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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.
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Abstract  

 Aristolochic acids (AA) are carcinogenic and nephrotoxic alkaloids from Aristolochia 

species. Aristolochic acid I (AAI), the major component of AA, causes the development of 

Aristolochic acid nephropathy (AAN) and Balkan endemic nephropathy (BEN). These two 

diseases cause total renal failure and urothelial malignancies. The fact that these diseases have not 

been developed in all persons, who have been exposed to their action, might be causd by different 

activities and protein levels of the enzymes metabolizing AAI. Thus, the identification of enzymes 

involved in the metabolism, and detailed knowledge of their expression and catalytic specifities is 

a major importance. 

 Aristolochic acid I (AAI) can be metabolized by several types of reactions. Like most 

nitroaromatics, the main activation pathway of AAI is reduction of its nitro group to form a cyclic 

acylnitrenium ion, which can bind to the purine bases, thereby forming AAI-DNA adducts. The 

detoxication pathway of AAI is its oxidative demethylation by cytochromes P450 forming 

detoxication metabolite 8-hydroxyaristolochic acid Ia (AAIa).  

 In the present thesis, using rat and human enzymes and as well as several mice models, the 

metabolism of AAI in vitro and in vivo was investigated. The first model has deleted gene for 

NADPH:cytochrome P450 reductase in the liver (HRN). Other animal models used for 

investigation of activation and detoxication AAI were knockout mice lines Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-

/-), Cyp1a1/2(-/-), as well as two CYP1A-humanized mouse lines harboring functional human 

CYP1A1 and CYP1A2 and lacking the mouse Cyp1a1/1a2 orthologs. The impact of AAI on 

expression levels and activity of cytosolic NAD(P)H:quinoneoxidoreductase (NQO1) was also 

evaluated in these mouse models. To study the metabolism of AAI, human enzyme systems 

containing cytochromes P450 (human liver microsomes) and human recombinant enzymes were 

also used.  

 The results obtained in this thesis demonstrate the role of NQO1 in reductive activation of 

AAI and the role of cytochromes P450 1A1 and 1A2 in both oxidative detoxification and 

reductive activation of this carcinogen, both in vitro and in vivo. Individual susceptibility of 

humans to AAI is determined by concentrations of AAI in the tissues, expression levels of NQO1, 

CYP1A1 and CYP1A2, and the balance between the oxidation and reduction of AAI by 

cytochromes P450 1A1 and 1A2 in the kidney, the target organ of AAI action, and in the liver, the 

most important tissue where AAI is detoxified. 
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Seznam použitých zkratek 
 

A   adenin 

AA   aristolochové kyseliny 

AAN   nefropatie vyvolaná aristolochovými kyselinami („Aristolochic acid   

   nephropathy“) 

AAI   aristolochová kyselina I 

AAIa   aristolochová kyselina Ia 

AAII   aristolochová kyselina II 

AHR/Ahr  AH receptor („aryl hydrocarbon receptor“) 

Ahr
b
   alela kódující vysokoafinitní Ah receptor 

Ahr
d
   alela kódující nízkoafinitní Ah receptor   

AKR   myší kmen 

AlacI   aristolaktam I 

AlacIa   aristolaktam Ia 

AP1   aktivátorový protein 1 

ARE   „AH responsive elements“ 

ARNT   jaderný dimerizační partner AH receptoru („aryl hydrocarbon receptor nuclear 

   translocator“) 

BaP   benzo[a]pyren 

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

BEN   balkánská endemická nefropatie („Balkan endemic nephropathy“) 

C   cytosin 

CAR   jaderný receptor „constutive androstane receptor“  

cDNA   komplementární DNA 

c-Fos   transkripční faktor 

CHN   nefropatie vyvolaná čínskými bylinami („Chinese herbs nephropathy“) 

c-Jun   transkripční faktor 

CYP   cytochrom P450 

C57BL/6  myší kmen 

Da   dalton 

dA-AAI  7-(deoxyadenosin-N
6
-yl)aristolaktam I 

dA-AAII  7-(deoxyadenosin-N
6
-yl)aristolaktam II 

DBA/2   myší kmen 

dG-AAI  7-(deoxyguanosin-N
2
-yl)aristolaktam I 
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dG-AAII  7-(deoxyguanosin-N
2
-yl)aristolaktam II 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DDTC   diethyldithiokarbamát 

EROD   ethoxyresorufin-O-deethylace 

EtOH   ethanol 

FAD   flavinadenindinukleotid 

FMN   flavinmononukleotid 

Fra1   transkripční faktor 

HPLC   vysokotlaká kapalinová chromatografie (high-pressure liquid chromatography) 

H-ras   onkogen 

HRN   myší linie „hepatic reductase null“ 

Hsp90   tepelný stresový („heat shock“) protein o velikosti 90kDa 

IARC    Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny („International Agency for  

   Research on Cancer“)  

Jun-B   onkoprotein 

Jun-D   onkoprotein 

Keap1   transkripční faktor 

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

3-MC   3-methylcholantren 

MFO   systém monooxygenáz se smíšenou funkcí (mixed function oxidases) 

MROD  methoxyresorufin-O-demethylace 

NADH   nikotinamidadenindinukleotid (redukovaný) 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaný) 

NADP
+
  nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaný) 

NQO1   NAD(P)H:chinonoxidoreduktáza 

ND   nedetekováno „not detected“ 

NR   nitroreduktázy 

Nrf1   transkripční faktor 

Nrf2   transkripční faktor  

PAH   polycyklické aromatické uhlovodíky  (polycyclic aromatic hydrocarbons) 

PAS   rodina transkripčních faktorů (Per/Arnt/Sim) 

PB   fenobarbital 

PCN   pregnenolon-16α-karbonitril (5-pregnen-3β-ol-20-on-16α-karbonitril) 

PGH2   prostaglandin H2 

PGIS   prostacyklinsyntáza 

PPARα  jaderný receptor „peroxisome proliferator activated receptor“ 

PXR   jaderný receptor „pregnane X receptor“ 
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p53   supresorový gen p53 

RAL   relativní množství aduktů (podíl modifikovaných nukleotidů z celkového  

   počtu nukleotidů) „relative adduct labeling“ 

RH   substrát 

RH(H2)  redukovaný produkt reakce 

mRNA   ribonukleová kyselina („messenger ribonucleic acid“) 

ROH   hydroxylovaný produkt 

XOOH   organický peroxid 

RXR   jaderný receptor „retinoic X receptor“ 

SRS   „substrate recognition sites “ 

SULT   sulfotransferáza 

T   thymin 

tBHQ    terciální butylhydrochinon 

TCDD   2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-(p)-dioxin 

TPA   12-O-tetradekanoylforbol-13-acetát 

UDP   uridindifosfát 

UGT   UDP-glukuronosyltransferáza 

WT   „divoká“ linie „wild type“ 

XRE   „xenobiotic response elements“ 

β-NF   β-naftoflavon 
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 Tato disertační práce vznikla na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Práce je založena na výsledcích publikovaných v pěti publikacích, jejichž 

kopie jsou uvedeny jako přílohy 1-5: 

 

1. Kateřina Levová, Michaela Moserová, Věra Kotrbová, Miroslav Šulc, Colin J. 

Henderson, C. Roland Wolf, David H. Phillips, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser, Jaroslav 

Mareš, Volker M. Arlt, Marie Stiborová (2011) Role of cytochromes P450 1A1/2 in 

detoxication and activation of carcinogenic acid I: studies with the hepatic 

NADPH:cytochrome P450 reductase null (HRN) mouse model. Toxicol. Sci. 121(1), 43-56. 

 

2. Marie Stiborová, Jaroslav Mareš, Kateřina Levová, Jana Pavlíčková, František Bárta, 

Petr Hodek, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser (2011) Role of cytochromes P450 in metabolism of 

carcinogenic aristolochic acid I: evidence of their contribution to aristolochic acid I 

detoxication and activation in rat liver. Neuroendocrinol. Lett. 32(Suppl.1), 101-110.  

 

3. Volker M. Arlt, Kateřina Levová, František Bárta, Zhanquan Shi, James D. Evans, 

Eva Frei, Heinz H. Schmeiser, David W. Nebert, David H. Phillips, Marie Stiborová (2011) 

Role of P450 1A1 and P450 1A2 in bioactivation versus detoxication of the renal carcinogen 

aristolochic acid I: studies in Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-), and Cyp1a1/1a2(-/-) mice. Chem. Res. 

Toxicol. 24(10), 1710-1719. 

 

4. Marie Stiborová, Kateřina Levová, František Bárta, Zhanquan Shi, Eva Frei, Heinz H. 

Schmeiser, David W. Nebert, David H. Phillips, Volker M. Arlt (2012) Bioactivation versus 

detoxication of the urothelial carcinogen aristolochic acid I by human cytochrome P450 1A1 

and 1A2. Toxicol. Sci. 125(2), 345-358. 

 

5. Kateřina Levová, Michaela Moserová, David W. Nebert, David H. Philips, Eva Frei, 

Heinz H. Schmeiser, Volker M. Arlt, Marie Stiborová (2012) NAD(P)H:quinone 

oxidoreductase expression in CYP1a-knockout and CYP1A-humanized mouse lines and its 

effect on bioactivation of the carcinogen aristolochic acid I. Toxicol. Appl. Pharmacol. 265, 

360-367. 
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  Předkládaná disertační práce je součástí dlouhodobého výzkumu laboratoře prof. 

RNDr. Marie Stiborové, DrSc., který se zabývá studiem genotoxického působení 

aristolochových kyselin a studiem metabolických drah, které k takovému působení uvedených 

sloučenin vedou. V disertační práci jsem se konkrétně zabývala studiem biotransformačních 

enzymů, které katalyzují aktivační a detoxikační reakce aristolochové kyseliny I. 

 Biotransformace je dvoufázový proces, při kterém jsou cizorodé látky (xenobiotika), 

zpravidla hydrofobní sloučeniny, sledem reakcí přeměňovány na látky polárnější, aby mohly 

být následně vyloučeny z organismu. Ve většině případů dochází při těchto reakcích ke 

snížení toxicity xenobiotika a takové reakce označujeme jako detoxikační. V některých 

případech ale může naopak při reakcích dojít ke zvýšení toxického účinku xenobiotika – 

aktivaci. Vzniká tak látka reaktivnější, která je schopná se např. kovalentně navázat na DNA, 

a tím ji poškodit. Nejdůležitějšími enzymy podílejícími se na reakcích I. fáze biotransformace 

jsou cytochromy P450. Převážně je nalezneme v játrech, ale vyskytují se hojně i v dalších 

tkáních. Cytochromy P450 jsou v těchto tkáních exprimovány jak konstitutivně, tak mohou 

být také indukovány, a to velkým množstvím sloučenin a různými mechanismy.  

 Aristolochové kyseliny (AA) jsou látky rostlinného původu, vyskytující se zejména v 

čeledi podražcovitých. Jedná se o směs strukturně podobných nitrofenantrenových sloučenin, 

přičemž majoritně je v těchto rostlinách zastoupena aristolochová kyselina I (AAI). Tato látka 

je prokázaným karcinogenem a mutagenem pro člověka. Je příčinou onemocnění 

označovaného jako nefropatie vyvolané aristolochovou kyselinou (AAN) a podílí se také na 

vývoji balkánské endemické nefropatie (BEN). Ovšem ne všichni jedinci vystaveni působení 

AAI onemocní těmito chorobami. Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu mohou být 

rozdílné aktivity a hladiny enzymů metabolisujících AAI. Poznání enzymů podílejících se na 

metabolismu AAI a také vliv jejich exprese a aktivit na tento proces je zásadní pro 

zhodnocení vnímavosti lidských jedinců vůči tomuto karcinogenu. 

