocena na z{kladě poklesu absorbance měřené v čase 60 min multifunkční čtečkou TECAN při λ = 265 nm. Redoxní aktivita byla vyj{dřena jako procento kontroly, tj. roztoku samotného askorb{tu
(100 %).

4.7 Kultivace buněk
Kardiomyoblastov{ linie H9c2 odvozen{ od embryon{lní potkaní srdeční tk{ně (Kimes a Brandt, 1976) byla získ{na od společnosti American Type
Culture Collection (USA). Buňky byly kultivov{ny v kultivačním médiu *Dulbecco modified Eagle‘s medium (DMEM; Lonza, Belgie) doplněném z 10 % fe59

t{lním telecím sérem, z 1 % penicilinem/streptomycinem a 10 mM HEPES
pufrem (pH 7,4)] v 75cm2 kultivačních lahvích při 37 °C ve zvlhčené atmosféře
5% CO2 ve vzduchu. Buňky byly pas{žov{ny dvakr{t týdně, když dos{hly přibližně 80-90 % konfluence (tj. souvisle v jedné vrstvě téměř porostly dno kultivační n{doby).
24 h před experimenty bylo buňk{m vyměněno kultivační médium
za médium DMEM bez séra a pyruv{tu (Sigma, Německo). Odebr{ním séra
bylo dosaženo zastavení buněčné proliferace a napodobení situace u postmitotických kardiomyocytů. Antioxidační pyruv{t byl odstraněn z média, aby
nerušil toxicitu zprostředkovanou ROS. Toto médium (pokud není uvedeno
jinak) bylo použito k přípravě roztoků studovaných l{tek a použito k buněčné
expozici během experimentů.
Lipofilní chel{tory byly rozpuštěny v dimethylsulfoxidu, jehož konečn{
koncentrace podan{ buňk{m činila 0,1 %. Tato koncentrace byla použita
ve všech experiment{lních skupin{ch a neměla ž{dný vliv na životaschopnost
buněk.

4.8 Vit{lní barvení buněk neutr{lní červení
Hodnocení cytotoxicity katecholaminů a její protekce chelatací Fe
Cytotoxicita studovaných l{tek popřípadě její protekce byla hodnocena
stanovením životaschopnosti exponovaných buněk pomocí vit{lního barvení
neutr{lní červení (NR), založeného na schopnosti živých buněk toto slabé kationtové barvivo akumulovat (Repetto a spol., 2008). NR snadno proch{zí neporušenými buněčnými membr{nami, přičemž se hromadí v kyselém prostředí
lysozómů živých buněk, z ostatních buněk se velmi snadno vymýv{.
Buňky

H9c2

nasazené

v 96-ti

jamkových

destičk{ch

v hustotě

10.000 buněk na jamku byly exponov{ny původním či oxidovaným katecholaminům, chel{torům nebo dalším l{tk{m (samotným nebo v kombinacích)
po dobu až 24 h. Po expozici buněk testovaným l{tk{m byla odstraněna polovina objemu média z každé jamky a stejný objem byl doplněn médiem s NR (konečn{ koncentrace 40 μg/ml) předehř{tým na 37 °C. Po 3 h při 37 °C byl odstraněn supernatant a buňky byly 15 min fixov{ny 0,5% formaldehydem doplně60

ným 1% CaCl2. Poté byly buňky dvakr{t omyty PBS a 30 min za neust{lého třep{ní lyzov{ny 1% kyselinou octovou v 50% etanolu.
Absorbance rozpuštěné NR byla změřena multifunkční čtečkou TECAN
při λ = 540 nm. Životaschopnost buněk v experiment{lních skupin{ch byla vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny (100 %).

4.9 Mikroskopické hodnocení buněk
Morfologie a životaschopnost buněk; rozlišení apoptózy/nekrózy
Změny v buněčné morfologii byly hodnoceny pomocí invertovaného
epifluorescenčního mikroskopu Nikon Eclipse TS100 se vzduchovými objektivy
10-40x (Nikon, Japonsko) a digit{lní kamerou 1300Q (VDS Vosskühler, Německo). Navíc byla buňk{m ve vybraných experimentech obarvena j{dra dvěma
interkalačními (tj. do DNA se vmezeřujícími) fluorescenčními činidly – barvivy
Hoechst 33342 a propidium jodidem (PI; Molecular Probes, USA). Obě barviva
jsou citlivými a dobře charakterizovanými sondami používanými k odlišení
apoptotických buněk od nekrotických: modrý Hoechst 33342 (λex = 360 nm,
λem = 460 nm) snadno pronik{ přes buněčné membr{ny, a tak barví j{dra všech
buněk, přičemž v apoptotických buňk{ch zřetelně zvýrazňuje kondenzovaný
chromatin; zatímco červený PI (λex = 560 nm, λem = 630 nm) není schopen proch{zet plazmatickou membr{nou živých buněk, a proto barví pouze j{dra
nekrotických, nebo pozdně apoptotických buněk.
Buňky

H9c2

nasazené

v 12-ti

jamkových

destičk{ch

v hustotě

75.000 buněk na jamku byly exponov{ny původním či oxidovaným katecholaminům a chel{torům (samotným nebo v kombinacích) po dobu 24 h.
Po expozici testovaným l{tk{m byly buňky při pokojové teplotě 20 min barveny
barvivy Hoechst 33342 (10 μg/ml ) a PI (1 μg/ml ).
N{hodně vybran{ zorn{ pole s průměrně 300 buňkami byla vyhodnocena softwarem NIS-Elements AR 2.20 (Laboratory Imaging, ČR). Během post hoc
analýzy byly buňky hodnoceny jako „intaktní“ (s norm{lním vzhledem a tmavomodře obarvenými j{dry barvivem Hoechst 33342, avšak bez jakéhokoli
obarvení PI), „apoptotické“ (s kondenzovaným a/nebo fragmentovaným jasně
modře obarveným j{drem, ale postr{dající červené obarvení PI) a/nebo „PI+“
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(PI-pozitivní; nekrotické nebo v pozdním st{diu apoptózy). Počet intaktních,
apoptotických a PI-pozitivních buněk byl vyj{dřen jako procento z celkového
počtu jader hodnoceného zorného pole.

4.10 Luminometrické stanovení aktivit buněčných kasp{z
Hodnocení role apoptózy v katecholaminy-navozené toxicitě
Pro upřesnění míry zapojení apoptózy do smrti buněk bylo použito luminiscenční stanovení aktivit kasp{z. Kasp{zy jsou cysteinové prote{zy schopné rozpoznat a odštěpit specifickou aminokyselinovou sekvenci nejrůznějších
substr{tů, které se účastní kask{dy reakcí vedoucích k apoptóze buňky (Kohler
a spol., 2002). Pomocí komerčních kitů (Caspase Glo® Assay 3/7, 8 nebo 9; Promega, USA) byl kasp{z{m nabídnut substr{t pro lucifer{zu blokovaný nav{zanou aminoskupinou (amino-luciferin). Aktivované kasp{zy, které jsou schopné
tuto sekvenci rozpoznat a odštěpit, substr{t uvolní a ten je n{sledně přeměněn
přítomnou lucifer{zou za vyz{ření světelné energie. Intenzita luminiscence je
úměrn{ aktivitě konkrétní kasp{zy.
Buňky

H9c2

nasazené

v 96-ti

jamkových

destičk{ch

v hustotě

5.000 buněk na jamku byly exponov{ny původním či oxidovaným katecholaminům a referenčnímu chel{toru SIH (samotným nebo v kombinacích).
Po expozici testovaným l{tk{m byly buňky zlyzov{ny lyzačním pufrem dod{vaným výrobcem kitu a koncentrace proteinu v lyz{tu byla stanovena komerčním kitem podle n{vodu výrobce za použití kyseliny bicinchoninikové a iontů
mědi (Sigma, Německo). Lyz{ty byly zředěny tak, aby měly shodnou koncentraci proteinu. Poté byly podle n{vodu výrobce přid{ny reagencie pro stanovení
aktivity kasp{z – amino-luciferin s lucifer{zou.
Luminiscence byla změřena multifunkční čtečkou TECAN. Aktivity
kasp{z byly vyj{dřeny jako procenta neošetřených kontrolních skupin (100 %).
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4.11 Fluorimetrické stanovení dichlorofluoresceinu in situ
Hodnocení produkce volných radik{lů uvnitř buněk
Vnitrobuněčn{ tvorba ROS byla hodnocena měřením intenzity fluorescence 2´,7´-dihydrodichlorofluorescein-diacet{tu (H2DCF-DA). Tato nefluorescenční l{tka pasivně difunduje membr{nami do buňky, kde jí jsou vnitrobuněčnými ester{zami odštěpeny acet{tové skupiny, n{sledovně je oxidov{na
ROS vytvořenými uvnitř buňky (zejména •OH) na fluorescenční 2´,7´dichlorofluorescein (DCF). Intenzita fluorescence je úměrn{ hladině ROS vytvořených uvnitř buňky (Wang a Joseph, 1999).
Buňky

H9c2

nasazené

v 96-ti

jamkových

destičk{ch

v hustotě

10.000 buněk na jamku byly dvakr{t omyty ADS pufrem (116 mM NaCl,
5,3 mM KCl, 1,2 mM MgSO4, 1,13 mM NaH2PO4, 5 mM glukóza, 1 mM CaCl2,
20 mM HEPES; pH 7,4) a obarveny 10 μM H2DCF-DA v ADS pufru. Po 60-min
barvení byl supernatant odstraněn, buňky byly dvakr{t omyty ADS pufrem a
exponov{ny původním či oxidovaným katecholaminům a chel{torům (samotným nebo v kombinacích) připraveným v ADS pufru. Všechny roztoky byly
předehř{ty na 37 °C.
Intenzita fluorescence byla měřena po dobu 30 min při 37 °C multifunkční čtečkou TECAN při λex = 485 nm a λem = 525 nm. Množství vytvořených
ROS uvnitř buněk v r{mci experiment{lní skupiny byla vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny (100 %).

4.12 Analýza dat
Při zpracov{v{ní dat byl použit statistický software SigmaStat
pro Windows 3.5 (SPSS, USA). Data jsou graficky zn{zorněna jako průměrné
hodnoty se standardní chybou (± S.E.M.) daného počtu experimentů (n).
Pro detekci odlehlých hodnot byl použit Grubbsův test. Pro porovn{ní několika
experiment{lních skupin byla použita analýza rozptylu, a to buď One Way
ANOVA s Bonferroniho post hoc analýzou nebo One Way ANOVA on Ranks s
Dunnyho post hoc analýzou (pro data bez norm{lního rozdělení). Pro porovn{ní
dvou experiment{lních skupin byl použit buď Studentův T-test nebo neparametrický Mann-Whitney Rank Sum Test. Hodnoty pravděpodobnosti (P)
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na hladině významnosti menší než 0,05 byly považov{ny za statisticky významné. Pro výpočet koncentrací způsobujících 50% ztr{tu životaschopnosti
buněk oproti kontrolní skupině (TC50) a koncentrací vedoucích k ochraně 50%
životaschopnosti buněk před navozenou toxicitou (EC50) byl použit software
CalcuSyn 2.0 (Biosoft, Cambridge, UK).
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5

VÝSLEDKY
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5.1 Spektrofotometrie a HPLC analýza
Spont{nní oxidace katecholaminů v roztoku, role volných iontů železa
a účinky chelatace železa na tuto oxidaci
Katecholaminy se v roztoku samovolně přeměňují na řadu oxidačních
meziproduktů, které mění absorpční spektra původních l{tek. Jak je vidět
na uk{zce spekter (Obr. 5.1), kter{ byla získ{na odečtením spektra příslušného
slepého vzorku a původního katecholaminu (100 μM), byl po 12-h inkubaci katecholaminů (ISO a ADR) v pufrovaném roztoku (pH 7,4; 37 °C) pozorov{n n{růst v UV oblasti absorbance s jasným absorpčním maximem při  = 295 nm;
přídavek volných iontů Fe (FAC) tyto změny výrazně podpořil, zatímco společn{ inkubace katecholaminů s referenčním chel{torem SIH vedla ke zjevnému
snížení; SIH v komplexu s FAC způsobil spektr{lní změny podobné změn{m
absorpčních spekter samotných katecholaminů.

