
Abstrakt 

 Aristolochové kyseliny (AA) jsou karcinogenní a nefrotoxické alkaloidy z rostlin čeledi 

podražcovitých (Aristolochiaceae). Aristolochová kyselina I (AAI), která je hlavní toxickou 

komponentou AA, je příčinou nefropatie vyvolané AA (Aristolochic acid nephropathy, AAN) a 

podílí se také na vývoji balkánské endemické nefropatie (Balkan endemic nephropathy, BEN). 

Obě choroby se projevují selháním ledvin a tvorbou nádorů v urotheliální tkáni, vznikajících 

působením karcinogenních AA. Za skutečnost, že tyto choroby nepostihly všechny osoby, které 

byly vystaveny působení AA, mohou být zodpovědné rozdílné aktivity a koncentrace enzymů 

metabolisujících AAI. Poznání enzymů metabolisujících AAI a také vliv na jejich exprese a 

aktivity jsou důležité pro posouzení, zda daní jedinci jsou, a v jaké míře, ohroženi při vystavení 

tomuto karcinogenu. Aristolochová kyselina I (AAI) může být metabolisována několika typy 

reakcí. Stejně jako u většiny nitroaromátů, je hlavní aktivační metabolickou cestou AAI redukce 

nitroskupiny za vzniku cyklického nitréniového iontu, který se může vázat na purinové báze a 

dochází tak k tvorbě aduktů AAI s DNA. Při detoxikačních reakcích je AAI oxidačně 

demethylována cytochromy P450 za tvorby 8-hydroxyaristolochové kyseliny Ia (AAIa).  

 V předkládané disertační práci byl sledován metabolismus AAI in vitro a in vivo za 

využití potkaních a lidských enzymů a několika myších modelů. První myší model (HRN), měl 

„deletovaný“ gen pro enzym NAD(P)H:cytochrom P450 reduktázu v játrech. Aktivace a 

detoxikace AAI byla sledována také za využití myší, u kterých nedochází k expresi cytochromů 

P450 1A1 a/nebo 1A2 (linie Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-), Cyp1a1/2(-/-)), jež jsou hlavními enzymy 

zodpovědnými za detoxikační reakce AAI. Posledním typem byly dvě linie „humanizovaných“ 

myší, nesoucí lidskou formu genů CYP1A1 a CYP1A2 místo myších orthologů Cyp1a1/1a2. 

Sledován byl také vliv AAI na expresi a aktivitu cytosolárního enzymu 

NAD(P)H:chinonoxidoreduktázy (NQO1) v těchto myších modelech. Dále byly ke studiu 

metabolismu AAI také využity lidské enzymové systémy obsahující cytochromy P450 (lidské 

jaterní mikrosomy) a lidské rekombinantní enzymy. 

 Výsledky získané v předkládané disertační práci prokazují úlohu NQO1 v redukční 

aktivaci AAI a úlohu cytochromů P450 1A1 a 1A2 jak v oxidační detoxikaci, tak v redukční 

aktivaci tohoto karcinogenu, a to jak in vitro, tak in vivo. Individuální vnímavost jedinců vůči 

AAI je určena koncentrací AAI v tkáních, expresními hladinami NQO1, CYP1A1 a CYP1A2 a 

rovnováhou mezi oxidací AAI a její redukcí cytochromy P450 1A1 a 1A2 v ledvinách, cílovém 

orgánu působení AAI, a v játrech, kde je aristolochová kyselina I detoxikována. 