 Již v předchozích pracích byly navrženy možné mechanismy biotransformačních 

reakcí a identifikovány některé enzymy, které se na těchto reakcích podílejí. Nicméně tato 

disertační práce přináší ucelené poznatky o tom, jaké enzymy, a za jakých podmínek, 

katalyzují aktivační a detoxikační reakce v organismech potkana a myši, nejvhodnějších 

modelových organismů, využitelných k nastínění osudu aristolochové kyseliny I v lidské 

populaci. 
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 Enzymy metabolisující xenobiotika (léčiva, karcinogeny a další environmentální 

polutanty) se rozdělují do dvou velkých skupin – na enzymy I. a II. fáze biotransformace. 

Cytochromy P450 jsou téměř výhradními zástupci enzymů I. fáze biotransformace. Kromě 

nich do této skupiny můžeme zařadit také monooxygenázy obsahující flavin nebo tyrosin, 

peroxidázy a dioxygenázy (Nebert et al., 1993). Hlavními zástupci enzymů II. fáze 

biotransformace jsou UDP-glukuronosyltransferázy, glutathiontransferázy, sulfotransferázy, 

chinonoxidoreduktázy, acetyltransferázy, transaminázy, velké množství esteráz, hydroláz a 

další. Obě tyto skupiny enzymů mají širokou substrátovou specifitu, přeměňují velké 

množství rozmanitých látek. 

 

 Cytochromy P450 (EC 1.14.14.1) tvoří jednu z největších a nejstarších genových rodin 

(Degtyarenko and Archakov, 1993). Jsou terminální oxidázou mikrosomálního 

monooxygenázového systému (MFO systém, z angl. „mixed function oxidases“) a nacházíme 

je např. u bakterií, kvasinek, rostlin, hmyzu, ryb a dalších obratlovců. Tyto enzymy hrají 

důležitou roli v metabolismu široké škály endogenních i exogenních substrátů. Kromě 

oxidace a redukce xenobiotik se také podílejí např. na biosyntéze cholesterolu, steroidních 

hormonů, žlučových kyselin nebo oxidačním metabolismu mastných kyselin. Hlavními 

složkami tohoto systému jsou, kromě cytochromů P450, také NADPH:cytochrom P450 

reduktáza a membrána endoplazmatického retikula. Některé cytochromy P450 jsou také 

lokalizované v membráně mitochondrií a nalezené byly, i když v podstatně menší míře, také 

ve vnější jaderné membráně, peroxisomech, plasmatické membráně či v Golgiho komplexu 

(Seliskar and Rozman, 2007). Fakultativně může být součástí MFO systému i cytochrom b5 

nebo NADH:cytochrom b5 reduktáza (Ioannides and Parke, 1987; Sheweita, 2000; Stiborova 

et al., 1999).  

 

2.1.  Cytochromy P450 
 

 V roce 1958 objevili Garfinkel s Klingenbergem v jaterních mikrosomech pigment, 

který vykazoval po redukci v komplexu s oxidem uhelnatým absorpční maximum při 450 nm 

(Garfinkel, 1958; Klingenberg, 1958). Později v roce 1964 Omura a Sato dokázali 

hemoproteinový charakter tohoto pigmentu a nazvali jej, na základě podobnosti povahy vazby 

hemu cytochromů b a podle netypického maxima Sӧretova pásu, „cytochromem P450“ 

(Omura and Sato, 1964). Ostatní hemové proteiny totiž neabsorbují při 450 nm. Důvodem 
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těchto zvláštních spektrálních vlastností je neobvyklá vazba hemového železa. Pátým 

ligandem centrálního atomu železa v hemu je totiž sulfhydrylová skupina cysteinu přítomného 

v aktivním centru, proto by byl pro tyto proteiny vhodnější název „hem-thiolátové“ proteiny 

(Murakami and Mason, 1967; “Nomenclature Committee of the International Union of 

Biochemistry (NC-IUB). Nomenclature of electron-transfer proteins. Recommendations 

1989,” 1991).  

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlou rodinu enzymů katalyzující velice 

různorodé reakce (např. hydroxylace, N-, O- a S- dealkylace, deaminace, dehalogenace, 

peroxidace atd.) (Guengerich, 2001), je jejich systematické názvosloví odvozeno na základě 

homologie proteinové sekvence (Nelson et al., 1993). Cytochromy P450 jsou označovány 

zkratkou „CYP“, za kterou následuje arabská číslice udávající genovou rodinu a velké 

písmeno udávající genovou podrodinu. Poslední číslice označuje individuální gen. Pro 

označení genu se v textu používá kurzíva, tím se rozliší, zda je řeč o genu nebo o enzymu, 

např. gen CYP3A4 pro enzym CYP3A4 (Nelson et al., 1996). Pravidla pro klasifikaci 

cytochromů P450 jsou taková, že členové jedné rodiny musí mít > 40% homologii v 

aminokyselinové sekvenci a členové jedné podrodiny by měli mít alespoň > 55% homologii v 

aminokyselinové sekvenci. Samozřejmě toto rozdělení neplatí vždy a najdeme i některé 

výjimky. Týká se to hlavně méně zastoupených podrodin CYP jako např. mitochondriální 

CYP11A a CYP11B, které jsou jen z přibližně 37% identické, přesto byly odlišeny v rámci 

jedné rodiny (Lewis, 1996) (více detailů a aktuálních dat je k dispozici na webové adrese: 

http://drnelson.uthsc.edu/CytochromeP450.html).  

 Ačkoli je mezi jednotlivými rodinami třeba i méně než 20% sekvenční podobnost, 

jejich obecné prostorové uspořádání je vysoce konzervované (jsou si dost podobné) a všechny 

vykazují obecný mechanismus aktivace molekuly kyslíku. To, čím se především odlišují, jsou 

velmi variabilní oblasti v místě vazby substrátu, označované jako SRS „substrate recognition 

sites“ (Gotoh, 1992), díky kterým mají cytochromy P450 významnou schopnost 

metabolisovat tak širokou škálu substrátů. 
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2.1.1. Varianty uspořádání řetězců transportujících elektrony 

 

 Většina cytochromů P450 provádí výše uvedené rozmanité reakce v součinnosti s 

jedním nebo více redoxními partnery. Elektron-transportní reakce obvykle začínají přenosem 

elektronů z NAD(P)H a končí redukčním štěpením molekuly kyslíku a inkorporací jednoho 

atomu kyslíku do substrátu. Proto se tento enzymový systém nazývá systémem 

monooxygenázovým (Hannemann et al., 2007; Porter and Coon, 1991). Na základě topologie 

proteinů účastnících se transportu elektronů k cytochromu P450 (jak jsou elektrony dopraveny 

od NAD(P)H do aktivního centra) se tyto systémy rozdělují do několika tříd.  

 

 Do I. třídy řadíme bakteriální a mitochondriální cytochromy P450, přestože nejsou 

fylogeneticky příbuzné (Werck-Reichhart and Feyereisen, 2000). Vyžadují přítomnost 

reduktázy s doménou pro FAD, která přenáší redukční ekvivalenty z pyridinových nukleotidů 

(NADH nebo NADPH) na ferredoxin (Fe-S klastr), druhou komponentu systému, jež poté 

přímo redukuje cytochrom P450. V bakteriích nejsou tyto proteiny vázané na žádnou 

membránu, ale jsou volně rozpuštěné v cytoplazmě. Přenos elektronů je zprostředkován 

především přes NADH. Pokud jde o mitochondriální typ, tam je reduktáza společně s 

cytochromem P450 vázaná na vnitřní mitochondriální membránu, volně rozpustný v 

mitochondriální matrix je pouze feredoxin a redukční ekvivalenty pochází od NADPH. U 

savců se tento typ cytochromů P450 uplatňuje při biosyntéze steroidních hormonů 

odvozených od cholesterolu, vitaminu D a žlučových kyselin (Hannemann et al., 2007). 

 

 Do II. třídy monooxygenázového systému patří eukaryotické cytochromy P450, které 

jsou u savců zodpovědné jak za metabolismus endogenních látek (např. mastné kyseliny, 

steroidní sloučeniny, prostaglandiny), tak především velkého množství exogenních látek od 

léčiv, přes látky, které se do organismů dostávají z životního prostředí, až po karcinogeny 

(Hasler et al., 1999). Najdeme je ale také v rostlinách nebo v houbách. Nejjednodušší formu 

tohoto typu monooxygenázového systému představují dva proteiny - cytochrom P450 a 

NADPH:cytochrom P450 reduktáza, které jsou v těsné blízkosti zanořené do membrány 

endoplasmatického retikula. Reduktáza obsahuje prosthetické skupiny FAD a FMN, které 

přenáší dva elektrony z NADPH přímo na cytochromy P450 (Hanukoglu, 1996). Další 

možností je, že se do přenosu elektronů zapojuje ještě další protein – cytochrom b5. Ten je 

schopen přebírat elektrony nejen od NADPH: cytochrom P450 reduktázy (a následně jej 
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Obr. 1: Schematické  znázornění ligandů 

centrálního atomu železa v cytochromu 

P450 v klidovém stavu  (Werck-Reichhart 

& Feyereisen, 2000). 

předat cytochromu P450), nýbrž může spolupracovat také s jiným enzymem – 

NADH:cytochrom b5 reduktázou. V tomto případě je donorem elektronů NADH (Porter, 

2002). 

 

 Třídy III – IX zahrnují různé typy bakteriálních systémů cytochromů P450. Společné 

mají to, že nejsou vázané v žádné membráně, ale jsou volně rozpuštěné v cytoplasmě. Liší se 

nejen tím, jaký koenzym je donorem elektronů (NADH/NADPH), ale především se liší 

proteiny, přes které je přenos elektronů zprostředkován (ferredoxinreduktáza s doménou pro 

FAD, NAD(P)H:cytochrom P450 reduktáza, ferredoxin obsahující různé typy Fe-S klastrů) 

(Hannemann et al., 2007).  

 

 Do poslední X. třídy patří speciální typ savčích a rostlinných cytochromů P450, které 

nepotřebují žádné donory elektronů a katalyzují přeměnu substrátu využitím pouze 

intramolekulárního přenosu. Příkladem může být enzym prostacyklinsyntáza (CYP8A1, 

PGIS), která katalyzuje izomeraci prostaglandinu H2 (PGH2) na prostacyklin (Wu and Liou, 

2005). 

2.1.2. Struktura a funkce cytochromů P450 

 

 Nejtypičtější reakcí katalyzovanou cytochromy P450 je monooxygenázová reakce, při 

které dochází k aktivaci molekulárního kyslíku a zabudování jednoho kyslíkového atomu do 

molekuly substrátu, zatímco druhý atom je redukován na vodu. 

 Kromě této reakce ale mohou cytochromy P450 fungovat jako 

prosté oxidázy (aktivace molekuly kyslíku). Spontánní reakce 

organických molekul s atmosférickým kyslíkem jsou spinově zakázané. 