Obr. 5.1: Úloha iontů železa ve spont{nní oxidaci katecholaminů hodnocen{ spektrofotometricky. Změna absorpčních spekter (A) isoprenalinu (ISO) a (B) adrenalinu (ADR) po 12-h inkubaci.

Časový průběh všech těchto změn naměřených při  = 295 nm (absorpční
maximum) byl sledov{n v navazujících experimentech. Katecholaminy (samotné nebo v kombinaci s FAC a/nebo SIH) byly inkubov{ny při 37 °C 24 h a během této doby z nich byly v časech 0, 6, 12 a 24 h odebr{ny vzorky. Jak je vidět
na Obr. 5.2, během spont{nní oxidace katecholaminů došlo k n{růstu absorbance; tento n{růst byl významně podpořen přídavkem FAC, zatímco SIH jej potlačil.
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Obr. 5.2: Úloha iontů železa ve spont{nní oxidaci katecholaminů hodnocen{ spektrofotometricky. Časový průběh změn absorbance (A) isoprenalinu (ISO) a (B) adrenalinu (ADR)
při  = 295 nm během jejich 24-h inkubace – samotných nebo v kombinacích s Fe3+ (FAC) a/nebo
SIH (vše 100 M). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. odpovídající katecholamin.

K přesnému stanovení koncentrací katecholaminů v průběhu 24-h inkubace byla použita HPLC analýza. Jak je vidět na Obr. 5.3 a 5.4, pokles koncentrací původních katecholaminů měl opačný průběh vzhledem k spektrofotometricky stanovenému n{růstu absorbancí při  = 295 nm. Spont{nní rozklad ISO i ADR byl významně podpořen přídavkem FAC a potlačen SIH.

Obr. 5.3: Úloha iontů železa ve spont{nní oxidaci katecholaminů hodnocen{ HPLC analýzou.
Vzorové chromatogramy (A) isoprenalinu (ISO) a (B) adrenalinu (ADR) po 12-h inkubaci. Isoprenalin je eluov{n v čase 6,5 min a adrenalin 3,7 min. Jejich píky jsou označeny šipkami.

67

Obr. 5.4: Úloha iontů železa ve spont{nní oxidaci katecholaminů hodnocen{ HPLC analýzou.
Změny koncentrací (A) isoprenalinu (ISO) a (B) adrenalinu (ADR) během jejich 24-h inkubace –
samotných nebo v kombinacích s citr{tem Fe3+ (FAC) a/nebo SIH (vše 100 M). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05):
* vs. odpovídající katecholamin.

Pilotní HPLC experimenty měly mimo jiné posoudit i tvorbu AdrC
z ADR pomocí komerčně dostupného standardu (Sigma, Německo). Aminochromy (jako adrenochrom či isoprenochrom) patří mezi důležité meziprodukty, jenž vznikají n{sledně po cyklizačním kroku v procesu oxidace katecholaminů. Výskyt AdrC byl skutečně během 24-h inkubace ADR zaznamen{n,
avšak jeho koncentrace byly na hranici senzitivity ( 2 μM) a pík patřící AdrC
byl na chromatogramu sdružen s jinými píky, které představovaly další oxidační produkty současně vznikající i zanikající. Misra a Fridovich (1972) už dříve popsali, že během oxidace ADR na AdrC absorbance narůst{ při λ  300 nm,
proto tedy může n{růst absorbance při  = 295 nm pozorovaný v této pr{ci
svědčit o tvorbě pozdních produktů oxidace katecholaminů n{sledujících
po AdrC.
Výše popsané výsledky experimentů jasně dokazují spont{nní přeměnu
původních katecholaminů – ISO i ADR, kter{ ve svém důsledku d{v{ vzniknout řadě n{mi d{le nespecifikovaných oxidačních produktů. Na z{kladě těchto výsledků byla pro n{sledující experimenty (včetně buněčných) vybr{na
pro oxidaci katecholaminů 24-h doba inkubace (nebo také preinkubace, pokud
byly inkubov{ny před vlastním provedením experimentu), jelikož umožňuje
jasně rozlišit mezi původními sloučeninami a jejich oxidačními produkty.
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Ze získaných výsledků d{le vyplýv{, že je proces oxidace katecholaminů
významně podpořen přítomností volných iontů Fe a potlačen jejich chelatací
referenčním chel{torem SIH. Proto byl v další sérii experimentů hodnocen vliv
pěti

klinicky

používaných

chel{torů

na

spont{nní

oxidaci

ADR

za

ne/přítomnosti volných iontů Fe. Jak je vidět na Obr. 5.5, na konci společné 24-h
inkubace v pufrovaném roztoku (pH 7,4; 37 °C) byly pouze EDTA a ICL670A
schopny významně potlačit spont{nní oxidaci ADR (Obr. 5.5A a D); ostatní chel{tory sice projevili tendenci tuto oxidaci snižovat, ale ta nedos{hla hladiny statistického významu. Navíc jediný DFO byl, ze všech testovaných chel{torů,
schopen významně potlačit oxidaci zvýšenou přítomností FAC (Obr. 5.5B).

69

Obr. 5.5: Účinek chel{torů železa na spont{nní oxidaci adrenalinu (ADR). Časové
průběhy změn absorbance při λ = 295 nm během 24-h inkubace ADR – samotného nebo
v kombinacích s Fe3+ (FAC) a/nebo různými chel{tory železa (vše 100 μM): (A) EDTA, (B) DFO,
(C) L1, (D) ICL670A a (E) D-RZX. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4;
statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. adrenalin.
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5.2 Stanovení H2O2
Tvorba H2O2 v průběhu oxidace katecholaminů
H2O2, který vznik{ dismutací superoxidového radik{lu tvořeného během
spont{nní oxidace katecholaminů:
2 •O2- + 2 H+ → H2O2 + O2
představuje další důležitou formu reaktivního kyslíku s klíčovou rolí
v působení oxidačního stresu, především při tvorbě extrémně reaktivních a toxických •OH. Jak je vidět na Obr. 5.6, jeho tvorba narůst{ se zvyšující se koncentrací katecholaminů (ISO i ADR). Z obr{zku je také jasně patrn{ dynamika tohoto procesu, kdy přírůstek H2O2 dosahuje maxima v čase 6 h pro 10 μM, 12 h
pro 30, 60 a 100 μM a 24 h pro 100 μM koncentraci katecholaminu.

Obr. 5.6: Tvorba peroxidu vodíku v průběhu oxidace katecholaminů. Časové průběhy tvorby
peroxidu vodíku během 24-h inkubace isoprenalinu (ISO) a adrenalinu (ADR) ve vodném prostředí (37 °C). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4.
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5.3 Měření intenzity fluorescence kalceinu
Železo-chelatační vlastnosti katecholaminů, účinnost chelatace železa a
aktivace prochel{toru BSIH
Katecholov{ č{st molekuly katecholaminů je zn{ma pro svoji schopnost
vytv{řet komplexy s Fe. S ohledem na roli iontů Fe v oxidaci katecholaminů
a/nebo jejich toxicitě, byla hodnocena účinnost vazby katecholaminů (původních i oxidovaných) k Fe v pufrovaném roztoku. Použit{ metoda měření intenzity fluorescence kalceinu odhalila, že oba katecholaminy – ISO i ADR, projevují významnou schopnost v{zat Fe v porovn{ní s kontrolou v{zat Fe (Obr. 5.7),
tato schopnost je však mnohem slabší ( 7 %) než u silného referenčního chel{toru SIH (100 %). 24-h preinkubace katecholaminů neměla významný účinek
na tyto jejich Fe-chelatující schopnosti; avšak na druhou stranu čistý AdrC uk{zal významně silnější vazbu k Fe ( 16 %) oproti kontrole i použitým katecholaminům. Tyto experimenty také odhalili, že SIH je schopen odebrat Fe z jeho
komplexu s katecholaminy.

Obr. 5.7: Schopnost původního a oxidovaného isoprenalinu (ISO), adrenalinu (ADR) a adrenochromu (AdrC) v{zat ionty železa. Hodnocení účinnosti odebr{ní železa z jeho komplexu
s kalceinem v pufrovaném roztoku (pH 7,4). (A) Dynamika celého procesu. (B) Účinnost chelatace vyj{dřena jako změna intenzity fluorescence. Katecholaminy a adrenochrom byly hodnoceny buď jako čerstvě připravené roztoky nebo jako preinkubované (oxISO a oxADR) po dobu
24 hodin v pufrovaném roztoku (pH 7,4; 37 °C). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 3; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0.001): * vs. kontrola, # vs. SIH, • vs.
oxidovaný adrenalin.
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Další experimenty s pěti klinicky používanými chel{tory odhalily rozdílnou účinnost a dynamiku v{z{ní Fe v roztoku. Jak je vidět na Obr. 5.8, nejúčinnějším chel{torem Fe v roztoku se projevil ICL670A, který dok{zal odebrat
veškeré Fe z jeho komplexu s kalceinem; téměř o polovinu méně účinný byl
DFO a zhruba čtvrtinovou účinnost v porovn{ní s ICL670A projevil L1, přičemž
oba významně zvýšily fluorescenci volného kalceinu; prochel{tor D-RZX samozřejmě nedok{zal účinně v{zat ionty Fe, avšak překvapivě toho nebyl schopen
ani jeho hydrolyzační produkt ADR925; ani EDTA významně nezvýšila fluorescenci volného kalceinu.

Obr. 5.8: Schopnost chel{torů v{zat ionty železa. Hodnocení účinnosti odebr{ní železa z jeho
komplexu s kalceinem v pufrovaném roztoku (pH 7,4). (A) Dynamika celého procesu. (B) Účinnost chelatace vyj{dřena jako změna intenzity fluorescence. Data jsou zobrazena jako průměrné
hodnoty ± S.E.M.; n = 3; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0.001): * vs. kontrola.

Poslední řada experimentů měla za úkol ohodnotit možnosti aktivace
prochel{toru BSIH přímo působením oxidačního prostředí (H2O2) na velmi
účinný chel{tor SIH, který n{sledně chr{ní proti škodlivému působení a další
propagaci oxidačního stresu. Na Obr. 5.9A je vidět dynamika této aktivace a její
z{vislost na použité koncentraci H2O2 (Obr. 5.9B), přičemž 60-min inkubace
BSIH s 60- a 200-n{sobkem H2O2 vedla k jeho významné a bezm{la kompletní
aktivaci na SIH.
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Obr. 5.9: Účinnost aktivace prochel{toru (BSIH) peroxidem vodíku na účinný chel{tor (SIH).
Hodnocení účinnosti aktivace pomocí hodnocení účinnosti odebr{ní železa z jeho komplexu
s kalceinem v pufrovaném roztoku (pH 7,4). (A) Dynamika celého procesu. (B) Účinnost chelatace vyj{dřena jako změna intenzity fluorescence. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 3; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0.001): * vs. kontrola.