V aerobních organismech se však vyskytuje řada proteinů (oxidázy, 

oxygenázy, peroxidázy), které obsahují prosthetickou skupinu s kovem 

nebo flavinem, s jejichž pomocí jsou schopné využít oxidační potenciál 

kyslíku. Elektrony, přenesené NADPH:cytochrom 

P450 reduktázou, mohou být také použity pro redukci 

substrátu, neprobíhá tedy aktivace molekuly kyslíku. 

Hydrofobní substrát je v tomto případě ligandem 

železa porfyrinového skeletu a je vázán jako šestý ligand místo kyslíku (Hudeček, 2008). 



  Přehled literatury 

20 

 

Druhým substrátem může být místo kyslíku také organický peroxid nebo peroxid vodíku. V 

těchto reakcích není potřeba žádný další donor kyslíku ani elektronů, ale stejně jako při 

klasickém mechanismu je výsledkem reakce hydroxylovaný substrát (Blake and Coon, 1981). 

 V aktivním místě cytochromu P450 je lokalizován porfyrinový skelet (protoporfyrin 

IX), který je částečně vázán hydrofobními silami. Pátým ligandem železa je thiolátový anion 

pocházející z aminokyseliny cysteinu, přítomného v aktivním centru, což umožňuje 

výjimečné vlastnosti těchto hemoproteinů a odlišuje je od ostatních. Šestá koordinační vazba 

je obsazena v klidovém stavu molekulou vody (Obr. 1, str. 19). Po redukci železa Fe
3+

 

porfyrinového skeletu na Fe
2+

 se může jako šestý ligand navázat molekula kyslíku (Porter and 

Coon, 1991). 

 

 Cytochromy P450 díky přechodnému charakteru hemového železa existují ve dvou 

spinových formách. Jejich rovnováha je ovlivněna především axiálními ligandy železa. V 

klidovém stavu je většina molekul v nízkospinové formě (spin 1/2). Ion železa je 

hexakoordinován, hemové železo tedy interaguje ještě s jedním ligandem (např. s atomem 

kyslíku z vody, –OH, -COOH). Navázáním substrátu do vazebného místa se poměr obou 

spinových forem mění. Dochází k vytlačení šestého ligandu, a tedy k nárůstu vysokospinové 

formy (spin 5/2). V nízkospinové formě je ion železa hexakoordinován, nachází se v rovině 

kruhu protoporfyrinu a maximum absorbance Sӧretova pásu je při 418 nm. Na rozdíl od 

vysokospinové formy, kdy je ion železa pentakoordinovaný a „vytahován“ thiolátovou 

skupinou nad rovinu porfyrinového skeletu. Maximum Sӧretova pásu této formy je při 390 

nm (Guengerich, 2005). 

  

2.1.2.1. Mechanismus katalýzy cytochromů P450 
 

 Na Obr. 2, str. 21 je schematicky znázorněný cyklus monooxygenázové reakce v osmi 

krocích. Obecně se tato reakce dá vyjádřit sumární rovnicí 

 

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

+
 

kde RH je substrát a ROH hydroxylovaný produkt reakce.  

  Prvním krokem reakčního cyklu (Obr. 2, str. 21) je navázání substrátu, který 

naruší rovnováhu spinového stavu cytochromu P450 a usnadní příjem prvního elektronu. Ion 

železa je v klidovém stavu ve ferri formě (Fe
3+

) a je hexakoordinován. Vazbou substrátu 
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[RH] dojde ke konformační změně, „vytlačí“ se šestý ligand a železo přejde do 

pentakoordinovaného stavu. Následně dochází k přenosu prvního elektronu z NADPH 

prostřednictvím NADPH:cytochrom P450 reduktázy (reakce 2), a tím k redukci hemového 

železa na ferro formu (Fe
2+

). Železo stále zůstává pentakoordinováno (vysokospinový stav). 

Tato forma enzymu je schopna vázat molekulu kyslíku (ale i např. CO). Navázáním kyslíku 

vzniká ternární komplex (reakce 3), kde je ion železa opět hexakoordinován a v nízkospinové 

formě. Tento komplex přechází do jiného mezomerního stavu, tzv. ferri-superoxidového 

komplexu [(RH)Fe
3+

(O2
-
●)], který může být redukován druhým elektronem (reakce 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Reakční cyklus cytochromu P450. Fe, atom hemového železa v aktivním místě; RH, substrát; 

RH(H2), redukovaný produkt; ROH, produkt monooxygenace; XOOH, peroxid, který může sloužit jako 

alternativní donor kyslíku. (Převzato a upraveno dle (Porter and Coon, 1991)) 

 

Tato druhá redukce je finálním stupněm tzv. aktivační fáze reakčního cyklu 

cytochromu P450. Vazba mezi oběma kyslíky je v tuto chvíli již dostatečně labilizovaná a 

dochází k jejímu štěpení. Jeden atom kyslíku přijme dva protony a je uvolněn jako molekula 

vody, druhý atom kyslíku zůstává vázán na iontu Fe v hemu ve formě ferri-oxenového 

komplexu (reakce 5). Tento komplex se může vyskytovat v několika mezomerních stavech, 

pravděpodobně je stabilizován mezomerním posunem elektronu z thiolátové síry na kyslík. 

Vzniklý reaktivní radikál je pak schopen vytrhnout vodíkový atom z molekuly substrátu za 

vzniku radikálu z molekuly substrátu a hydroxylového aniontu vázaného na ion železa 
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(reakce 6). Opět dochází k mezomernímu posunu elektronu (reakce 7) za vzniku formy, která 

má navázané dva radikály (OH a substrát) a sírou, která se vrátila zpět do své thiolátové 

formy. Při reakci 8 dochází k rekombinaci radikálů za vzniku nativní formy cytochromu P450 

a hydroxyderivátu [ROH] (Blake and Coon, 1989; Groves and McClusky, 1978; Ortiz de 

Montellano and De Voss, 2005; Pompon and Coon, 1984; White and Coon, 1980). 

Na Obr. 2, str. 21 je také naznačena alternativní cesta, kdy peroxidová sloučenina 

může substituovat molekulu kyslíku i redukční ekvivalenty. Pravděpodobně dochází k 

homolytickému štěpení biatomické molekuly kyslíku za tvorby hydroxylového radikálu 

vázaného na železo a alkoxy radikálu [XO●] schopného vytržení atomu vodíku ze substrátu 

(White and Coon, 1980). 

2.1.3. Cytochromy P450 podrodiny 1A 

  

 Podrodina cytochromů P450 1A má dva zástupce CYP1A1 a CYP1A2. Geny pro oba 

tyto proteiny jsou u člověka lokalizovány na 15. chromosomu ve vzdálenosti 23 kb od sebe 

(Corchero et al., 2001) a proteiny obsahují 512, respektive 515 aminokyselin (Hildebrand et 

al., 1985). Přestože si jsou tyto dva proteiny na první pohled dost podobné, najdeme u nich 

také řadu rozdílů: 

 

  CYP1A1 je exprimován hlavně extrahepatálně, je enzymem inducibilním, a to 

jak v játrech, tak v celé řadě dalších tkání (plíce, ledviny, mozek, gastrointestinální trakt). 

Jeho typickými substráty jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jako např. 

benzo[a]pyren (BaP) nebo 3-methylcholantren (3-MC). Tento enzym katalyzuje především 

monooxygenaci PAH za vzniku epoxidů, které se následně štěpí za vzniku karbeniového 

iontu. Tento ion je schopen modifikovat báze nukleových kyselin. Uvedené sloučeniny nejsou 

pouze substráty CYP1A1, ale jsou zároveň také jeho induktory (Guengerich, 2005; Nebert et 

al., 2004; Smith et al., 1998).  

 

  CYP1A2 je naopak exprimován konstitutivně, a to v játrech savců. Je to 

typický lidský jaterní enzym se širokou substrátovou specifitou. Nicméně byl detekován i v 

dalších tkáních např. v plicích, mozku, ledvinách, tlustém střevě. Katalyzuje především N-

hydroxylaci karcinogenních aromatických a heterocyklických aminů. Indukován je zejména 

heterocyklickými aminy, ale také prostřednictvím PAH v játrech, ledvinách, mozku a 
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gastrointestinálním traktu. Také je známo, že přeměňuje některá léčiva např. warfarin a 

tamoxifen a účastní se také metabolismu steroidů (Guengerich, 2005; Nebert et al., 2004; 

Smith et al., 1998).  

2.1.4. Regulace exprese cytochromů P450 

 

 Regulace genové exprese je velmi komplexní proces zahrnující zvýšení transkripce a 

translace, stabilizaci mRNA a proteinu a také ovlivnění jeho degradace. Aktivity lidských 

cytochromů P450 vykazují velké interindividuální rozdíly, které jsou způsobené především 

změnou exprese genu (změnou fenotypu) a genetickým polymorfismem (změnou genotypu).  

 Polymorfismem jsou myšleny vrozené změny DNA v kódující či regulační oblasti 

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

nebo může docházet ke vzniku formy enzymu s pozměněnou katalytickou aktivitou 

(Guengerich, 2005).  

 Exprese genů jednotlivých forem cytochromů P450 může probíhat jak konstitutivně, 

tak také může být indukována širokým spektrem nejrůznějších látek. Konstitutivní formy 

cytochromu P450 ovlivňují faktory jako např. pohlaví, věk nebo zdravotní stav jedince. 

Inducibilní formy jsou ovlivněné zejména vnějšími faktory – složkami prostředí, potravy, 

xenobiotiky atd. Tyto látky jsou nejen induktory jednotlivých forem cytochromů P450, ale 

zároveň často bývají i jejich substráty. Aktivitu cytochromů P450 mohou ovlivňovat také 

negativně a působit jako inhibitory (Ortiz de Montellano and Correia, 1983; Souček and Gut, 

1993). 

  

Indukce cytochromů P450 vede ke zvýšené transkripci příslušných genů CYP, což má 

za následek zvýšené hladiny odpovídajících mRNA a následně také zvýšenou tvorbu enzymů. 

Sloučeniny indukující expresi genů CYP prostřednictvím „receptor-dependentních 

mechanismů“, aktivují geny kódující především proteiny genových rodin CYP1-4, které jsou 

nejdůležitější z hlediska metabolismu xenobiotik. Tyto receptory dělíme do dvou skupin, na 

jaderné a cytosolární receptory (Dickins, 2004). 

Jaderné receptory (PXR, CAR, PPARα) jsou transkripční faktory aktivované 

navázáním ligandu a spolupracují ještě s dalším jaderným receptorem (RXR). Spojením 

těchto dvou proteinů vzniká komplex, který se váže na odpovídající tzv. rozpoznávací 
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element genu, kódující oblast daného CYP. Tyto proteiny ovlivňují primárně regulaci exprese 

cytochromů P450 podrodin CYP2B, CYP3A a CYP4A, ale i celou řadu jiných enzymů 

metabolisujících cizorodé látky (Dickins, 2004).  

Cytosolický receptor AH (z angl. aryl hydrocarbons) v přítomnosti vhodného 

induktoru, společně se svým dimerizačním partnerem ARNT, stimuluje transkripci genů 

cytochromů P450 podrodiny CYP1A, ale také třeba transkripci enzymů druhé fáze 

biotransformace (např. UDP-glukuronosyltranferasy, glutathion S-transferasy (Dickins, 2004; 

Li et al., 1998). 

 

2.1.4.1. Indukce cytochromů P450 podrodiny 1A 
 

Cytochromy P4501A1/2 jsou silně inducibilními enzymy, a to jak na úrovni mRNA, tak 

i na úrovni enzymu. Jsou indukovány velkým množstvím chemických sloučenin, které 

indukují genovou expresi CYP prostřednictvím mechanismů závislých na receptorech. 

Induktory jsou v mnoha případech látky, které jsou zároveň substráty těchto enzymů.  

Jak již bylo uvedeno, indukce podrodiny CYP1A je zprostředkována přes intracelulární 

AH receptor (AHR). V cytoplasmě jsou na AH receptor navázány chaperonové molekuly 

(Hsp90), které jej udržují v konformaci schopné vázat ligand (xenobiotikum) a také zabraňují 

translokaci do jádra a dimerizaci s ARNT (Pongratz et al., 1992). Po navázání ligandu dochází 

k disociaci chaperonů a aktivovaný AHR přechází do jádra. Zde tvoří dimer se svým 

dimerizačním partnerem ARNT a váží se na odpovídající oblasti genu (Obr. 3, str. 25) (Reyes 

et al., 1992). Nejčastěji jde o sekvenci označovanou jako XRE („xenobiotic response 

elements“), v případě indukce CYP1A1 se mohou vázat také na jiné sekvence DNA 

označované jako „dioxin response elements“ a „AH responsive elements“ (ARE), a tím 

stimulovat transkripci genů CYP1A. Je důležité zmínit, že tyto XRE sekvence nejsou 

specifické pouze pro CYP1A, ale pro celou skupinu enzymů účastnících se metabolismu 

xenobiotik (Dickins, 2004; Smith et al., 1998). 
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Obr. 3: Schematické znázornění transkripce genů CYP1A zprostředkované přes Ah receptor. 

Transkripce je aktivovaná navázáním ligandu a současně se uvolňují proteiny Hsp90. Tento komplex 

dimerizuje s ARNT a společně jsou translokovány do jádra, kde se váží na specifické sekvence DNA. 

XRE, sekvence na DNA vázající dimer aktivovaného receptoru s ARNT („xenobiotic response 

elements“); Ah, „arylhydrokarbonový“ receptor; ARNT, jaderný translokátor Ah receptoru; Hsp90, 

tepelný stresový (heat shock) protein 90 kDa; CYP1A1, cytochrom P450 1A1 (Smith et al., 1998).  

 

2.1.4.1.1. AH receptor a jeho role v organismech 
 

AH receptor je transkripční faktor aktivovaný ligandy, který reguluje biologické 

procesy v odpovědi na planární aromatické uhlovodíky. Tento cytosolický protein patří do 

rodiny PAS (Per/Arnt/Sim) proteinů s bazickou „helix-loop-helix“ DNA vazebnou doménou. 

Je heterodimerní, tzn., že je jeho aktivita regulována dimerizací s dalším proteinem, tvz. 

dimerizačním partnerem. Je aktivován vazbou ligandu a kromě CYP1 reguluje transkripci 

dalších několika desítek genů (Nebert et al., 2000). Gen pro AH receptor se vyskytuje u všech 

obratlovců a také např. u Caenorhabditis elegans (Hahn, 2002). Ligandy tohoto receptoru 

jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), dioxiny (např. TCDD), polyhalogenované 

aromatické uhlovodíky, indoly a endogenní ligandy odvozené od tryptofanu, v rostlinách 

například také benzoflavony (Denison and Nagy, 2003). 



  Přehled literatury 

26 

 

U všech savců kromě myši je tento receptor označován velkými písmeny AH (gen pro 

AHR označován kurzívou), pouze u myši se protein i gen označují malými písmeny Ahr/Ahr. 

Zkratka tohoto receptoru vychází z toho, že prvními popsanými látkami indukujícími 

CYP1A1/2 byly aromatické uhlovodíky (z angl. aryl hydrocarbons) a bylo tomu právě v 

organismu myši (“Guidelines for nomenclature of genetically determined biochemical 

variants in the house mouse, Mus musculus,” 1973; Nebert et al., 1993). 

Již v roce 1969 bylo zjištěno, že některé myší kmeny jsou senzitivní k indukci 

prostřednictvím PAH, zatímco jiné ne (Nebert and Gelboin, 1969). Senzitivitu k indukci PAH 

vykazuje např. myší kmen C57BL/6, zástupcem rezistentního kmenu je např. DBA/2 nebo 

AKR. Studie, ve které byly tyto myší kmeny premedikovány TCDD (2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxin), nejsilnějším induktorem CYP1A1, prokázaly, že gen CYP1A1 

kódující protein CYP1A1, má u obou těchto kmenů identickou sekvenci. Nicméně v genu pro 

Ahr kódující Ah receptor, regulující indukci CYP1A1, byly nalezeny odlišnosti v sekvenci 

zodpovědné za vysokou afinitu (kmen C57BL/6) a nízkou afinitu receptoru (kmen DBA/2), 

který váže dioxin nebo polycyklické aromatické uhlovodíky (Chang et al., 1993; Niwa et al., 

1975; Poland et al., 1994). Následně bylo také zjištěno, že myši mající vysokou afinitu Ah 

receptoru (tudíž vyšší hladiny proteinů CYP1 v odpovědi na nižší dávky PAH) byly více 

náchylné ke vzniku rakoviny v důsledku indukce pomocí PAH, mutagenezi, vrozených 

defektů, uroporfyrie a dalších faktorů v případě, že byly podávané PAH v přímém kontaktu s 

cílovými orgány, oproti myším vykazujícím nízkou afinitu Ah receptoru. Naopak myši s 

nízkoafinitním Ah receptorem vykazovaly větší riziko vzniku nádorů a toxicity v orgánech, 

které byly vzdálené od vstupu PAH (Nebert, 1989; Nebert et al., 2004). 

Na základě těchto poznatků celá řada laboratoří studovala, nezávisle na sobě, jak je to s 

indukcí CYP1 a vývojem rakoviny u kuřáků (cigaretový kouř obsahuje PAH). V těchto 

studiích byly nalezeny korelace mezi fenotypem silných induktorů CYP1 a vznikem rakoviny 

plic, hrtanu a ústní dutiny (čili tkání, které jsou v přímém kontaktu s cigaretovým kouřem), 

zatímco žádné korelace nebyly nalezeny mezi tímto fenotypem a rakovinou tkání vzdálených 

od přímého vstupu cigaretového kouře (ledviny, močovod, močový měchýř (Nebert et al., 

2004, 1996). 

AH receptor vykazuje polymorfismus, narozdíl od jaderných receptorů, které 

polymorfní nejsou. Kromě výše zmíněných fenotypů (vysoko/nízko afinitní) byly nalezeny 

také významné rozdíly v primární struktuře tohoto receptoru (Poland and Glover, 1987). 
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U myší byly identifikovány tři alely, které kódují vysokoafinitní receptor a označují se malým 

písmenem „b“ v horním indexu. Alela nalezená u myších kmenů C57 a C58, Ahr
b1

, kóduje 

receptor o velikosti 95 kDa, zatímco u dalších běžně používaných kmenů C3H/He a BALB/c 

byla nalezena alela Ahr
b2

 kódující protein o velikosti 104 kDa (Poland et al., 1987). Třetí typ 

kóduje receptor o velikosti 105 kDa, který byl nalezen u několika „divokých“ myších kmenů 

(např. Mus spretus, Mus caroli) (Poland and Glover, 1990). Alela kódující nízkoafinitní 

receptor u kmenů, které nejsou senzitivní k PAH je ozačována malým písmenem „d“ v 

horním indexu (odvozené od kmenu DBA), Ahr
d
, a kóduje receptorový protein o velikosti 104 

kDa (Poland and Glover, 1990; Swanson and Bradfield, 1993). Strukturální a funkční 

variabilita AHR je také významná mezi jednotlivými živočišnými druhy (Poland and Glover, 

1987).  

 

2.2. NAD(P)H:chinonoxidoreduktáza (NQO1) 
 

NAD(P)H:chinonoxidoreduktáza (NQO1), označovaná také jako DT-diaforáza nebo 

menadionreduktáza, je primárně cytosolický enzym, který se běžně vyskytuje v eukaryotních 

organismech. U savců se vyskytuje v celé řadě orgánů, nejvíce však v játrech. Relativně 

vysoké aktivity byly také nalezeny v ledvinách a mozku. Vyskytuje se ve formě homodimeru 

a každá podjednotka obsahuje jednu molekulu flavoproteinu FAD (Li et al., 1995). 

Exprese NQO1 je indukovaná širokou škálou látek jako jsou např. polycyklické 

aromatické uhlovodíky nebo azo barviva (Talalay et al., 1988). Předpokládá se, že zvýšení 

exprese, pozorované napříč živočišnými druhy, také probíhá jako odpověď na oxidační stres 

způsobený např. H2O2, ale i dalšími látkami, a chrání tak buňky před působením těchto 

reaktivních intermediátů. Lze pozorovat alespoň tři obranné mechanismy: (1) jednokrokovou 

detoxikaci chinonů; (2) udržování endogenních antioxidantů v jejich redukovaných a 

aktivních formách; (3) regulaci stability tumor-supresorového proteinu p53 (Asher et al., 

2001; Nioi and Hayes, 2004). Nejlépe popsaná funkce NQO1 je právě redukce chinonů. 

Nejčastěji redukuje chinony na hydrochinony v jednom dvou-elektronovém kroku a je 

charakteristická tím, že je schopná jako kofaktory využívat jak NADH, tak i NADPH 

(Ernster, 1967).  
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2.2.1. Metabolismus katalyzovaný NQO1 

 

Tím, že NQO1 provádí rovnou dvouelektronovou redukci, obchází tak tvorbu 

semichinonů. Semichinony jsou reaktivní intermediáty, mají nepárový elektron na atomu 

kyslíku a vznikají jednoelektronovou redukcí katalyzovanou např. cytochromy P450 (Obr. 4, 

str. 29). Jsou to velmi elektrofilní sloučeniny a mohou tak přímo reagovat s proteiny či s 

DNA, a tím je poškodit (Joseph and Jaiswal, 1994). Semichinony jsou schopné také jiné 

molekuly redukovat zpět na chinony, které následně získají další elektron od enzymů I. fáze 

biotransformace. To může vést k produkci reaktivních forem kyslíku (např. superoxidanion 

radikálu (O2
-
●), singletového kyslíku (

1
O2) a hydroxylového radikálu (OH

-
●) (Nioi and Hayes, 

2004).  

Vzniklé hydrochinony ovšem rovněž nejsou vždy redoxně stabilní a v některých 

případech může být metabolismem katalyzovaným NQO1 produkován ještě reaktivnější 

produkt. Redoxně labilní hydrochinony mohou reagovat s molekulárním kyslíkem za vzniku 

semichinonů a tak opět může dojít k tvorbě reaktivních forem kyslíku (Cadenas, 1995).  

Metabolismus katalyzovaný NQO1 ale není omezen jen na chinony. Enzym může 

fungovat také jako nitroreduktáza využívající např. dinitropyreny jako substráty (Hajos and 

Winston, 1991). Kromě dvouelektronové redukce je schopná provádět také čtyřelektronovou 

redukci azo barviv a nitrosloučenin (Huang et al., 1979a, 1979b). NQO1 je schopna kromě 

chinonů, redukovat celou škálu látek např. také chinoniminy, azo a nitrosloučeniny nebo 

některé naftochinony (Lind et al., 1990).  