5.4 Oxidace askorb{tu
Redoxní aktivita katecholaminů a jejich komplexů se železem;
redoxní aktivita chel{torů a jejich komplexů se železem
Přím{ účast katecholaminů a meziproduktů, vznikajících během jejich
spont{nní oxidace, na tvorbě oxidačního prostředí v roztoku je důležitou ot{zkou řešenou v této pr{ci. Redoxní vlastnosti volných iontů Fe, katecholaminů
(původních či oxidovaných) a jejich komplexů s Fe byly sledov{ny pomocí stanovení oxidovaného askorb{tu. Jak je vidět na Obr. 5.10A a B, volné ionty Fe
(FAC) v nepřítomnosti katecholaminů významně zvyšují spont{nní oxidaci
askorb{tu, kter{ může být na druhou stranu významně potlačena pomocí referenčního chel{toru SIH. Kombinace askorb{tu s ISO nebo ADR nevedla k jeho
zvýšené oxidaci, bez ohledu na to, zda byly katecholaminy použity jako čerstvě
připravené roztoky nebo byly preinkubov{ny po dobu 6 nebo 24 h. Naopak,
původní (čerstvě připravený) ISO významně oxidaci askorb{tu snižoval. Přídavek FAC k čerstvě připraveným katecholaminům vedl ke stejné míře oxidace
askorb{tu jako samotný FAC bez katecholaminů; avšak významn{ podpora
oxidace askorb{tu byla pozorov{na, pokud byl FAC kombinov{n s ISO nebo
ADR preinkubovanými po dobu 6 a především 24 h – zvýšení oxidace askorb{74

tu bylo vyšší než prostý součet účinků navozených samotným oxidovaným katecholaminem a samotným FAC. Dohromady tato data naznačují, že katecholaminy (ať už původní nebo oxidované) nepodporují oxidaci askorb{tu samy o
sobě, ale že tvoří redoxně aktivní komplexy s Fe. Redoxní aktivita těchto komplexů je zvl{šť vyj{dřena po oxidaci katecholaminů. Referenční chel{tor SIH byl
schopen velmi účinně blokovat Fe podporovanou oxidaci askorb{tu a jak je vidět na Obr. 5.10, značné a statisticky významné snížení oxidace askorb{tu bylo
pozorov{no, pokud byl SIH přid{n jak k samotnému FAC, tak ke komplexu Fe
s ISO nebo ADR.

Obr. 5.10: Redoxní aktivita komplexů katecholamin:železo. Účinky původního nebo oxidovaného (A) isoprenalinu (ISO) a (B) adrenalinu (ADR) a jejich komplexů se železem na spont{nní
oxidaci askorb{tu stanovené jako pokles UV absorbance při  = 265 nm po 60-min inkubaci.
Katecholaminy byly hodnoceny buď jako čerstvě připravené roztoky nebo po 6-h a 24-h preinkubaci v pufrovaném roztoku (pH 7,4; 37 °C). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající
katecholamin, • vs. odpovídající katecholamin s citr{tem amonno-železitým (FAC).

V navazujících experimentech byla zkoum{na schopnost pěti klinicky
používaných chel{torů potlačit, zachovat, nebo podpořit oxidaci askorb{tu
podnícenou FAC, případně 24 h preinkubovaným ADR, či jejich kombinací. Jak
je vidět na Obr. 5.11, oxidaci askorb{tu bylo dokonale zabr{něno za použití
DFO, L1, ICL670A a ADR925. EDTA sice významně snížila oxidaci askorb{tu
vyvolanou kombinací FAC s 24 h preinkubovaným ADR, ale naopak významně
zvýšila oxidaci vyvolanou FAC samotným. Prochel{tor D-RZX neměl na oxidaci askorb{tu ž{dný účinek.
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Obr. 5.11: Hodnocení redoxní aktivity komplexů chel{tor:železo. Účinky chel{torů a jejich
komplexů se železem – samotných nebo v kombinaci s 24 h preinkubovaným adrenalinem (24hoxADR) na spont{nní oxidaci askorb{tu stanovené jako pokles UV absorbance při λ = 265 nm
po 60-min inkubaci v pufrovaném roztoku (pH 7,4). Chel{tory byly připraveny v trojn{sobné
koncentraci jejich železo v{zajícího ekvivalentu. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 4; Statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. citr{t amonno-železitý (FAC), • vs. 24h-oxADR, $ vs. 24h-oxADR s FAC.

5.5 Cytotoxicitní studie
Cytotoxicita katecholaminů a její protekce chelatací železa
Buněčn{ linie H9c2 odvozen{ od potkaních kardiomyoblastů byla použita jako buněčný model pro hodnocení kardiotoxického a kardioprotektivního
účinku katecholaminů (původních či oxidovaných), chel{torů Fe a jejich vz{jemných kombinací.
V původních buněčných experimentech byla pomocí vit{lního barvení
neutr{lní červení sledov{na možnost protekce buněk H9c2 před toxicitou navozenou ISO (250 μM) použitím chel{torů Fe – DFO a PCTH (Obr. 5.12). Spolu
s tím byla sledov{na i úmrtnost buněk pomocí epifluorescenčního barvení jader
buněk barvivy Hoechst 33342 a PI hodnoceného fluorescenční mikroskopií
(Obr. 5.13). Oba chel{tory projevili jistý ochranný potenci{l, avšak spolu
s dalšími výsledky nedaly přesvědčivé odpovědi na ot{zku oxidačního působení katecholaminů. Proto se přistoupilo k širšímu studiu toxicity katecholaminů
a pro další cytotoxicitní studie založené na vit{lním barvení neutr{lní červení
bylo navrženo několik odlišných experiment{lních postupů (Obr. 5.14).
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Obr. 5.12: Ochrana buněk H9c2 před isoprenalinem (ISO)-navozenou toxicitou chelatací železa chel{tory DFO a PCTH. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení
neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena
jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs.
kontrola, # vs. isoprenalinov{ skupina.

Obr. 5.13: Ochrana buněk H9c2 před isoprenalinem (ISO)-navozenou toxicitou chelatací železa chel{tory DFO a PCTH. Smrt buněk byla hodnocena na z{kladě epifluorescenčního barvení jader barvivy Hoechst 33342 a PI a počít{ní buněk „intaktních“, „apoptotických“ a „PI+“.
Úmrtnost buněk byla vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05):
* vs. kontrola, # vs. isoprenalinov{ skupina.
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Obr. 5.14: Přehled odlišných protokolů pro experimenty buněčné toxicity používající kardiomyoblastovou buněčnou linii H9c2. Katecholaminy (KA – isoprenalin nebo adrenalin) byly
přid{ny k buňk{m H9c2 buď (A, B) jako čerstvě připravené roztoky nebo (C-E) po 24-h preinkubaci v kultivačním médiu při 37 °C. Zkoumané l{tky byly přid{ny buď na zač{tku 24-h buněčného experimentu (B, D) nebo na zač{tku 24-h preinkubace katecholaminů před buněčnými
experimenty (E).

Ze všeho nejdříve byla hodnocena z{vislost toxického účinku katecholaminů na použité koncentraci a době preinkubace. Jak je vidět na Obr. 5.15, 24h expozice buněk H9c2 čerstvě připraveným roztokům ISO i ADR vyvolala toxicitu z{vislou na koncentraci – TC50 (koncentrace vedoucí k 50% redukci životaschopnosti buněk oproti neovlivněné kontrole) = 261 μM pro ISO a 204 μM
pro ADR. Po 24-h preinkubaci katecholaminů v kultivačním médiu mimo buňky a n{sledné 24-h buněčné expozici byly hodnoty toxicity významně zvýšeny a
vedly k značně ( 5-kr{t) nižším hodnot{m – TC50 = 42 μM pro 24 h preinkubovaný ISO a 41 μM pro 24 h preinkubovaný ADR. Koncentrační z{vislost cytotoxicity AdrC byla velmi podobn{ 24-h preinkubovanému ADR – TC50 = 40 μM
(Obr. 5.15).
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Obr. 5.15: Toxicita ISO, ADR a AdrC vůči kardiomyoblastové buněčné linii H9c2. Koncentrační z{vislost cytotoxicity po 24-h expozici buněk čerstvě připraveným katecholaminům a
adrenochromu a katecholaminům preinkubovaným 24 h v kultivačním médiu. Životaschopnost
buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento
neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # 24 h preinkubovaný katecholamin
(100 μM) vs. čerstvě připravený katecholamin (100 μM).

Obr. 5.16 ukazuje časový průběh toxického účinku vyvolaného čerstvě
připravenými (300 μM) nebo 24 h preinkubovanými (60 μM) katecholaminy.
Zatímco u obou původních katecholaminů byla zřeteln{ „lag-f{ze“ n{stupu
před postupnou ztr{tou životaschopnosti buněk (Obr. 5.16A), u obou oxidovaných katecholaminů byl n{stup cytotoxického účinku okamžitý (Obr. 5.16B).
Tyto experimenty tak naznačují, že k n{růstu toxicity katecholaminů vůči srdečním buňk{m doch{zí až po jejich spont{nní oxidaci.

Obr. 5.16: Toxicita ISO, ADR a jejich oxidačních produktů vůči kardiomyoblastové buněčné
linii H9c2. Časov{ z{vislost cytotoxicity (A) čerstvě připravených a (B) 24 h preinkubovaných
katecholaminů. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola
(100 %).
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K výše popsanému stanovení životaschopnosti buněk pomocí neutr{lní
červeně byly provedeny experimenty hodnotící cytotoxicitu studovaných l{tek
pomocí mikroskopie. Expozice buněk ISO nebo ADR vedla k výrazným morfologickým projevům toxicity. Zpuchýřkovatění plazmatické membr{ny bylo n{sledov{no ztr{tou vřetenovitého tvaru buněk a jejich zakulacením. D{le se objevila z{važn{ kondenzace chromatinu j{dra a nakonec úpln{ ztr{ta životaschopnosti buněk, kter{ byla n{sledov{na tvorbou buněčného odpadu. Ačkoliv se toxický účinek oxidovaných katecholaminů projevil v nižších koncentracích a/nebo n{sledoval po kratší buněčné expozici než u l{tek původních, konečné morfologické změny byly obdobné (Obr 5.17B a C).
U vybraných experimentů byla po skončení 24-h buněčné expozice j{dra
buněk obarvena barvivy Hoechst 33342 a PI. Jak je vidět na Obr. 5.17, kontrolní
buňky měly j{dra především tmavomodr{ obarven{ pouze barvivem Hoechst
33342 proch{zejícím přes neporušené membr{ny, zatímco buňky ošetřené katecholaminy byly scvrklé a jejich j{dra byla obarvena i červeným PI, ukazujícím
na buněčnou nekrózu. Na z{kladě tohoto barvení byl hodnocen a kvantifikov{n
typ buněčné smrti navozené působením ISO (Obr. 5.18).

Obr. 5.17: Buněčn{ morfologie a jaderné epifluorescenční barvení barvivy Hoechst
33342 a propidium jodid. Buňky H9c2 byly exponov{ny po dobu 24 h (A) kontrolnímu médiu,
(B) čerstvě připravenému ISO, (C) 24 h preinkubovaným ISO a (D) SIH. (E, F, G) Účinek SIH na
ISO-navozenou cytotoxicitu: (E) SIH byl přid{n k čerstvě připravenému ISO okamžitě před
buněčným experimentem; (F) SIH byl přid{n okamžitě před buněčným experimentem k médiu
preinkubovanému 24 h s ISO; (G) SIH byl preinkubov{n 24 h spolu s ISO a poté přid{n k buňk{m. Velikostní měřítko představuje 50 μm.
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Obr. 5.18: Hodnocení apoptózy/nekrózy na z{kladě jaderného epifluorescenčního barvení
barvivy Hoechst 33342 a propidium jodid (PI). Za apoptotické byly považov{ny buňky
s kondenzovanými a/nebo fragmentovanými j{dry obarvené Hoechst 33342, ale postr{dající
obarvení PI; "PI+" buňky jsou považov{ny za nekrotické či pozdně apoptotické. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05):
* vs. kontrola, # vs. odpovídající ISO skupina.