Dvouelektronové redukce chinonů můžeme označit jako detoxikační reakce, zatímco 

jednoelektronové redukce jsou reakce aktivační (Jaiswal, 2000). U eukaryotních organismů 

byla nalezena významná inhibice aktivity NQO1 dikumarolem (Ernster, 1967).  

Aktivita NQO1 je všudypřítomná ve všech tkáních (Lind et al., 1990). Velké rozdíly v 

aktivitě NQO1 byly nalezeny mezi jednotlivými živočišnými druhy, různými tkáněmi v rámci 

jednoho druhu a také mezi normální a nádorovou tkání (Riley and Workman, 1992). NQO1 je 

součástí tzv. buněčného obranného mechanismu, který je v případě vystavení buňky 

oxidačnímu či elektofilnímu stresu, vzniklému působením chemickým látek, zodpovědný za 

indukci více než dvou desítek genů (Jaiswal, 2000). Mezi geny, které jsou takto společně s 

NQO1 indukovány patří např. glutathion-S-transferázy, které konjugují hydrofobní 

elektrofilní sloučeniny a reaktivní formy kyslíku s glutathionem (Pickett and Lu, 1989; 
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Tsuchida and Sato, 1992); UDP-glukuronosyltransferázy, které katalyzují konjugaci 

glukuronové kyseliny s xenobiotiky a léčivy, aby mohly být tyto látky vyloučeny z organismu 

(Tephly and Burchell, 1990); dále také epoxidhydroláza nebo γ-glutamylcysteinsyntetáza, 

která se účastní regulace metabolismu glutathionu (Mulcahy et al., 1997).  

 

Obr. 4: Schéma metabolismu 1,4 - benzochinonu. Dvouelektronová redukce zprostředkovaná NQO1 

vede k tvorbě hydrochinonů (detoxikaci chinonů), které mohou být následně konjugovány (např. s 

glutathionem, kys. glukuronovou) a vyloučeny z organismu. Jednoelektronová redukce vede ke tvorbě 

semichinonů, které obsahují nepárový elektron na atomu kyslíku a jsou tedy velmi reaktivní. Ty buď 

mohou přímo poškozovat např. proteiny či DNA nebo přispívají k tvorbě reaktivních forem kyslíku. A 

to buď redukcí železa, což vede následně k Fentonově reakci a tvorbě hydroxylového radikálu. Nebo 

jsou semichinony schopné redukovat molekulu kyslíku, což může vést ke tvorbě singletového kyslíku a 

Fentonově reakci „poháněné“ superoxidanion radikálem. Vzniklé reaktivní formy kyslíku mohou 

způsobovat peroxidaci lipidů (oxidační degradaci lipidů v membránách), inaktivaci enzymů nebo 

mohou poškozovat DNA (Nioi and Hayes, 2004). 
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2.2.2. Regulace exprese NQO1 

Na regulaci genové exprese NQO1 se podílejí především 2 regulační elementy. 

Metodou deleční mutageneze a transfekčními studiemi lidské NQO1 byl identifikován 

segment na 5´-konci DNA zodpovědný za vysokou bazální expresi NQO1 v nádorových 

buňkách a její indukci pomocí TCDD nebo dioxinu (Jaiswal, 1991). Nukleotidová sekvenční 

analýza tohoto DNA segmentu ukázala, že se jedná o velmi homologní element, označovaný 

jako ARE („antioxidant response element“), který je zodpovědný nejen za bazální expresi 

NQO1, ale také za její indukci prostřednictvím xenobiotik (β-NF), antioxidantů (tBHQ) 

(Jaiswal, 2000) nebo indukci prostřednictvím tzv. oxidačního stresu (např. H2O2, 

hydrochinony) (Rushmore et al., 1991). Původně byl tento „enhancer“ nalezen v promotoru 

genu pro NQO1 u myši, později byl identifikován také u potkana a člověka (Favreau and 

Pickett, 1991; Jaiswal, 1991). Další sekvenční analýza odhalila přítomnost vazebných míst 

pro aktivátorový protein 1 (AP1) a další příbuzné proteiny (Jaiswal, 1991). Přítomností 

vazebného místa pro AP1 se lidský element liší od elementu myši a potkana (Jaiswal, 1991). 

AP1 je transkripční faktor regulující expresi genů na základě nejrůznějších podnětů. Je 

známo, že protein AP1 spolu s dalšími příbuznými proteiny zvyšuje expresi několika 

eukaryotických genů v odpovědi na 12-O-tetradekanoylforbol-13-acetát (TPA) a dalších 

stimulů jako je Ca
2+

, acetylcholin, hormony, růstové faktory a neurotransmitery (Li and 

Jaiswal, 1992). 

Byla identifikována celá řada jaderných transkripčních faktorů, které se na oblast ARE 

váží (např. Nrf1, Nrf2, c-Fos, c-Jun, Fra1, AH receptor) (Jaiswal, 2000; Li and Jaiswal, 1992; 

Rushmore et al., 1991). Bylo prokázáno, že proteiny Nrf1 a Nrf2 ovlivňují regulaci exprese a 

indukce NQO1 zprostředkovanou přes ARE v odpovědi na antioxidanty a xenobiotika 

pozitivně, zatímco jaderné transkričpní faktory c-Fos a Fra1 negativně (Venugopal and 

Jaiswal, 1996). Myši, které měly deletovaný gen pro Nrf2, (Nrf2-/-), vykazovaly významně 

redukovanou expresi a indukci genu pro NQO1, což naznačuje důležitou roli tohoto faktoru v 

regulaci exprese NQO1 in vivo (Itoh et al., 1997). Protein Nrf2 spolupracuje s cytosolickým 

faktorem Keap1, který jej za normálních podmínek zadržuje v cytoplasmě (Itoh et al., 1999). 

Pokud jsou buňky vystaveny působení xenobiotik či antioxidantů, dochází k disociaci 

proteinů Keap1/Nrf2 a Nrf2 je následně translokován do jádra. Předpokládá se, že protein 

Keap1 by mohl fungovat jako senzorový protein oxidačního stresu uvnitř buněk (Jaiswal, 

2000). Jaderné transkripční faktory Nrf1 a Nrf2 dimerizují s proteiny c-Jun, Jun-B a Jun-D a 
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společně se váží na ARE element, což vede k expresi a koordinované indukci detoxikačních 

enzymů v odpovědi na antioxidanty a xenobiotika (Venugopal and Jaiswal, 1998).  

Druhý element, který se účastní indukce NQO1 je XRE („xenobiotic response 

element“). Tato indukce probíhá přes AH receptor prostřednictvým induktorů jako je TCDD 

nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Mechanismus funkce AH receptoru je popsán v 

kap. 2.1.4.1., str. 24. Nicméně byla také popsána indukce lidské NQO1 pomocí TCDD, která 

byla zprostředkována přes ARE a nikoli přes XRE element (Radjendirane and Jaiswal, 1999). 

Jelikož jsou oba „enhancery“, ARE a XRE, lokalizovány na genu NQO1 relativně blízko 

sebe, byla také vyslovena hypotéza, že při indukci NQO1 může docházet k interakci či 

spoluregulaci mezi Nrf2 a AH receptorem (Nioi and Hayes, 2004). 

2.2.3. Polymorfismus NQO1 

U tohoto enzymu byl popsán významný genetický polymorfismus, tedy existence více 

alel jednoho genu (více variant genů), který má za následek velké rozdíly ve fenotypu. Prvním 

a nejdůležitějším z nich je polymorfismus NQO1 ⃰ 2, kdy dochází k záměně C za T v pozici 

609, což vede k náhradě prolinu za serin ve struktuře proteinu. Tento genotyp má za následek 

nedetekovatelnou či jen stopovou hladinu exprese NQO1 (Traver et al., 1997). Druhým typem 

polymorfismu, který byl charakterizován, je NQO1 ⃰ 3. Díky němu dochází k záměně argininu 

za tryptofan (C465T) ve struktuře proteinu. Nicméně tento polymorfismus není tak 

významný, frekvence jeho výskytu jen nízká (Gaedigk et al., 1998; Hu et al., 1996; Ross et 

al., 2000).  

Enzymy metabolisující cizorodé látky vykazují velkou míru interindividuální variability 

v hladinách exprese jednotlivých enzymů. V mnoha případech je tato rozmanitost způsobena 

mutacemi v genech kódujících tyto enzymy a výsledkem je vznik „nulových“ či 

pozměněných forem alel (Gonzalez and Idle, 1994). Mezi takové enzymy kromě cytochromů 

P450 patří také oxidázy, reduktázy či esterázy. Polymorfismus u enzymů II. fáze 

biotransformace byl nalezen u sulfo-, acetyl-, methyl- i glutathion - transferáz. Tyto 

polymorfismy jsou spojeny s významnými změnami v reakcích a citlivosti na nejrůznější 

xenobiotika (Caporaso et al., 1991) 
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2.3. Aristolochové kyseliny 
 

 Aristolochové kyseliny (AA) jsou látky rostlinného původu vyskytující se v rostlinách 

čeledi podražcovitých (Aristolochiaceae), které se již od starověku používaly v tradičním 

léčitelství. Jde o směs strukturně podobných nitrofenantrenových karboxylových kyselin, 8-

methoxy-6-nitro-fenantro-(3,4-d)-1,3-dioxolo-5-karboxylové kyseliny (AAI) a 6-nitro-

fenantro-(3,4-d)-1,3-dioxolo-5-karboxylové kyseliny (AAII). Mezi sebou se obě látky liší 

pouze přítomností methoxy – skupiny v poloze 8 na aromatickém kruhu u AAI (Obr. 5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Chemická struktura aristolochové kyseliny I a II. AAI: 8-methoxy-6-nitro-fenantro-(3,4-d)-

1,3-dioxolo-5-karboxylová kyselina; AAII: 6-nitro-fenantro-(3,4-d)-1,3-dioxolo-5-karboxylová 

kyselina. 

 

 

 Aristolochové kyseliny byly dříve běžně používané, ať již v tradičním lékařství či ve 

farmaceutickém průmyslu např. jako součást protizánětlivých léků až do roku 1982. V tomto 

roce bylo prokázáno, že jsou tyto látky toxické a karcinogenní a preparáty obsahující 

aristolochové kyseliny byly následně vyloučeny z trhu (Mengs, 1988; Mengs et al., 1982). 

Také bylo prokázáno, že obě kyseliny jsou mutagenní sloučeniny (Schmeiser et al., 1984). 

Aristolochové kyseliny byly také zařazeny do I. třídy humánních karcinogenů s dostatečně 

prokázaným účinkem dle IARC (International Agency for Research on Cancer) (Grosse et al., 

2009). 
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2.3.1 Nefropatie vyvolaná aristolochovou kyselinou (AAN) 

  

 Karcinogenní a nefrotoxický alkaloid, aristolochová kyselina I, která je v těchto 

rostlinách zastoupena majoritně je příčinou onemocnění označovaného jako nefropatie 

vyvolaná AAI (aristolochic acid nephropathy, AAN) (Arlt et al., 2002b; Debelle et al., 2008; 

Schmeiser et al., 2009). Pro danou chorobu je charakteristické chronické ledvinné selhání, 

tubulointersticiální fibróza a nádory močových cest. Zmíněná choroba byla popsána poprvé v 

roce 1991 u pacientek jedné bruselské kliniky, kde se tyto ženy podrobily speciální bylinné 

kůře směřující k redukci tělesné hmotnosti. Tato klinika se specializovala na terapii redukce 

tělesné hmotnosti s využitím čínských bylin (Stephania tetrandra a Magnolia officinalis), 

proto se této chorobě také říká nefropatie vyvolaná čínskými bylinami (CHN z angl. „Chinese 

herbs nephropathy“) (Vanherweghem et al., 1993). Bylo však prokázáno, že došlo k záměně 

rostliny Stephania tetrandra za Aristolochia fangchi, která je bohatá na aristolochové 

kyseliny, a to pravděpodobně vzhledem k podobnosti čínských názvů obou rostlin (fangji x 

fangchi). Pacientkám byly podávány „kapsle“, které obsahovaly různé množství 

aristolochových kyselin (Vanhaelen et al., 1994). Výskyt této choroby byl ale popsán i v 

jiných evropských zemích. Kromě Belgie také např. ve Francii či Velké Británii, ale také 

mimo Evropu, v USA nebo Asii (Debelle et al., 2008).  

 

2.3.2. Balkánská endemická nefropatie 

 

 Působení AAI je také spojeno s vývojem podobné fibrózy provázené nádory močových 

cest, balkánské endemické nefropatie (BEN) (Arlt et al., 2002a, 2007; Grollman et al., 2007; 

Nedelko et al., 2009). Při tomto onemocnění dochází k postupujícímu zánětu intersticia 

ledviny, což vede až k jejich totálnímu selhání. Tento proces je ireverzibilní a pacienti jsou 

léčeni dialýzou nebo musí podstoupit transplantaci ledvin  (Pfohl-Leszkowicz et al., 2002). 

Výskyt této choroby je endemický, v povodí řeky Dunaje (Bulharsko, Chorvatsko, 

Rumunsko, Srbsko). Toto poškození ledvin vykazuje nápadnou shodu s poškozením ledvin 

pacientů s nefropatií vyvolanou aristolochovými kyselinami (Stefanović and Polenaković, 

1991; Vanherweghem et al., 1993). Příčina uvedené choroby však není doposud zcela 

objasněná. Prováděné studie ukazují na multifaktoriální původ. Předpokládá se, že by mohla 
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být vyvolána konzumací potravin, které jsou kontaminovány látkami přírodního původu, 

specifickými pro danou balkánskou oblast. Kromě aristolochových kyselin se na vývoji této 

choroby mohou podílet také některé mykotoxiny, konkrétně např. ochratoxin A (Cosyns et al., 

1994; Vanherweghem et al., 1993). 

 

 Nalezením specifických aduktů aristolochových kyselin s DNA bylo prokázáno, že 

jedinci postiženi oběma chorobami byli vystaveni působení aristolochových kyselin (Arlt et 

al., 2002a; Bieler et al., 1997; Grollman et al., 2007; Nortier et al., 2000; Schmeiser et al., 

1996). 

 

2.3.3. Metabolismus aristolochových kyselin 

 

 Experimenty in vivo a metabolické studie in vitro prokázaly, že redukce nitro skupiny 

a následné uzavření kruhu na odpovídající aristolaktam představuje hlavní metabolickou cestu 

aristolochových kyselin (AA) (Krumbiegel et al., 1987; Pfau et al., 1990a; Schmeiser et al., 

1986). Hlavní metabolit aristolochové kyseliny I nalezený in vivo je aristolaktam Ia 

(AlacIa), který může být produkován dvěmi metabolickými cestami. Jedna cesta vede přes již 

zmíněný aristolaktam I (AlacI). Při druhé cestě je AAI demethylována nejprve na 

aristolochovou kyselinu Ia (AAIa) a až poté přeměněna na aristolaktam Ia Obr. 6, str. 35 

(Schmeiser et al., 1986). Schmeiser a jeho spolupracovníci také prokázali, že  aristolaktamy I 

a II vznikají in vitro za anaerobních podmínek. V případě, že reakce probíhá za přístupu 

vzduchu, se aristolochová kyselina I (AAI) přeměňuje na  demethylační produkt 

aristolochovou kyselinu Ia (AAIa) a aristolochová kyselina II není metabolisována 

(Schmeiser et al., 1986).  Hladina kyslíku v tkáních in vivo může tedy mít vliv na míru 

nitroredukce a O-dealkylace AAI, zatímco u AAII může být hladinou kyslíku ovlivněna 

pouze nitroredukce. Také bylo prokázáno, že genotoxická aktivita AA je u savců způsobená 

především aristolochovou kyselinou I (Maier et al., 1987).  
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Obr. 6: Schématické znázornění biotransformačních reakcí AAI a AAII u potkana a člověka 

(Stiborova et al., 2008a). 

 

2.3.3.1. Aktivace aristolochových kyselin 
 

 Aristolaktamy jsou finální sloučeninou vznikající redukcí nitro skupiny u obou 

kyselin. Nejsou ovšem mutagenní samy o sobě, ale aby mohlo dojít k jejich vazbě na DNA, 

musí být dále metabolicky aktivovány (Arlt et al., 2002b). Studie s aktivací aristolochových 

kyselin cytosolickými reduktázami (xantinoxidáza, NAD(P)H:chinonoxidoreduktáza) 

potvrdily, že nitroredukce je rozhodujícím krokem metabolické aktivace těchto sloučenin 

(Schmeiser et al., 1988; Stiborova et al., 2002a, 2001c). Aktivace aristolochové kyseliny I je 

katalyzovaná cytosolickými i mikrosomálními enzymy, přičemž cytosolický enzym 

NAD(P)H:chinonoxidoreduktáza (NQO1) je v této aktivaci nejefektivnější (Stiborova et al., 

2011a, 2008b, 2003, 2002a). V lidských jaterních mikrosomech je aktivace AAI 

zprostředkována především CYP1A2, v menší míře také CYP1A1 (Stiborova et al., 2001b, 

2005a, 2005b). V lidských ledvinných mikrosomech se na aktivaci AAI, kromě již zmíněných 
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enzymů, podílí také prostaglandin H syntáza (cyklooxygenáza) a ledvinná mikrosomální 

NADPH:cytochrom P450 reduktáza (Stiborova et al., 2001a, 2005a, 2008b).  

 

2.3.3.1.1. Kancerogeneze vyvolaná aristolochovými kyselinami  
  

 Aktivací aristolochových kyselin jsou tvořeny čtyři specifické adukty s DNA: 7-

(deoxyguanosin-N
2
-yl) aristolaktam I (dG-AAI); 7-(deoxyadenosin-N

6
-yl) aristolaktam I 

(dA-AAI); 7-(deoxyadenosin-N
6
-yl) aristolaktam II (dA-AAII); 7-(deoxyadenosin-N

2
-yl) 

aristolaktam II (dG-AAII) (Obr. 7) (Pfau et al., 1991, 1990b). Struktury těchto sloučenin 

naznačují, že „ultimátním“ karcinogenem, vznikajícím redukcí AA, je cyklický N-

acylnitreniový ion s pozitivním delokalizovaným nábojem, který se přednostně váže na 

exocyklické amino skupiny purinových nukleotidů v DNA nebo je hydrolyzován na 

odpovídající 7-hydroxyaristolaktam  Obr. 6, str. 35 (Pfau et al., 1990b; Stiborova et al., 

1994). 

 

 

 

Obr. 7: Adukty aristolových kyselin I a II tvořených v DNA. (A) Adukty tvořené s deoxyguanosinem: 

dG-AAI, 7-(deoxyguanosin-N
2
-yl) aristolaktam I; dG-AAII, 7-(deoxyguanosin-N

2
-yl) aristolaktam II; 

(B) Adukty tvořené s deoxyadenosinem: dA-AAI, 7-(deoxyadenosin-N
6
-yl) aristolaktam I; dA-AAII, 7-

(deoxyadenosin-N
6
-yl) aristolaktam II; R=OCH3 (AAI), R=H (AAII) (Stiborova et al., 2008a). 

 

 V tkáni močovodu a ledvin, u pacientů s nefropatií vyvolanou aristolochovými 

kyselinami (AAN), byly nalezeny tři specifické adukty s DNA (Obr. 8, str. 37). Jako 

majoritní adukt byl identifikován dA-AAI a kromě něj také dva minoritní adutky (dG-AAI a 

dA-AAII) (Arlt et al., 2001; Bieler et al., 1997; Gillerot et al., 2001; Lord et al., 2001; Nortier 

et al., 2000; Schmeiser et al., 1996). Tyto adukty mají dlouhou dobu perzistence, i několik let 
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po expozici (Nortier et al., 2000). Stejné adukty aristolochových kyselin s DNA byly také 

nalezeny u potkanů po expozici AA (Pfau et al., 1990a; Stiborova et al., 1994).  

 

A  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Autoradiografie aduktů v DNA tvořených v ledvinách pacienta postiženého AAN (A) a aduktů 

vytvořených in vitro s AAI  po aktivaci lidskou rekombinantní NQO1 (B); dG-AAI, 7-(deoxyguanosin-

N
2
-yl) aristolaktam I; dA-AA, 7-(deoxyadenosin-N6-yl) aristolaktam I; dA-AAII, 7-(deoxyadenosin-N

6
-

yl) aristolaktam II.  Stanovené metodou „
32

P-postlabeling“ (Stiborova et al., 2011a, 2009). 

 

 Jak již bylo zmíněno, převládajícím aduktem s DNA, který je tvořen aristolochovými 

kyselinami in vivo, je 7-(deoxyadenosin-N
6
-yl) aristolaktam I (dA-AAI), Obr. 8. Tento adukt 

je zásadní pro iniciaci karcinogeneze vyvolanou aristolochovými kyselinami, vzhledem k 

dlouhé době perzistence. V nádorech pacientů s AAN byl nalezen jako perzistentní léze, která 

vede k transverzní mutaci AT→TA v genu tumorového supresoru p53 (Arlt et al., 2007; Lord 

et al., 2004, 2001), konkrétně v kodonu 139 (Lys→Stop) exonu 5 genu p53. Mutace AT→TA 

byla též nalezena v kodonech 131 a 179 nádorů pacientů s BEN (Moriya et al., 2011). 

Uvedená mutace byla také nalezena s vysokou frekvencí v kodonu 61 onkogenu H-ras v 

tumorech potkanů, kterým byla podávána AAI (Arlt et al., 2000; Schmeiser et al., 1990) a 

také v tumorech myší, kterým byly podávány aristolochové kyseliny (Schmeiser et al., 1991).  

 

 Jelikož lidský tumor supresorový gen p53 bývá jedním z nejčastěji mutovaných genů v 

lidských nádorech (Greenblatt et al., 1994), není překvapivé, že i v nádorech pacientů s 

nefropatií vyvolanou AA byla nalezena mutace v tomto genu (Arlt et al., 2007; Lord et al., 

2004, 2001).  

 

  



  Přehled literatury 

38 

 

  

Obr. 9: Schéma metabolické aktivace a detoxikace aristolochové kyseliny I. NR, nitroreduktázy; dG-

AAI, 7-(deoxyguanosin-N
2
-yl) aristolaktam I; dA-AAI, 7-(deoxyadenosin-N

6
-yl) aristolaktam I; UGT, 

UDP-glukuronosyltransferázy; SULT, sulfotransferázy; CYP, cytochromy P450 (Levova et al., 2011). 