V další řadě experimentů byl hodnocen ochranný potenci{l chelatace Fe
referenčním chel{torem SIH, a to podle několika různých experiment{lních postupů zobrazených na Obr. 5.14. SIH byl testov{n v různých koncentracích od
1 μM až do limitu jeho rozpustnosti 100 M. Nejprve byl stanoven ochranný
účinek SIH v experiment{lním nastavení, ve kterém byl chel{tor pod{n spolu
s čerstvě připravenými roztoky ISO, ADR (oba 300 M) nebo AdrC (60 μM)
buňk{m H9c2 na dobu 24 h. Jak je vidět na Obr. 5.19, oba katecholaminy i AdrC
vyvolaly naprostou ztr{tu životaschopnosti buněk, zatímco SIH byl zč{sti
schopen

buňky

ochr{nit

v z{vislosti

na jeho

použité

koncentraci

–

v experimentech s ISO byla pozorov{na jist{ ochrana navozen{ SIH už
u nejnižší testované koncentrace 1 M, kter{ d{le narůstala až k 100 M.
V experimentech s ADR bylo dosaženo nižší úrovně ochrany, přičemž statisticky významn{ byla až ochrana poskytnut{ koncentrací 100 M. Tento rozdíl se
zjevně vztahuje k vyšší toxicitě ADR ve srovn{ní s ISO (Obr. 5.15).
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Obr. 5.19: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO), adrenalinem (ADR) a adrenochromem (AdrC)-navozené toxicitě pomocí chelatace železa SIH.
SIH byl přid{n k čerstvě připravenému roztoku (A) katecholaminu či (B) adrenochromu před
zač{tkem 24-h buněčných experimentů. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou
zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; Statisticky významný rozdíl (ANOVA,
P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholaminov{ skupina.

D{le byl hodnocen ochranný potenci{l SIH proti toxicitě navozené ISO a
ADR (oba 60 μM) preinkubovaným 24 h před buněčnou expozicí. SIH byl přid{n do kultivačního média s katecholaminy buď po jejich 24-h preinkubaci (tj.
bezprostředně před zač{tkem buněčného experimentu), nebo už před zač{tkem
preinkubace katecholaminů, podle navržených experiment{lních postupů
(Obr. 5.14). V obou případech byl SIH schopen velmi účinně chr{nit buňky a
dok{zal

téměř

úplně

zachovat

životaschopnost

exponovaných

buněk

(Obr. 5.20). Pokud byl SIH přid{n před 24-h preinkubací, bylo pro navození
statisticky významné ochrany zapotřebí vyšších koncentrací (Obr. 5.20B).
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Obr. 5.20: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalinem (ADR)-navozené toxicitě pomocí chelatace železa SIH. (A) SIH byl přid{n okamžitě
před 24-h buněčným experimentem ke katecholaminu preinkubovanému 24 h v kultivačním
médiu; (B) SIH byl preinkubov{n 24 h spolu s katecholaminy a poté přid{n k buňk{m. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako
procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.;
n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholaminov{ skupina.

Jak je vidět na Obr. 5.21A, významn{ buněčn{ ochrana poskytnut{
100 μM SIH byla zcela zrušena přídavkem 50 nebo 100 μM FAC (tvořícím
komplexy SIH:Fe 2:1 nebo 1:1), to potvrzuje, že ochranný účinek SIH je zprostředkovaný pr{vě chelatací Fe. Navíc byly účinky zatížení buněk Fe potvrzeny
použitím subtoxických koncentrací (30 μM) oxidovaného ISO. Jak je vidět
na Obr. 5.21B, 100 μM FAC nezvyšuje toxicitu ISO zjevně proto, že nedoch{zí
k jeho vstupu do buněk. Proto byl vytvořen komplex SIH:Fe 1:1, který jak zn{mo Fe do buněk účinně přen{ší (Garrick a spol., 1991), a vyvolal tak významný
n{růst toxicity ISO.
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Obr. 5.21: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO)navozené toxicitě pomocí chelatace železa SIH. (A) Účinky citr{tu amonno-železitého (FAC)
na cytoprotekci poskytnutou SIH proti toxické koncentraci 24 h preinkubovaného isoprenalinu
(24ox-ISO; 60 μM); (B) Účinek FAC a/nebo SIH na subcytotoxickou koncentraci 24 h preinkubovaného isoprenalinu (24ox-ISO; 30 μM). Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou
zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA,
P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. isoprenalinov{ skupina.

Významn{ ochrana SIH proti toxicitě ISO byla také zřejm{ ze zachov{ní
morfologie buněk a analýzy založené na jaderném barvení barvivy Hoechst
33342 a PI (Obr. 5.17E-G). Zatímco ve všech buňk{ch ošetřených toxickými koncentracemi ISO (původního i oxidovaného) byla všechna jejich j{dra obarvena
PI červeně, společn{ inkubace se SIH vedla k úbytku PI-pozitivních buněk
na úroveň kontroly ( 10 %). 24-h expozice buněk 100 μM SIH vedla překvapivě
ke slabému, ale statisticky významnému n{růstu počtu scvrklých jader jasně
obarvených barvivem Hoechst 33342, ale postr{dala obarvení PI, což ukazuje
na n{růst množství apoptotických buněk (Obr. 5.17D). To odpovíd{  25% snížení životaschopnosti buněk na konci 24-h expozice buněk nejvyšší (100 μM)
koncentraci SIH, kter{ byla zjištěna stanovením NR (Obr. 5.22).
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Obr. 5.22: Toxicita SIH vůči kardiomyoblastové buněčné linii H9c2. Koncentrační z{vislost
cytotoxicity SIH po 24 h expozici. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05):
* vs. kontrola.

Další řada experimentů hodnotila ochranný účinek chelatace Fe pomocí
pěti klinicky používaných chel{torů proti katecholaminy-navozené kardiotoxicitě. Chel{tory (1-3.000 μM) byly spolu s čerstvě připravenými roztoky ADR
nebo ISO (300 μM) přid{ny k buňk{m H9c2 na dobu 24 h. Jak je vidět
na Obr. 5.23, DFO, L1 a ICL670A byly schopny na koncentraci z{vislým způsobem č{stečně buňky chr{nit – nejlepší ochrany bylo dosaženo s ICL670A, který
v koncentraci 100 μM (horní hranice jeho rozpustnosti) významně snížil cytotoxický účinek ISO; DFO významně snížil toxicitu ISO až použitím vyšších koncentrací – 300-3.000 μM (EC50 = 577 μM pro ISO-navozenou toxicitu); i L1 projevil tendenci chr{nit životaschopnost buněk, ale ta nedos{hla hladiny statistické
významnosti.
Ochranný účinek chel{torů Fe se projevil i proti toxicitě navozené oxidovanými katecholaminy – ISO i ADR (60 μM) 24 h preinkubovanými před buněčnou expozicí, podle pl{novaných experiment{lních postupů (Obr. 5.14).
Chel{tory byly přid{ny do kultivačního média s katecholaminy buď po jejich
24-h preinkubaci, tj. bezprostředně před zač{tkem buněčného experimentů,
nebo před zač{tkem preinkubace katecholaminů. V obou případech byly
všechny chel{tory (s výjimkou D-RZX) schopny významně chr{nit buňky
(Obr. 5.24 a 5.25). Nejlepší ochranné účinnosti bylo dosaženo s L1 – významné
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snížení toxicity koncentracemi 100-300 μM (EC50 = 73 μM pro ISO- a 79 μM
pro ADR-navozenou toxicitu, podle experiment{lního postupu, kdy byl chel{tor přid{n po preinkubaci katecholaminu a EC50 = 62,5 μM pro ISO- a 59,5 μM
pro ADR-navozenou toxicitu, podle experiment{lního postupu, kdy byl chel{tor preinkubov{n spolu s katecholaminem) a ICL670A – významné snížení toxicity koncentracemi 10-30 μM (EC50 = 5,5 μM pro ISO- a 7,0 μM pro ADRnavozenou toxicitu, podle experiment{lního postupu, kdy byl chel{tor přid{n
po preinkubaci katecholaminu a EC50 = 6,0 μM pro ISO- a 9,5 μM pro ADRnavozenou toxicitu, podle experiment{lního postupu, kdy byl chel{tor preinkubov{n spolu s katecholaminem). Jak je vidět na Obr. 5.24 a 5.25, expozice buněk L1 vedla k nejlepší (tj. téměř úplném) ochraně životaschopnosti buněk.
DFO byl také schopen účinně chr{nit buňky, avšak v menším rozsahu, a to
zejména v případě kdy byl chel{tor preinkubov{n spolu s katecholaminem
(EC50 = 377 μM pro ISO- a 600 μM pro ADR-navozenou toxicitu). EDTA nedos{hla ochranné účinnosti 50 % podle ž{dného experiment{lního postupu.

Obr. 5.23: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalinem (ADR)-navozené toxicitě pomocí různých chel{torů železa. Chel{tory byly přid{ny
ke katecholaminu čerstvě připravenému v kultivačním médiu před zač{tkem 24-h buněčných
experimentů. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné
hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholamin.
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Obr. 5.24: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalinem (ADR)-navozené toxicitě pomocí různých chel{torů železa. Chel{tory byly přid{ny
bezprostředně před buněčnými experimenty ke katecholaminům preinkubovaným po dobu
24 h v kultivačním médiu. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení
neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena
jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; Statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs.
kontrola, # vs. odpovídající katecholamin.

Obr. 5.25: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalinem (ADR)-navozené toxicitě pomocí různých chel{torů železa. Chel{tory byly preinkubov{ny po dobu 24 h spolu s katecholaminy v kultivačním médiu a pak byly přid{ny k buňk{m. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající
katecholamin.

Vlastní cytotoxicita hodnocených chel{torů po 24-h je zobrazena
na Obr. 5.26. Významné snížení životaschopnosti buněk bylo pozorov{no u
koncentrací 3.000 μM D-RZX, 300 μM EDTA (TC50 = 667 μM), DFO a L1, a
10 μM ICL670A.
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Obr. 5.26: Toxicita chel{torů vůči kardiomyoblastové linii H9c2. Koncentrační z{vislost cytotoxicity chel{torů po 24-h expozici. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního
barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou
zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; Statisticky významný rozdíl (ANOVA,
P < 0,05): * vs. kontrola.

Navíc byla pro hodnocení buněčné morfologie opět použita mikroskopie.
Expozice H9c2 buněk oxidovanému ADR vedla k zřejmým morfologickým projevům toxicity, kter{ byla potvrzena i fluorescenčním barvením buněčných jader barvivy Hoechst 33342 a PI – obdobným jako u ISO (viz. výše). Jak je vidět
na Obr. 5.27, ochrana chel{tory proti cytotoxicitě ADR byla zjevn{ nejen
z jaderného barvení, ale i ze zachov{ní buněčné morfologie (Obr. 5.27C-G).

Obr. 5.27: Buněčn{ morfologie a jaderné epifluorescenční barvení barvivem Hoechst 33342 a
propidium jodidem. H9c2 kardiomyoblasty byly 24 h exponov{ny (A) kontrolnímu médiu,
24 h preinkubovaným adrenalinem (B), nebo 24 h preinkubovaným adrenalinem v kombinaci
s chel{torem železa (C) EDTA, (D) DFO, (E) L1, (F) ICL670A nebo (G) D-RZX. Velikostní měřítko představuje 50 μm.
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Navíc byly zkoum{ny také dva β-blok{tory (propranolol a carvedilol) a
dva dihydropyridonové blok{tory v{pníkových kan{lů (nifedipin a amlodipin)
pro jejich potenci{lní cytoprotektivní účinky proti kardiotoxicitě navozené ISO,
ADR a jejich oxidačními produkty. Jak je vidět na Obr. 5.28 a 5.29, ž{dn{
z těchto l{tek neprojevila schopnost významně chr{nit buňky H9c2 podle ž{dného použitého experiment{lního postupu. Tyto l{tky byly použity v širokém
koncentračním

rozpětí:

od

jejich

netoxických

koncentrací

0,1 μM

po koncentrace 30 μM projevující významný cytotoxický účinek (Obr. 5.30).
Carvedilol a amlodipin dos{hly koncentrace způsobující 50% ztr{tu životaschopnosti buněk oproti neošetřené kontrole (TC50 = 13,2 pro carvedilol a
9,2 μM pro amlpdipin).

Obr. 5.28: Nedostatečn{ ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalin (ADR)-navozené toxicitě pomocí blok{torů β-adrenergních receptorů
(BB) nebo blok{torů v{pníkových kan{lů (BKK). BB nebo BKK byly přid{ny k čerstvě připraveným katecholaminům v kultivačním médiu před zač{tkem 24-h buněčných experimentů.
Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena
jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty
± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající
katecholamin.
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Obr. 5.29: Nedostatečn{ ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalin (ADR)-navozené toxicitě pomocí blok{torů β-adrenergních receptorů
(BB) nebo blok{torů v{pníkových kan{lů (BKK). BB nebo BKK byly přid{ny bezprostředně
před buněčnými experimenty ke katecholaminům preinkubovaným po dobu 24 h v kultivačním médiu. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení
a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné
hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholamin.

Obr. 5.30: Toxicita blok{torů β-adrenergních receptorů (BB) nebo blok{torů v{pníkových
kan{lů (BKK) vůči kardiomyoblastové linii H9c2. Koncentrační z{vislost vlastní toxicity BB a
BKK po 24-h expozici. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako procento neošetřené kontrolní skupiny.Data jsou zobrazena jako
průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola.
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Poslední řada experimentů hodnotila ochranný potenci{l prochel{toru
BSIH. Pro hodnocení byly použity všechny experiment{lní postupy (Obr. 5.14)
a jak je vidět na Obr. 5.31 a 5.32, byla ochrana životaschopnosti buněk H9c2
zprostředkovan{ BSIH podobn{ ochraně buněk zprostředkované SIH (Obr. 5.19
a 5.20).

Obr. 5.31: Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO) a adrenalinem (ADR)-navozené toxicitě pomocí chelatace železa BSIH. BSIH byl přid{n k čerstvě
připravenému roztoku katecholaminu před zač{tkem 24-h buněčných experimentů. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako
procento neošetřené kontrolní skupiny.Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.;
n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholamin.

Obr. 5.32. Ochrana kardiomyoblastové buněčné linie H9c2 proti isoprenalinem (ISO), adrenalinem (ADR) navozené toxicitě pomocí chelatace železa BSIH. (A) BSIH byl přid{n okamžitě před buněčným experimentem ke katecholaminu preinkubovanému 24 h v kultivačním médiu; (B) BSIH byl preinkubov{n 24 h spolu s katecholaminy a poté přid{n k buňk{m. Životaschopnost buněk byla stanovena pomocí vit{lního barvení neutr{lní červení a vyj{dřena jako
procento neošetřené kontrolní skupiny. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.;
n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající katecholamin.
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Na Obr. 5.33 je vidět, že BSIH, i když byl použit v širokém koncentračním rozmezí, neprojevuje ž{dný významný cytotoxický účinek vůči buňk{m
H9c2, na rozdíl od klasického chel{toru SIH (Obr. 5.22) od, kterého je odvozen.

Obr. 5.33: Toxicita BSIH vůči kardiomyoblastové buněčné linii H9c2. Koncentrační z{vislost
cytotoxicity BSIH po 24 h expozici. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4;
statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola.

5.6 Aktivity buněčných kasp{z
Podíl aktivace apoptózy na katecholaminové kardiotoxicitě
Kasp{zy tvoří rodinu cysteinových prote{z, které hrají důležitou roli
v apoptóze – programované smrti buněk. Kasp{za 8 je klíčový člen apoptotické
signalizační cesty zprostředkované receptory (vnější dr{ha), zatímco kasp{za 9
je klíčov{ pro cestu mitochondri{lní (vnitřní dr{ha). Kasp{za 3 je hlavní výkonn{ kasp{za, kter{ štěpí specifické aminosekvence v různých proteinových substr{tech s cílem spustit konečný apoptotický proces. V této pr{ci byla zkoum{na
jejich role v katecholaminy-navozeném poškození srdečních buněk a v její protekci chelatací Fe. Expozice buněk H9c2 jak čerstvě připravenému tak oxidovanému ISO nevedla ke zvýšení aktivit kasp{z – naopak byl pozorov{n
na koncentraci z{vislý pokles (Obr. 5.34). Tyto výsledky tak naznačují
na kasp{z{ch nez{vislý způsob tzv. neprogramované buněčné smrti, což je
v souladu s klasickým vním{ním katecholaminů jako „nekrogenních“ činitelů.
Cytoprotektivní účinek SIH byl spojen s významným zachov{ním až lehkým
zvýšením úrovně aktivity kasp{z (Obr. 5.35). Naopak, 24-h expozice buněk
H9c2 zvyšujícím se koncentracím samotného SIH vedla k n{růstu aktivit všech
tří kasp{z (Obr. 5.36), cytotoxicita SIH by tak mohla být přisouzena spuštění
apoptózy z{vislé na kasp{z{ch.
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Obr. 5.34: Aktivity kasp{z 3, 8 a 9. Kardiomyoblasty H9c2 byly po dobu 24 h exponov{ny (A) různým koncentracím čerstvě připraveného roztoku isoprenalinu (B) různým koncentracím isoprenalinu preinkubovaného po dobu 24 hodin v kultivačním médiu. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA P < 0,05):
* vs. kontrola, # vs. odpovídající isoprenalinov{ skupina.

Obr. 5.35: Aktivity kasp{z 3, 8 a 9. H9c2 kardiomyoblasty byly ošetřeny po dobu 24 h kombinací isoprenalinu a SIH, ve kterých (A) byl SIH přid{n okamžitě před buněčným experimentem
do média preinkubovaného 24 h s isoprenalinem, nebo (D) SIH byl preinkubov{n 24 h spolu s
isoprenalinem a poté přid{n k buňk{m. Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.;
n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. odpovídající isoprenalinov{ skupina.

Obr. 5.36: Aktivity kasp{z 3, 8 a 9. H9c2 kardiomyoblasty byly ošetřeny po dobu 24 h různými
koncentracemi SIH. Data jsou prezentov{na jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; Statisticky
významný rozdíl (ANOVA P < 0,05): * vs. kontrola.
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5.7 Vnitrobuněčn{ oxidace H2DCF-DA
Vnitrobuněčn{ tvorba ROS jako příčina katecholaminy-navozené kardiotoxicity a její protekce chelatací železa
Oxidační stres je ve svém důsledku příčinou mnoha patologických stavů
(Halliwell a Gutteridge, 2007) a na z{kladě doposud získaných výsledků se
přímo nabízí možnost jeho účasti v katecholaminy-navozeném poškození srdečních buněk. V této pr{ci byla pomocí metody založené na oxidaci H2DCFDA hodnocena vnitrobuněčn{ tvorba ROS – především •OH; avšak je nutné
poznamenat, že některé další organické radik{ly (včetně thiylových) stejně jako
cytochrom-c mohou interferovat s tímto stanovením (Chen a spol., 2010;
Karlsson a spol., 2010; Wrona a spol., 2010; Wrona a Wardman, 2008).
Nejprve byl testov{n čerstvě připravený roztok ISO v rozmezí koncentrací 10-1.000 μM. Po 30-min expozici buněk ISO byl překvapivě pozorov{n
d{vkově z{vislý a statisticky významný pokles fluorescence DCF (a potažmo
ROS) na  80 % kontrolních hodnot (Obr. 5.37A). Avšak expozice buněk oxidovanému ISO vedla naopak ke koncentračně z{vislému a významnému n{růstu
produkce ROS v buňk{ch (Obr. 5.37B). Přídavek referenčního chel{toru SIH
do kultivačního média s oxidovaným ISO byl schopen významně snížit vnitrobuněčnou tvorbu ROS (Obr. 5.37C).
V další řadě experimentů byl hodnocen vliv pěti klinicky používaných
chel{torů na vnitrobuněčnou tvorbu ROS navozenou oxidovaným ISO. Jak je
vidět na Obr. 5.38, přídavek EDTA, DFO nebo D-RZX neměl ž{dný vliv
na tvorbu ROS. Avšak nejvyšší použité koncentrace L1 a ICL670A (30 a 100 μM)
snížily tuto tvorbu na hladinu, kter{ se statisticky významně neliší od hodnot
neošetřené kontrolní skupiny a dokonce snížení pomocí 100 μM ICL670A bylo
statisticky významné v porovn{ní s experiment{lní skupinou ošetřenou oxidovaným ISO.
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Obr. 5.37: Vyvol{ní buněčného oxidačního stresu původním a oxidovaným isoprenalinem.
Buňky byly exponov{ny (A) různým koncentracím čerstvě připraveného isoprenalinu (B) isoprenalinu preinkubovaného po dobu 24 h v kultivačním médiu, nebo (C) SIH přidaného okamžitě před buněčnými experimenty do média preinkubovaného po dobu 24 h s isoprenalinem
(60 M). Data jsou vyj{dřena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA,P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. 24 hodin preinkubovan{ isoprenalinov{ skupina.
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Obr. 5.38: Účinek chel{torů železa na buněčný oxidační stres vyvolaný oxidovaným isoprenalinem. Buňky byly inkubov{ny s různými koncentracemi chel{torů železa přidanými bezprostředně

před

buněčnými

experimenty

do

média

preinkubovaného

po

dobu

24 h

s isoprenalinem (24h-oxISO). Data jsou zobrazena jako průměrné hodnoty ± S.E.M.; n = 4; statisticky významný rozdíl (ANOVA, P < 0,05): * vs. kontrola, # vs. isoprenalinov{ skupina.
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Endogenní katecholaminy v přirozeně nízkých koncentracích řídí činnost
srdce, avšak jejich zvýšené hladiny jsou naopak spojeny s jeho poškozením a
mohou způsobit i akutní infarkt myokardu. Tato tzv. katecholaminov{ kardiotoxicita je dobře zn{ma již dlouhou dobu, avšak její patogeneze není ještě zcela
prostudov{na.