 

2.3.3.2. Detoxikace aristolochových kyselin 
 

 Hlavní detoxikační reakcí je oxidace aristolochové kyseliny I za vzniku 

demethylovaného metabolitu 8-hydroxyaristolochové kyseliny (aristolochová kyselina Ia, 

AAIa) (Chan et al., 2007; Krumbiegel et al., 1987; Shibutani et al., 2010; Stiborova et al., 

2008a). Aristolochová kyselina Ia byla, společně se svým redukčním produktem 

aristolaktamem Ia, detekována jako hlavní detoxikační metabolit v moči a výkalech savců, 

včetně člověka. A to jak v konjugované tak i nekonjugované formě (Arlt et al., 2002b; Chan 

et al., 2007, 2006; Krumbiegel et al., 1987). Přestože tato oxidační demethylace je hlavní 

detoxikační cestou AAI, reakce může probíhat i přes N-hydroxyaristolaktam a jeho následnou 

přeměnu na aristolaktam Ia. (Obr. 6, str. 35 a Obr. 9).   
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 Cílem předkládané disertační práce bylo studium mechanismu karcinogeneze vyvolané 

aristolochovou kyselinou I. Konkrétně bylo cílem přinést nové poznatky o tom, které enzymy, 

a za jakých podmínek, katalyzují aktivační a detoxikační reakce AAI v organismech potkana 

a myši, nejvhodnějších modelových organismů, využitelných k nastínění osudu této 

sloučeniny v lidské populaci. Zvláštní zřetel byl kladen na poznání, které cytochromy P450, a 

jakými mechanismy, jsou za tyto reakce zodpovědné. Ke studiu aktivačních a detoxikačních 

reakcí AAI in vitro a in vivo bylo využito následujících přístupů.  

 Za využití myšího modelu s „deletovaným“ genem pro NADPH:cytochrom P450 

reduktázu v játrech (HRN), enzymu, který je esenciální pro funkci cytochromu P450, byla 

studována role uvedené reduktázy a cytochromů P450 v metabolismu AAI. Za využití myších 

linií Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-), Cyp1a1/1a2(-/-), které neexprimují cytochromy P450 1A1 

a/nebo 1A2, byla studována úloha cytochromů P450 1A1 a 1A2 v oxidační detoxikaci a 

redukční aktivaci AAI. Studována byla i efektivita lidských cytochromů P450 1A1 a 1A2 v 

oxidaci a detoxikaci AAI, a to pomocí dvou linií humanizovaných myší obsahujících lidskou 

formu genů CYP1A1 a CYP1A2 místo myších orthologů Cyp1a1/1a2. Ke studiu metabolismu 

AAI byly v této disertační práci rovněž užity i lidské a potkanní enzymové systémy obsahující 

cytochromy P450 (lidské jaterní mikrosomy) a lidské a potkanní rekombinantní enzymy. 

 Kombinace přístupů in vivo a in vitro a různých enzymových systémů cytochromů 

P450, jejich induktorů a inhibitorů vedla k naplnění cílů této práce.    
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 Používaný materiál a metody při vypracování této disertační práce jsou detailně 

popsány v publikacích, které tvoří součást práce a jsou také uvedeny jako přílohy 1-5. Pro 

přehlednost jsou v této kapitole disertační práce tyto metody stručně zmíněny a případně 

doplněny odkazy na odpovídající literaturu.  

 Mikrosomální a cytosolární frakce orgánů laboratorních potkanů (kmen Wistar), kteří 

byly premedikováni specifickými induktory cytochromů P450, byly izolovány frakční 

centrifugací a charakterizovány z hlediska obsahu proteinu a u mikrosomů také koncentrace 

CYP. Pro studium biotransformace AAI in vivo byly využity 3 typy geneticky 

modifikovaných organismů. Myši s „deletovaným“ genem pro NADPH:cytochrom P450 

reduktázu v hepatocytech (HRN, "hepatic reductase null") byly vyvinuté skupinou Prof. C. R. 

Wolfa a Dr. C. J. Hendersona z Medical Research Institute, Division of Cancer Research, 

Dundee (UK) (Henderson et al., 2003a). Pro naše experimenty byly tyto myši premedikovány 

AAI v dávce 10 nebo 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Druhým a třetím typem použitých 

geneticky modifikovaných organismů byly linie geneticky modifikovaných myší vyvinuté 

skupinou Prof. Neberta D. z University of Cincinati (USA). Kontrolní linie 

nepremedikovaných myší (WT, „wild type“) byla pro oba typy transgenních organismů stejná 

(linie C57BL/6J). Všechny myší linie byly paralelně premedikovány jednorázovou dávkou 50 

mg AAI /kg tělesné hmotnosti. Použity byly myší linie, které mají „deletovaný“ gen Cyp1a1 

a/nebo Cyp1a2 a/nebo geny obou enzymů: linie Cyp1a1(-/-) (Dalton et al., 2000), Cyp1a2(-/-) 

(Liang et al., 1996) a Cyp1a1/1a2(-/-) (Dragin et al., 2007) a dvě linie humanizovaných myší 

nesoucí lidskou formu genů CYP1A1 a CYP1A2 místo myších orthologních genů  

Cyp1a1/1a2. Obě tyto linie se liší tím, že jedna obsahuje vysokoafinitní Ah receptor 

[hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-)_Ahr
b1

] (Dragin et al., 2007), zatímco druhá linie 

humanizovaných myší má nízkoafinitní Ah receptor [hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-)_Ahr
d
] 

(Shi et al., 2008). Mikrosomální a cytosolární frakce orgánů těchto myší byly izolovány 

frakční centrifugací a byly charakterizovány z hlediska obsahu proteinu a u jaterních 

mikrosomů také koncentrace CYP. 

 Lidské a potkaní rekombinantní cytochromy P450 v Supersomech
TM

 (mikrosomy 

izolované z hmyzích buněk transfekovaných bakulovirem obsahujícím cDNA jednotlivých 

cytochromů P450) byly od firmy Gentest BD Bioscience (USA). Stejně tak i 14 vzorků 

lidských jaterních mikrosomů. 

 Metabolismus AAI in vitro byl sledován za použití výše uvedených potkaních a 

myších mikrosomálních frakcí a rekombinantních cytochromů P450. Metabolity AAI byly 

následně separovány pomocí HPLC. 
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 Ve vzorcích moči transgenních myší premedikovaných AAI byla určena koncentrace 

AAI, jejího demethylačního metabolitu AAIa, a stanovena koncentrace kreatininu, pomocí 

diagnostické sady pro stanovení kreatininu od firmy BioSystems (Španělsko), Jaffého 

metodou. Tvorba metabolitů AAI byla sledována pomocí HPLC. 

 Koncentrace proteinů byla stanovena pomocí sady Pierce
®
 Microplate BCA Protein 

Assay Kit od firmy Thermoscientific (USA) metodou dle (Smith et al., 1985). Obsah 

cytochromu P450 v preparátech byl stanoven za využití charakteristické absorpce komplexu 

tohoto proteinu v redukovaném stavu s oxidem uhelnatým při 450 nm (Omura and Sato, 

1964). Aktivity cytochromů P450 1A1/2 v mikrosomech byly sledovány fluorimetricky 

metodou dle (Burke and Mayer, 1974; Burke et al., 1994) s drobnou modifikací, jako 

ethoxyresorufin-O-deethylace (EROD) (CYP1A1/2) a methoxyresorufin-O-demethylace 

(MROD) (CYP1A2). Aktivita CYP1A1 byla také stanovena oxidací specifického substrátu 

Sudanu I v přítomnosti ketokonazolu, inhibitoru CYP3A4. Tvorba C-hydroxylovaných 

metabolitů Sudanu I byla sledována pomocí HPLC (Stiborova et al., 2002b). Stanovení 

aktivity NADPH:cytochrom P450 reduktázy bylo provedeno měřením rychlosti redukce 

cytochromu c (Sottocasa et al., 1967). Aktivita NAD(P)H:chinonoxidoreduktázy (NQO1) 

byla stanovena spektrofotometricky při 550 nm s využitím menadionu jako substrátu dle 

(Ernster, 1967) a modifikována přídavkem cytochromu c dle (Mizerovska et al., 2011).  

 Exprese NQO1 v myších cytosolech byla sledována metodou „Western blot“. 

Imunodetekce byla provedena za použití polyklonální protilátky proti NQO1. Lidská 

rekombinantní NQO1 (Sigma) byla použita jako standard. Intenzita zón ilustrujících množství 

enzymu byla kvantifikována programem ELFOMAN 2.0. 

 Metabolit vzniklý oxidací AAI byl izolován HPLC a analyzován hmotnostní 

spektrometrií, podobně jako analýza metabolitů z moči transgenních myší. Hmotnostní 

analýzy byly provedeny doc. RNDr. M. Šulcem, Ph.D. na MALDI-TOF/TOF ultraFLEX III 

hmotnostním spektrometru Bruker-Daltonics (SRN). 

 Analýza aduktů s DNA byla provedena prof. RNDr. M. Stiborovou, DrSc. na 

spolupracujícím pracovišti v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu metodou 

„
32

P-postlabeling“. Detaily jsou popsány v následných citacích (Bieler et al., 1997; Mei et al., 

2006; Phillips and Arlt, 2007; Schmeiser et al., 1996)  a také v publikacích, které jsou součástí 

této práce, uvedené jako přílohy 1-5. 
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5.1. Úloha cytochromů P450 1A1/2 v detoxikaci a aktivaci 
karcinogenní aristolochové kyseliny I: studie využívající myší 
model s deletovanou NADPH:cytochrom P450 reduktázou 
(HRN) – publikace č. 1 
 

 Tyto výsledky byly publikovány v časopise Toxicological Sciences (příloha č. 1): 

Kateřina Levová, Michaela Moserová, Věra Kotrbová, Miroslav Šulc, Colin J. Henderson, 

C. Roland Wolf, David H. Phillips, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser, Jaroslav Mareš, Volker M. 

Arlt, Marie Stiborová (2011) Role of cytochromes P450 1A1/2 in detoxication and activation 

of carcinogenic acid I: studies with the hepatic NADPH:cytochrome P450 reductase null 

(HRN) mouse model. Toxicol. Sci. 121(1), 43-56. 

 

 

 Pro studium metabolismu AAI a určení enzymů, které na tomto metabolismu 

participují, jsme v této práci využili myší model označovaný jako HRN (hepatic cytochrome 

P450 reductase null), který má specificky v hepatocytech „deletovaný“ gen pro 

NADPH:cytochrom P450 reduktázu, která je důležitým prvkem v přenosu elektronů k 

cytochromům P450 při jeho reakcích (viz kapitola 2.1.1., str. 18). To má za následek pokles 

aktivity prakticky všech jaterních cytochromů P450 (Henderson et al., 2003a, 2003b). 

Uvedený model je tedy ideální ke studiu metabolismu AAI jaterními cytochromy P450. 

  

 V této práci bylo zjištěno, že jaterní mikrosomy WT myší (kontrolní myši, 

nepremedikované AAI) metabolisují AAI in vitro, a to O-demethylační reakcí za vzniku 

jednoho detoxikačního metabolitu 8-hydroxyaristolochové kyseliny I, (AAIa), zatímco 

mikrosomy linie HRN jsou v této oxidaci nefunkční. Významné zvýšení hladiny metabolitu 

AAIa bylo pozorováno u myší, které byly premedikovány benzo[a]pyrenem (BaP), který je 

známým induktorem CYP1A1 (Obr. 10A, str. 46). Po premedikaci myší BaP byly schopné 

demethylovat AAI dokonce i jaterní mikrosomy HRN myší. Tento výsledek signalizuje, že v 

použitých mikrosomech jsou za tvorbu AAIa zodpovědné CYP1A1/2. Tento předpoklad 

potvrzuje i pozitivní korelace mezi oxidací AAI na AAIa a expresí proteinu CYP1A1/2 či 

zjištěnou ethoxyresorufin-O-deethylační aktivitou (EROD) (Obr. 10B, str. 46), která je 

„markerovou“ reakcí pro sledování aktivity CYP1A1/2.  
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Obr. 10: Oxidace AAI myšími jaterními mikrosomy izolovanými z jater HRN a WT myší, kontrolních 

myší (nepremedikovaných) nebo myší premedikovaných denně po dobu 5 dní 125 mg BaP/kg (A). 