Plazmatické

hladiny

fyziologických

katecholaminů

jsou

za norm{lních podmínek v rozmezí několika nanomolů, avšak jejich lok{lní
koncentrace v cílových tk{ních či nervových synapsích bývají o několik ř{dů
vyšší (Melmed a Conn, 2005). Navíc, za jistých patofyziologických podmínek,
může být jejich koncentrace značně zvýšena, a pak se plazmatick{ hladina endogenních katecholaminů i jejich metabolitů n{padně liší až o několik ř{dů
(Goldstein a spol., 2003). Například při ischémii myokardu byly naměřeny koncentrace NADR > 0,5 μM (Lameris a spol., 2005) a u pacientů s feochromocytomem byly dokonce zaznamen{ny plazmatické koncentrace NADR > 57 μM
a ADR > 3,6 μM (Gerlo a Sevens, 1994). Mimoto je syntetický katecholamin ISO
často použív{n k navození modelového poškození srdce u experiment{lních
zvířat, přičemž Remiao a spol. (2002) uveřejnili, že 15 min po intraperitone{lním
pod{ní 80 mg/kg ISO potkanům, naměřili jeho koncentraci v srdci mezi 100200 μM.
Norm{lní katabolismus katecholaminů probíh{ enzymatickou cestou,
kter{ zahrnuje O-methylaci, oxidační deaminaci a konjugaci, avšak za určitých
podmínek může dojít k jejich spont{nní oxidaci (Bindoli a spol., 1989 a 1992).
Tato alternativní přeměna katecholaminů vede k tvorbě katecholamin-osemichinonů, které d{vají vzniknout nestabilním o-chinonům, ty tvoří cestou
nevratné redoxní cyklizační reakce důležité meziprodukty zvané aminochromy
(např. AdrC z ADR). AdrC může být d{le oxidov{n na množství dalších reaktivních sloučenin, jako třeba adrenolutin (5,6-dihydroxy-1-methylindol), a kromě toho je schopen tvořit různé kondenzační produkty včetně dimeru adrenochrom-adrenolutin či jiných nerozpustných polymerních melaninových pigmentů. Většina těchto redoxních reakcí vede ke vzniku reaktivních meziproduktů včetně ROS – například semichinony mohou být za aerobních podmínek
oxidov{ny a tvořit •O2-, které dismutační reakcí d{vají vzniknout H2O2 a ten
vede v konečném důsledku k tvorbě velmi toxických •OH (Bindoli a spol., 1989
a 1992). Vytvořené volné radik{ly mohou podporovat další oxidaci katechola98

minů cestou autokatalytické smyčky (Bindoli a spol., 1989). Bludný kruh oxidace
katecholaminů vede nejen k přímému poškození nejrůznějších vnitrobuněčných
biomolekul a narušení funkce a obrany srdečních buněk, ale také k vyčerp{ní
z{sob kyslíku, askorb{tu či redukovaného glutathionu (GSH) – klíčového endogenního antioxidantu buněk (Halliwell a Gutteridge, 2007; Bharath a spol.,
2002) a navození hypoxie buňky (Bindoli a spol., 1989). Tvorba výše zmíněného
AdrC byla skutečně zaznamen{na u některých onemocnění srdce, jako je leukocytick{ infiltrace, infarkt myokardu či kardiomyopatie (Behonick a spol., 2001).
In vitro byla tvorba AdrC pozorov{na v buněčných kultur{ch kardiomyocytů
izolovaných z potkanů společně s tvorbou chinoproteinů a aduktů GSH-ADR
(Costa a spol., 2007).
Už Yates a Dhalla (1975) vyslovili hypotézu, že oxidační produkty katecholaminů jsou zapojeny do procesu katecholaminy-navozeného poškození
srdečních buněk. Toto poškození je sdružené s výše popsanou redoxní cyklizační reakcí katecholaminů, jejich přeměnou na aminochromy a další vysoce
reaktivní oxidační produkty, a vede k vyvol{ní oxidačního stresu (Adameova
a spol., 2009; Dhalla a spol., 2010; Costa a spol., 2011). Avšak byly publikov{ny i
studie s protichůdnými výsledky, které zpochybňují, zda jsou katecholaminy
skutečně schopny způsobit buňk{m oxidační stres. Costa a spol. (2007) například neprok{zali po 3-h expozici kardiomyocytů izolovaných z dospělých
potkanů ADR (500 μM) jakékoli změny v peroxidaci lipidů, karbonylaci proteinů nebo aktivit{ch různých antioxidačních enzymů. Podobně i Ben-Sachar
a spol. (1995) pozorovali, že dopamin nezvyšuje Fe-navozenou peroxidaci lipidů
v homogen{tech mozkové kůry potkanů, ale naopak ji snižuje. Navíc
k přímému antioxidačnímu účinku projevily katecholaminy schopnost zachovat
životaschopnost izolovaných potkaních kardiomyocytů za prooxidačních podmínek, což se n{padně podob{ jevu tzv. ischemického precondicioningu (Costa
a spol., 2009a). Další studie odhalila, že ADR a ROS generované systémem xanthin a xanthin oxid{za způsobili navz{jem podstatně odlišné změny
v proteomu i energetickém metabolizmu izolovaných kardiomyocytů (Costa
a spol., 2009b). To opět odporuje předpokladu, že by ROS byly prvotní příčinou
katecholaminové kardiotoxicity.
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Avšak na z{kladě výsledků této pr{ce, mohou být předešlé n{lezy vysvětleny faktem, že byly zkoum{ny původní katecholaminy a nikoliv jejich oxidační produkty. V této pr{ci bylo odhaleno, že chov{ní původních a oxidovaných katecholaminů se podstatně liší v ohledu na jejich redoxní aktivitu – zatímco čerstvě připravené i oxidované katecholaminy (ISO i ADR) uk{zaly, že
dok{ží

v{zat

ionty

Fe

podobnou

afinitou,

vytvořené

komplexy

Fe

s oxidovanými katecholaminy podporovaly Fe-katalyzovanou oxidaci askorb{tu na rozdíl od komplexů Fe s původními l{tkami. Tyto n{lezy byly d{le potvrzeny při stanovení vnitrobuněčné produkce ROS – především •OH. Expozice
buněk H9c2 různým koncentracím původního ISO nevedla ke zvýšené tvorbě
ROS, naopak byl pozorov{n jejich pokles v z{vislosti na použité koncentraci
ISO, zatímco oxidovaný ISO pr{vě naopak vyvolal významný n{růst tvorby
vnitrobuněčných ROS. Tato pr{ce tak ukazuje na vyšší cytotoxicitu oxidovaných katecholaminů než původních sloučenin.
I další výsledky našich in vitro experimentů podporují hypotézu, že ne
katecholaminy sami o sobě, ale spíše jejich oxidační meziprodukty navozují poškození srdečních buněk a jejich smrt. Spektrofotometrie i HPLC analýza odhalily, že poč{tek cytotoxického účinku ADR a ISO vůči buňk{m H9c2,
ke kterému doch{zí několik hodin po zač{tku buněčné expozice, dobře koresponduje s poklesem obsahu původních katecholaminů a poč{tkem tvorby jejich oxidačních produktů. Přesn{ povaha všech vznikajících metabolitů nebyla
identifikov{na, avšak mezi oxidačními produkty ADR byl skutečně zaznamen{n výše zmíněný AdrC, avšak jeho tvorba byla sdružen{ s tvorbou mnoha jiných chemických sloučenin. Už dříve bylo publikov{no, že nedefinované oxidační produkty ADR vyvol{vají poškození izolovaných a perfundovaných srdcí
více než samotný AdrC, což jasně naznačuje, že kardiotoxicita není zapříčiněna
pouze AdrC (Singal a spol., 1981). Nicméně v našich experimentech byla toxicita
AdrC vůči buňk{m H9c2 téměř shodn{ s toxicitou oxidovaného ADR (TC50 = 40
a 41 μM).
Spont{nní oxidace katecholaminů je relativně pomalý proces, ale může
být výrazně urychlen katalýzou pomocí enzymů nebo přechodných kovů (Bindoli a spol., 1992). Už dříve Remiao a spol. (2002) publikovali, že oxidace ISO
stejně tak i jeho toxicita vůči potkaním srdečním buňk{m, může být značně
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podpořena měďnatými ionty. Avšak obsah volné redoxně aktivní mědi
v buňk{ch je oproti Fe – nejhojnějšímu přechodnému kovu v lidském těle – zanedbatelný (Halliwell a Gutteridge, 2007). Navíc, u nemocí spojených
s chronickým přetížením Fe je koncentrace Fe mnohon{sobně zvýšena. Nízkomolekul{rní redoxně aktivní Fe nenav{zané na transferin (labilní Fe) se významně podílí na toxicitě ROS, a proto jeho nadměrné množství vede
k poškození mnoha org{nů, přičemž vedoucí příčinou úmrtí je jeho nahromadění pr{vě v srdci (Hershko a spol., 2005; Wood, 2009; Kremastinos a spol., 2010).
Labilní Fe může vstupovat do srdečních buněk pomocí nespecifických a m{lo
regulovaných kationtových kan{lů. Zvýšený obsah labilního Fe v kardiomyocytu destabilizuje lysozom{lní, mitochondri{lní i sarkoplazmatické membr{ny a tím ještě zvyšuje oxidační stres myocytu (Gujja a spol., 2010). Narušené
iontové kan{ly způsobují poruchy srdeční vodivosti/repolarizace, srdeční arytmie a diastolické i systolické dysfunkce srdce. Nadměrné množství Fe může
dokonce pozměnit genovou expresi, navodit fibrózu a způsobit apoptózu
a/nebo nekrózu kardiomyocytů, kter{ vede postupně až k srdečnímu selh{ní a
smrti (Wood, 2009; Kremastinos a spol., 2010).
Spojení Fe s toxicitou katecholaminů bylo už dříve prok{z{no
u neurologických onemocnění jako je Parkinsonova choroba (Bharath a spol.,
2002). Selektivní ztr{ta dopaminergních neuronů u Parkinsonovy choroby byla
v souladu s n{růstem obsahu vnitrobuněčného Fe (Gotz a spol., 2004; Kaur a
Andersen, 2004), přičemž se chel{tor DFO projevil jako velmi účinn{ neuroprotektivní l{tka u 6-hydroxydopaminového modelu Parkinsonovy choroby (BenSachar a spol., 1991) a v souvislosti s tím bylo později vyvinuto několik nových
hematoencefalickou bariérou prostupujících chel{torů Fe s významnými neuroprotektivními účinky (Youdim a spol., 2004). Ačkoli je patofyziologick{ role
labilního

Fe

a

ochranný

potenci{l

jeho

chelatace

dobře

prok{z{n

v neurodegeneraci spojené s katecholaminy, mnohem méně je toho zn{mo
ohledně katecholaminové kardiotoxicity.
Hlavním cílem této pr{ce proto bylo posoudit roli a způsob účinku volného Fe v kardiotoxicitě navozené katecholaminy a možnosti jak tomu předejít.
Na poč{tku byl zkoum{n ochranný potenci{l dvou chel{torů Fe – klinicky používaného DFO a experiment{lního 2-pyridylkarboxaldehyd-2-thiofenkarboxyl101

hydrazonu (PCTH), proti kardiotoxicitě ISO. V in vitro experimentech byl lipofilní buněčné membr{ny prostupující chel{tor PCTH shled{n mnohem účinnějším než DFO, s tím že DFO prok{zal jisté ochranné účinky pouze ve velmi vysokých a klinicky nedosažitelných koncentracích. V in vivo experimentech byl
potkanům před podkožní aplikací ISO (100 mg/kg) intravenózně pod{n DFO
nebo PCTH. DFO v klinicky používaných d{vk{ch (50 mg/kg) selhal, zatímco
PCTH v ekvimol{rních d{vk{ch dok{zal zcela předejít mortalitě vyvolané ISO a
snížil jeho i kardiotoxicitu.
Pro další experimenty byl použit salicylaldehydisonikotinoylhydrazon
(SIH), který patří do skupiny pyridoxalisonikotinoylhydrazonových analogů
(Kalinowski a Richardson, 2005). Jedn{ se o trojvazný chel{tor tvořící selektivně
komplexy s Fe v poměru 2:1. Díky jeho malé molekule a vysoké lipofilitě může
být SIH pod{v{n or{lně. Snadno pronik{ do buněk, pevně chelatuje vnitrobuněčné redoxně aktivní Fe, a je proto schopen velmi účinně blokovat produkci
•OH z{vislou na přítomnosti Fe. SIH se už dříve uk{zal jako velmi účinný
ochr{nce srdečních buněk izolovaných z morčat či potkanů, buněk H9c2 a stejně tak i jiných typů buněk proti jejich poškození navozenému H2O2, a to zjevným zachov{ním funkčnosti mitochondrií i/nebo celistvosti lysozómů (Kurz
a spol., 2006; Lukinova a spol., 2009; Hor{čkov{ a spol., 2000). SIH také účinně
ochr{nil buňky H9c2 proti oxidačnímu poškození navozenému tert-butylhydroperoxidem (Bendov{ a spol., 2010). V posledně citované studii uk{zal SIH nejlepší poměr cytoprotektivní účinnosti a vlastní toxicity ze sedmi studovaných
chel{torů Fe včetně tří klinicky používaných l{tek – DFO, deferipronu (L1) a
deferasiroxu (ICL670A) (Bendov{ a spol., 2010). Navíc, SIH také účinně ochr{nil
srdeční buňky proti kardiotoxicitě-navozené anthracyklinovým cytostatikem
daunorubicinem, a to jak in vitro s použitím izolovaných potkaních kardiomyocytů (Šimůnek a spol., 2008), tak in vivo s použitím kr{ličích modelů anthracykliny-navozeného chronického selh{ní srdce (Štěrba a spol., 2007). Nízk{
in vivo toxicita a dobr{ sn{šenlivost SIH byla pozorov{na během jeho opakovaného pod{ní pokusným kr{líkům po dobu 10-týdnů (Klimtov{ a spol., 2003).
Všechny tyto výsledky byly důvodem, proč byl SIH vybr{n do této studie a použit jako hlavní referenční chel{tor pro komplexnější studium role Fe
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v katecholaminy-navozeném poškození srdečních buněk a možnosti protekce
nebo alespoň snížení této toxicity chelatací Fe.
Naše výsledky odhalily, že významný ochranný účinek chelatace Fe SIH
byl spojen s nejméně dvěma odlišnými mechanizmy, a to zpomalením přeměny
katecholaminů na reaktivní a toxické meziprodukty a potlačením toxického působení již vytvořených oxidačních produktů a ROS. Přítomnost volných iontů
Fe významně podpořila spont{nní oxidaci ADR i ISO, zatímco chelatace Fe SIH
ji potlačila. SIH také významně potlačil oxidaci askorb{tu komplexy Fe
s oxidačními produkty katecholaminů v roztoku a také snížil tvorbu ROS
v buňk{ch H9c2. Navíc SIH dok{zal zabr{nit dramatickým změn{m v buněčné
morfologii vyvolané oxidačními produkty ISO a ADR a stejně tak i AdrC a významně zachoval životaschopnost buněk vystavených působení katecholaminů
s použitím všech odlišných experiment{lních postupů. Všechny tyto n{lezy
naznačují, že SIH může narušit bludný kruh na Fe z{vislé a ROS zprostředkované autokatalytické toxikace katecholaminů.
SIH byl také použit při studiu typu buněčné smrti, kter{ je n{sledkem
toxického účinku katecholaminů, a její prevence. V ned{vných letech byl kladen
důraz především na studium apoptózy, na rozdíl od dalších typů buněčné smrti. Communal a spol. (1999) uk{zali, s ohledem na katecholaminovou kardiotoxicitu, významnou indukci apoptózy (hodnocenou průtokovou cytometrií) u
dospělých potkaních srdečních buněk po jejich 24-h expozici 10 μM ISO. Tato
indukce apoptózy byla zablokov{na antagonistou 1-adrenergních receptorů
CGP 20712A. Avšak překvapivě byl v jejich kultivačním médiu přítomen antioxidant askorb{t, který očividně blokoval oxidaci katecholaminů (Communal
a spol., 1999). Goldspink a spol. (2004) hodnotili in vivo příčinu úmrtí potkanů po
intraperitone{lním pod{ní ISO (5 mg/kg). Ve své studii uk{zali, že 3-6 h po pod{ní ISO došlo k apoptóze kardiomyocytů, jejich počet byl však zřetelně menší
než množství nekrotických buněk, které dos{hlo maxima 18 h po pod{ní ISO.
V této pr{ci byly stanovov{ny aktivity tří hlavních kasp{z po 24-h expozici buněk H9c2 různým koncentracím ISO – hodnocen byl jak čerstvě připravený ISO,
tak jeho oxidační produkty připravené 24-h preinkubací. V obou případech expozice buněk ISO nevyvolala vzestup aktivit kasp{z. Místo toho byl pozorov{n
významný pokles jejich aktivit u nejvyšších použitých koncentrací katechola103

minu, které byly schopné navodit kompletní ztr{tu životaschopnosti buněk
H9c2. Expozice buněk ISO v kombinaci se SIH vedla k významnému zachov{ní
aktivity kasp{z na úrovni srovnatelné s neošetřenými kontrolami. Tyto výsledky jsou v souladu s údaji z experimentů s epifluorescenční mikroskopií buněk
obarvených barvivy Hoechst 33342 a PI. Tyto naše výsledky podporují klasický
obraz „nekrogenního“ účinku (oxidačních produktů) katecholaminů. Naopak
aktivace všech tří kasp{z společně s n{růstem počtu buněk se svrasklými, barvivem Hoechst obarvenými (ale PI-negativním) j{dry n{sledující po 24-h expozici samotnému SIH je v souladu s představou „apoptogenního“ účinku vyvolaného dlouhodobým nedostatkem Fe (Koc a spol., 2005).
Chelatace Fe pomocí SIH i PCTH se uk{zala jako velmi účinný n{stroj
prevence katecholaminové kardiotoxicity, avšak bohužel jsou oba tyto velice
účinné chel{tory, pouze experiment{lními l{tkami. Především nedostatečn{
patentov{ ochrana SIH, činí tuto jinak vysoce účinnou kardioprotektivní l{tku
s nízkou toxicitou neatraktivní pro farmaceutický průmysl. Proto bylo dalším
cílem této pr{ce ohodnotit ochranný potenci{l dalších pěti Fe chelatujících l{tek,
které jsou již schv{leny pro různ{ použití v hum{nní medicíně (Kalinowski a
Richardson, 2005). Obecně jsou Fe chelatující l{tky použív{ny v klinické praxi,
aby vyloučily nadbytečné Fe z organizmu pacientů s poruchami spojenými
s jeho přetížením (Olivieri a Brittenham, 1997; Hershko a spol., 2005; Kalinowski
a Richardson, 2005). Tato farmakologick{ chelatace Fe je prospěšn{ zejména
díky snížení srdeční mortality (Wood, 2008; Wood, 2009). Avšak, kromě n{pravy hromadění tělesného Fe, naznačují současné experiment{lní n{lezy, že koncepce chelatace Fe může být užitečn{ také k zabr{nění Fe-zprostředkovaného
zhoršení oxidačního stresu, který může nastat lok{lně dokonce i za přítomnosti
norm{lních z{sob Fe (Galey, 2001; Šimůnek a spol., 2005a; Bendov{ a spol., 2010).
EDTA se v chemickém průmyslu nebo při laboratorním použití použív{
jako univerz{lní činidlo chelatující kovy. Co se týče použív{ní v medicíně, jeho
indikace podle FDA pro systémové použití zahrnuje pohotovostní léčbu hyperkalcémie a toxicity navozené před{vkov{ním kardioglykosidy. V alternativní
medicíně je chelatační léčba EDTA nepodložen{, avšak oblíben{ a široce používan{ při prevenci nebo léčbě kardiovaskul{rních chorob, zvl{ště aterosklerózy
(Seely a spol., 2005). V našich experimentech EDTA uk{zala potenci{l brzdit
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spont{nní oxidaci katecholaminů a projevila malou (avšak statisticky významnou) schopnost chr{nit životaschopnost buněk H9c2 exponovaných oxidačním
produktům ISO. Na druhou stranu EDTA selhala při potlačov{ní vnitrobuněčné tvorby ROS. To může být způsobeno nedostatkem její selektivity pro Fe
a/nebo redoxní aktivitou vytvořeného chel{tu EDTA:Fe (Graf a spol., 1984), což
bylo v této pr{ci jasně dok{z{no při hodnocení oxidace askorb{tu. Naše výsledky tak naznačují velmi omezený potenci{l EDTA pro prevenci katecholaminy-navozeného oxidačního poškození srdečních buněk.
Bakteri{lní siderofor DFO byl jako první chelatující l{tka použit
v klinické praxi (1963), a to k odstranění nadbytku tělesného Fe z organizmu.
Avšak pro svoji vysokou molekul{rní hmotnost (657 g/mol) se DFO mesyl{t
nevstřeb{v{ z tr{vicího traktu a musí být pod{v{n podkožními injekcemi; to je
důvod proč, i navzdory jeho dobré účinnosti, je kompliance (tj. ochota spolupr{ce) pacientů nízk{. Pravděpodobně díky jeho dlouhodobé komerční dostupnosti se dostalo DFO největší pozornosti také v experiment{lních studiích
zkoumajících potenci{l chelatace Fe u patologických stavů s norm{lními z{sobami Fe. Ačkoliv DFO dok{zal významně snížit ischemicko–reperfúzní poškození v různých tk{ních včetně srdce (Bolli a spol., 1987), v mnoha dalších studiích selhal a významné protektivní vlastnosti nevyk{zal (Reddy a spol., 1991;
Watanabe a spol., 1993). Nejpravděpodobnějším vysvětlením omezené účinnosti
DFO je jeho mal{ schopnost pronikat do srdeční buňky. V našich experimentech byl DFO schopen brzdit spont{nní oxidaci katecholaminů tvorbou redoxně
neaktivních komplexů železa a prok{zal i jistý potenci{l ochr{nit buňky H9c2
před

katecholaminy-navozenou

toxicitou.

DFO

byl

účinný

zejména

v experimentech s původními katecholaminy, kde by jeho účinnost mohla být
přisouzena především prevenci tvorby oxidačních produktů katecholaminů.
Tento chel{tor byl podstatně méně účinný, pokud byl ke katecholaminům přid{n až po jejich 24-h preinkubaci. Nutno poznamenat, že účinné koncentrace
DFO (≥ 300 μM) daleko překračují nejvyšší plazmatické hladiny DFO dosahované při jeho klinickém použití, které činí ≈ 15 μM (Summers a spol., 1979). Tato
koncentrace však v našem experimentu nebyla schopn{ jakékoliv cytoprotekce
a DFO celkově selhal i při snižov{ní ISO-navozené vnitrobuněčné tvorby ROS.
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Hydroxypyridinonový chel{tor Fe – L1 (nebo CP20), byl první or{lně
účinnou l{tkou chelatující Fe dostupnou v klinické praxi. Na rozdíl od DFO m{
L1 malou lipofilní molekulu a dobře pronik{ do různých tk{ní, přičemž je
schopen odstranit nadbytek Fe i ze srdeční tk{ně (Hoffbrand a spol., 2003). Doposud byl publikov{n pouze omezený počet studií s L1, zkoumajících jeho antioxidační potenci{l v situacích bez přetížení Fe. V in vitro studiích chr{nil L1
nervové buňky i fibroblasty proti H2O2-navozenému poškození (Lim a spol.,
2008; Molina-Holgado a spol., 2008) a byl schopen chr{nit potkaní srdce proti
ischemicko-reperfúznímu poškození (van der Kraaij a spol., 1989). L1 také
ochr{nil izolované kardiomyocyty proti toxicitě anthracyklinového cytostatika
doxorubicinu (Barnabe a spol., 2002), avšak ve zvířecím experimentu byl neúčinný (Popelov{ a spol., 2008). V této pr{ci byl L1 vysoce účinný v prevenci toxicity oxidovaného ADR i ISO. Byl schopen obnovit životaschopnost buněk z 0 %
na ≈ 80 % hodnot kontroly (tj. katecholaminy neošetřených buněk, 100 %). Jeho
účinnost vůči původním katecholaminům byla pouze mírn{ a nevýznamn{, to
je v souladu s pozorovaným nedostatečně významným potlačením oxidace katecholaminů. Pomocí hodnocení oxidace askorb{tu L1 jasně uk{zal tvorbu redoxně neaktivních komplexů L1:Fe, jakož i pokles redoxní aktivity komplexu
oxidovaného ADR a Fe. Zjevně díky jeho dobrému pronik{ní do buněk také L1
významně snížil vnitrobuněčnou tvorbu ROS navozenou oxidovaným ISO
na hladinu, kter{ se významně neliší od kontrolních buněk. Koncentrace,
ve kterých byl L1 účinný (100-300 μM), jsou pouze lehce nad běžnými plazmatickými hladinami dosažitelnými v klinické praxi (Morales a spol., 2009).
ICL670A je nejnovější klinicky schv{lený or{lně účinný chel{tor Fe. Je
syntetickým triazolovým deriv{tem, který je také schopen odstranit srdeční Fe a
omezit oxidační stres myokardu ve stavech spojených s přetížením Fe (AlRousan a spol., 2009). V této pr{ci ICL670A významně zpomalil spont{nní oxidaci katecholaminů, zablokoval vnitrobuněčnou tvorbu ROS a ochr{nil buňky
H9c2 proti toxicitě katecholaminů a jejich oxidačních produktů, a to s nejnižší
účinnou koncentrací ze vše testovaných l{tek (3 μM). Na druhou stranu však
projevil ICL670A nejvyšší vlastní toxicitu s významným snížením životaschopnosti buněk H9c2 (významně toxick{ byla už 10 μM koncentrace). Ochranné
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koncentrace byly uvnitř klinicky relevantních plazmatických koncentrací (Chirnomas a spol., 2009).
Dexrazoxan (D-RZX, ICRF-187) je l{tka používan{ v klinické praxi
k ochraně proti kardiotoxicitě, kter{ se může rozvinout jako z{važný vedlejší
účinek protin{dorové chemoterapie anthracyklinovými cytostatiky jako je doxorubicin (adriamycin) nebo daunorubicin. Kardioprotektivní mechanizmus DRZX je tradičně přisuzov{n vnitrobuněčné chelataci Fe jeho hydrolyzačním
produktem ADR925 podobným EDTA. V této pr{ci ADR925 významně potlačil
oxidaci askorb{tu v roztoku navozenou komplexem oxidovaného ADR a Fe.
Avšak v buněčných experimentech D-RZX neprok{zal ž{dný potenci{l chr{nit
proti oxidačnímu stresu a toxicitě ADR, ISO nebo jejich oxidačních produktů, i
přesto že byl testov{n v širokém rozpětí koncentrací 10-3.000 μM. Na druhou
stranu už dříve prok{zal D-RZX schopnost chr{nit srdeční buňky proti hypoxicko-reoxygenačnímu poškození (Hasinoff, 2002) a významně chr{nil i proti
kardiotoxicitě ISO in vivo (Flandina a spol., 1990). Nedostatečn{ ochrana D-RZX
proti ROS-zprostředkovanému katecholaminy-navozenému buněčnému poškození pozorovan{ v této pr{ci je v souladu se současnou představou, že DRZX může chr{nit mechanizmem(y) jiným(i) než je chelatace Fe a antioxidační
působení (Popelov{ a spol., 2009; Šimůnek a spol., 2009). ADR925 není stejně jako
EDTA selektivní pro ionty Fe a pozorovaný ochranný účinek v předešlých studiích může být přisouzen spíše chelataci v{pníku a prevenci přetížení srdeční
tk{ně pr{vě v{pníkem (Šimůnek a spol., 2005b).
Nevýhody spojené s toxicitou klasických chel{torů Fe, kter{ může být
spojena s narušením fyziologické rovnov{hy vnitrobuněčných iontů ať už
z důvodu nižší selektivity chel{toru, nebo chelatací Fe mimo požadovanou oblast (tk{ň, její č{st) anebo v nevhodný čas (delší dobu před nebo naopak až po
oxidačním inzultu) mohou obejít nově vyvíjené l{tky – tzv. prochel{tory. Ty
jsou vytvořeny blokací příslušných chemických skupin účinného chel{toru
zodpovědných za jeho chelatační schopnosti jinou chemickou skupinou, snadno odštěpitelnou za požadovaných podmínek (např. v oxidačním prostředí přítomnými ROS). Tímto odštěpením se prochel{tor aktivuje na účinný chel{tor Fe
se všemi svými kladnými vlastnostmi. V této pr{ci byl zkoum{n prochel{tor
BSIH, který je pomocí H2O2 aktivov{n na SIH (Charkoudian a spol., 2008). Tato
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aktivace byla v této pr{ci hodnocena po 1 h, kdy H2O2 (60 μM) dok{že zaktivovat téměř veškerý BSIH (5 μM). Potvrdilo se i oček{v{ní, že BSIH je velmi m{lo
toxický vůči buňk{m H9c2 i při použití vysokých koncentrací, přičemž jeho
účinnost chr{nit tyto buňky před katecholaminy-navozenou toxicitou byla velmi blízk{ účinnosti mateřské l{tky SIH.
V této pr{ci byly hodnoceny i dva β-adrenergní antagonisté (propranolol
a carvedilol) a dva dihydropyridinové blok{tory v{pníkových kan{lů (nifedipin
a amlodipin). Tyto l{tky jsou souč{stí farmakologické kardioprotekce infarktu
myokardu, léčby srdečních arytmií, městnavého srdečního selh{ní a/nebo hypertenze. Všechny tyto l{tky snižují vnitrobuněčný obsah v{pníku. Carvedilol a
amlodipin jsou, na rozdíl od propranololu a nifedipinu, sloučeniny s antioxidační aktivitou a oba už dříve prok{zaly ochranný účinek proti kardiotoxicitě
anthracyklinového cytostatika doxorubicinu (Yamanaka a spol., 2003; Spallarossa a spol., 2004). Nicméně ž{dn{ z těchto l{tek v této pr{ci nedok{zala poskytnout významnou ochranu buňk{m H9c2 proti katecholaminy-navozené
kardiotoxicitě v ž{dném z našich in vitro experiment{lních postupů.
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Výsledky této pr{ce podporují předpoklad, že v patobiochemickém procesu katecholaminy-navozené kardiotoxicity hraje roli oxidační poškození srdečních buněk, do kterého však nejsou zapojeny katecholaminy samy o sobě,
ale především jejich oxidační produkty. Výsledky této studie také potvrdily naší hypotézu, že volné a redoxně aktivní vnitrobuněčné Fe je důležitým čl{nkem
tohoto procesu, neboť se významně katalyticky podílí nejen na vlastní oxidaci
katecholaminů, ale i na toxicitě vzniklých oxidačních produktů, kter{
v konečném důsledku vede až k nekrotické smrti srdečních buněk.
Chelatace Fe se uk{zala jako velmi účinný n{stroj umožňující ochr{nit
srdeční buňky před oxidačním stresem navozeném katecholaminy, a to nejen
potlačením jejich škodlivé oxidace, ale také snížením toxicity již vytvořených
produktů – oxidovaných katecholaminů i ROS. Novou léčebnou strategii při
prevenci katecholaminové kardiotoxicity by mohly představovat především
deferipron a deferasirox – dva nízkomolekul{rní lipofilní chel{tory Fe, které
jsou již zavedeny v klinické praxi k léčbě onemocnění spojených se systémovým
přetížením Fe, i když v případě katecholaminové kardiotoxicity není dysregulace Fe prim{rní příčinou poškození myokardu.
Jako velmi perspektivní se ukazuje vývoj nových l{tek, které by si udržely všechny výhodné vlastnosti klasických chel{torů Fe, ale byly by zbaveny jejich než{doucích účinků. Řešením mohou být tzv. prochel{tory, které by se aktivovaly až za požadovaných podmínek (tj. na spr{vném místě a ve spr{vnou
dobu). Slibnou l{tkou, kter{ zasluhuje další studium, je prochel{tor BSIH, který
je aktivov{n H2O2 na účinný chel{tor SIH, jenž je schopen potlačit oxidaci katecholaminů a snížit toxicitu již vytvořených produktů.
Na úplný z{věr je ale nutné poznamenat, že tato pr{ce je úvodní toxikologickou in vitro studií používající relativně vysoké experiment{lní koncentrace
katecholaminů, a proto je získané výsledky potřeba ve vztahu k hum{nním
kardiovaskul{rním onemocněním ověřit pomocí komplexnějších in vivo modelů.
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8.1 Seznam zkratek
ADR
AdrC
AIM
ATP
BAL
BSIH
c-AMP
CVD
DA
DCF
DFO
DHPG
DMEM
DMPS
DMSA
DMT-1
DNA
D-PA
D-RZX, ICRF187
EC50
EDTA
FADH2
FAC
FAS
Fe
FDA
FMNH2
FPN-1
GPx
GSH
GSSG
HBS
HCP-1
H2DCF-DA
HEF
HEPES
HJV
HO-1
HPLC
IBE

adrenalin
adrenochrom
akutní infarkt myokardu
adenozintrisfosf{t
antidotum 2-chlorethenyldichlorarsenu
boronylester SIH
cyklický adenozinmonofosf{t
kardiovaskul{rní choroby
dopamin
dichlorofluorescein
deferoxamin
3,4-dihydroxyfenylglykol
Dulbecco modified Eagle‘s medium = kultivační médium
dimerkaptopropansulfon{t
dimerkaptosukcinov{ kyselina
transportér pro dvojmocné ionty
deoxyribonukleov{ kyselina
D-penicilamin
dexrazoxan
koncentrace vedoucí k ochraně 50% životaschopnosti buněk před
navozenou toxicitou
kyselina ethylendiamintetraoctov{
redukovaný flavinadenindinukleotid
citr{t železito-amonný
sulf{t diamonno-železnatý
železo
americk{ komise pro schvalov{ní potravin a léčiv
redukovaný flavinmononukleotid
feroportin
glutathionperoxid{za
glutathion (redukovaný)
glutation (oxidovaný)
fyziologický roztok pufrovaný HEPES
transportér pro hem
dihydrodichlorofluorescein-diacet{t
produkt genu pro hemochromatózu (receptor)
4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonov{ kyselina
hemojuvelin
hemoxygen{za
vysokoúčinn{ kapalinov{ chromatografie
poměr, ve kterém chel{tor v{že Fe
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ICL670A
IČ
ICHS
IRP-1, 2
i. m.
ISO
i. v.
KAT
KOMT
L-DOPA
L1, CP20
MAO
MHPG
MN
MS
n
NADR
NMN
NMR
NR
P
p. o.
PBS
PCTH
PI
PIH
RNA
ROS
s. c.
S.E.M.
SIH
SOD
SULT1A3
TC50
Tf
TfR-1, 2
UV
VMA
XO

deferasirox
infračervený
ischemick{ choroba srdeční
železo regulující proteiny
intramuskul{rně
isoprenalin
intravenózně
katal{za
katechol-O-methyltransfer{za
L-3,4-dihydroxyfenylalanin
deferipron
monoaminooxid{za
3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol
metanefrin
hmotnostní spektrometrie
počet experimentů
noradrenalin
normetanefrin
nukle{rní magnetick{ rezonance
neutr{lní červeň
pravděpodobnost
peror{lně
fyziologický roztok pufrovaný fosf{tem
2-pyridylkarboxaldehyd-2-thiofenkarboxylhydrazon
propidium jodid
pyridoxalisonikotinoylhydrazon
ribonukleov{ kyselina
reaktivní formy kyslíku
podkožně
standardní chyba průměru
salicylaldehydisonikotinoylhydrazon
superoxiddismut{za
sulfotransfer{za s vysokou afinitou pro monoaminy
koncentrace způsobující 50% ztr{tu životaschopnosti buněk oproti
kontrole
transferin
receptory pro transferin
ultrafialový
kyselina vanilmandlov{
xanthinoxid{za
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