Ethoxyresorufin-O-deethylační (EROD) aktivita v jaterních mikrosomech (B). Tvorba aduktů AAI 

s DNA po aktivaci jaterními mikrosomy. Stanovení byla provedena metodou „
32

P-postlabeling“ (C). 

Výsledky jsou průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=3). RAL, relativní obsah aduktů; ND, 

nedetekováno; F, faktor představující rozdíl oproti hodnotám u kontrolních (nepremedikovaných) WT 

myší: ***p<0,001 (data byla vyhodnocena Studentovým t-testem). 

 

 Jaterní cytochromy P450 podrodiny 1A jsou, kromě detoxikace AAI, schopné za 

určitých podmínek (anaerobních) tuto látku také aktivovat a tím přispívat k tvorbě aduktů 

AAI s DNA (Obr. 10C). Podobně jako v případě oxidace AAI na AAIa, po premedikaci myší 

induktorem CYP1A1, BaP, dokonce mikrosomy myší HRN byly schopné redukčně aktivovat 

AAI za tvorby aduktů s DNA (Obr. 10C). U kontrolních myší (WT) došlo k tvorbě aduktů s 

DNA i bez premedikace BaP a po premedikaci k jejímu signifikantnímu zvýšení. Uvedené 

výsledky tedy silně napovídají, že jak za oxidační detoxikaci AAI, tak i za její aktivaci za 

tvorby aduktů s DNA in vitro jsou zodpovědné myší jaterní CYP, zejména CYP1A1 a 1A2. 

 

 Skutečnost, že je AAI v játrech demethylována na detoxikační metabolit AAIa in vitro 

naznačuje, že pokud tomu tak je, mohlo by docházet ke snížení její distribuce do 

extrahepatálních tkání. A opravdu, množství aduktů AAI s DNA tvořených ve sledovaných 

tkáních in vivo (játrech, ledvinách, plicích, slezině, močovém měchýři, tlustém a tenkém 

střevě) byly významně vyšší u myší typu HRN (Obr. 10). Tato zvířata mají, jak již bylo dříve 

uvedeno, vlivem delece enzymu NADPH:cytochrom P450 reduktázy sníženou aktivitu 

jaterních cytochromů P450 a tím také sníženou schopnost metabolisovat AAI na detoxikační 

produkt AAIa. Pokud tedy není AAI v játrech oxidována na AAIa, je pak jinými enzymy 

vykazujícími nitroreduktázovou aktivitu, redukčně aktivována (Stiborova et al., 2008a, 
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2008b) za tvorby aduktů s DNA. Adukty aristolochové kyseliny I s DNA byly nalezeny ve 

všech sledovaných orgánech myší vystavených působení AAI. To nasvědčuje tomu, že AAI je 

krevním řečištěm transportována i do dalších orgánů a v těchto tkáních může poté docházet k 

její aktivaci redukční cestou. Hladiny aduktů u WT myší, po premedikaci AAI, jsou 2-10x 

nižší než v orgánech HRN myší (Obr. 11 B). Uvedené výsledky jsou ve shodě i s další studií 

(Xiao et al., 2008), která uvádí, že myši mající nedostatečnou aktivitu jaterních cytochromů 

P450 vykazují zvýšenou citlivost vůči aristolochovým kyselinám, resultující ke zvýšenému 

poškození ledvinné tkáně, tedy vývoji AAN. Tyto výsledky prokazují, že jaterní cytochromy 

P450 oxidují AAI a snižují tak její koncentraci v těchto tkáních. Výsledně pak dochází ke 

snížené tvorbě aduktů AAI s DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Tvorba aduktů AAI s DNA v orgánech kontrolních (WT) a geneticky modifikovaných myší 

(HRN), premedikovaných jednou dávkou 10 mg (A) nebo 50 mg AAI/kg (B). Stanovení byla provedena 

metodou „
32

P-postlabeling“. Výsledky jsou průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=3). RAL, 

relativní množství aduktů; ND, nedetekováno; F, faktor představující násobek množství aduktů u myší 

HRN v porovnání s WT: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 (data byla vyhodnocena Studentovým t-

testem).  
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 Skutečnost, že v játrech myší HRN jsou vyšší hladiny aduktů AAI s DNA než u myší 

kontrolních (WT), jež je důsledkem snížení jaterní demethylační aktivity, koresponduje také 

se zvýšenou aktivitou NAD(P)H:chinonoxidoreduktázy (NQO1) v jaterních cytosolech HRN 

myší. Cytosolární enzym NQO1 je nejefektivnějším enzymem schopným aktivace AAI v 

lidských a potkaních játrech a ledvinách (Stiborova et al., 2003, 2002a). V játrech myší HRN, 

oproti myším kontrolním (WT), byla zjištěna zvýšená exprese NQO1 (Obr. 12), což má za 

následek efektivnější aktivaci AAI a následnou tvorbu aduktů s DNA v jaterních cytosolech 

myší HRN. Obdobné zvýšené množství aduktů s DNA bylo nalezeno také v ledvinných 

cytosolech myší HRN oproti myším WT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Tvorba aduktů AAI s DNA jaterními cytosoly izolovanými z jater kontrolních myší (WT) a 

geneticky modifikovaných myší (HRN), premedikovaných denně po dobu 5 dní 125 mg BaP/kg (A) 

Stanovení byla provedena metodou „
32

P-postlabeling“. RAL, relativní obsah aduktů. Exprese proteinu 

NQO1 v jaterních cytosolech byla stanovena metodou „Western blot“ a intenzity zón ilustrující 

množství enzymu byly kvantifikovány (B). Stanovení enzymové aktivity NQO1 (C). Lidská 

rekombinantní NQO1 byla využita pro identifikaci proteinových zón NQO1 (NQO1 stan). Výsledky 

jsou průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=3). F, faktor představující rozdíl oproti hodnotám u  

nepremedikovaných myší: ***p<0,001 (data byla vyhodnocena Studentovým t-testem). 

 Oxidace AAI byla v diskutované publikaci (Levova et al., 2011, příloha č. 1) také 

sledována za použití potkaních jaterních mikrosomů, s využitím specifických induktorů pro 

jednotlivé podrodiny cytochromů P450, a potkaními rekombinantními cytochromy P450 

(mikrosomy hmyzích buněk transkefovaných bakulovirem obsahující rekombinantně 

exprimované potkaní cytochromy P450, NADPH:cytochrom P450 reduktázu a některé i 

cytochrom b5) (Obr. 13, str. 49).  
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Obr. 13: Oxidace AAI potkaními rekombinantními cytochromy P450. Výsledky jsou průměrné hodnoty 

± standardní odchylky (n=3). Kontrola obsahovala pouze NADPH:cytochrom P450 reduktázu; ND, 

nedetekováno. 

  

 Výsledky získané v této publikaci prokazují úlohu cytochromů P450 (zejména 

CYP1A1 a 1A2) užitých modelů (myš, potkan) jak v oxidační detoxikaci AAI (na AAIa), tak 

i v redukční aktivaci tohoto karcinogenu za tvorby aduktů s DNA, a to jak in vitro, tak in vivo. 

 

 

 

Podíl disertantky na prezentované publikaci: Izolace mikrosomálních a cytosolárních  

frakcí experimentálních modelů a podíl na jejich premedikaci studovanými látkami. Studium 

oxidačních (detoxikačních) reakcí AAI jak s myšími, tak také s potkaními mikrosomy a 

rekombinantními potkaními mikrosomy pomocí HPLC. Vyhodnocení experimentálních dat a 

jejich statistické zpracování. Participace na přípravě publikace. 
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5.2. Role cytochromů P450 v metabolismu karcinogenní 
aristolochové kyseliny I a jejich podíl na detoxikaci a aktivaci 
aristolochové kyseliny I v játrech potkana – publikace č. 2 
 

Tyto výsledky byly publikovány v časopise Neuroendocrinology Letters (příloha č. 2): 

Marie Stiborová, Jaroslav Mareš, Kateřina Levová, Jana Pavlíčková, František Bárta, Petr 

Hodek, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser (2011) Role of cytochromes P450 in metabolism of 

carcinogenic aristolochic acid I: evidence of their contribution to aristolochic acid I 

detoxication and activation in rat liver. Neuroendocrinol. Lett. 32 (Suppl.1), 121-130.  

 

 V další práci, která tvoří součást předkládané disertační práce, jsme se dále a detailněji 

zaměřili na studium metabolismu (aktivace i detoxikace) aristolochové kyseliny I potkaními 

jaterními cytochromy P450. V této práci byl ke studiu oxidace AAI využit jako model 

laboratorní potkan. Konkrétně byl studován efekt specifických inhibitorů a induktorů 

cytochromů P450 na uvedené aktivační a detoxikační reakce potkaními jaterními mikrosomy 

a rekombinantními potkaními cytochromy P450, tedy mikrosomy hmyzích buněk 

transfekovaných bakulovirem (Supersomy
TM

) obsahující rekombinantně exprimované 

cytochromy P450 a NADPH:cytochrom P450 reduktázu.  

 

 Ke studiu oxidace AAI potkaními jaterními mikrosomálními systémy byla tato zvířata 

premedikována specifickými induktory cytochromů P450. K „nabohacení“ určitých frakcí 

cytochromy P450 v játrech potkanů byly využity: Sudan I (induktor CYP1A1), fenobarbital 

(PB, „nabohacení“ podrodin CYP2B a 2C), ethanol (EtOH, induktor CYP2E1) a 

pregnenolon-16α-karbonitril (PCN, indukce CYP3A). Nejefektivnější v přeměně AAI na 

AAIa byly mikrosomy izolované z potkanů, kteří byli premedikováni Sudanem I (induktor 

podrodiny CYP1A) a fenobarbitalem (induktor CYP2B a 2C). Naopak „nabohacení“ této 

subcelulární frakce CYP2E1 a 3A vedlo ke snížení jejich aktivity oxidovat AAI 

(Obr. 14, str. 51). 
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Obr. 14: Oxidace AAI potkaními jaterními mikrosomy. Výsledky jsou průměrné hodnoty ± standardní 

odchylky (n=3). Data byla vyhodnocena Studentovým t-testem (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.  

 

 Při pokusech s využitím specifických inhibitorů cytochromů P450 jsme zaznamenali 

sníženou tvorbu AAIa v přítomnosti α-naftoflavonu (který inhibuje CYP1A1/2), furafylinu 

(který inhibuje CYP1A2), sulfafenazolu (inhibitor CYP2C) a diethyldithiokarbamátu, který 

inhibuje CYP2A a CYP2E1. Zmíněné cytochromy P450 by tedy mohly být, dle tohoto 

pokusu, v uvedených mikrosomálních systémech při přeměně AAI na AAIa nejefektivnější. 

Protože však výsledky s inhibitory nejsou vždy zcela jednoznačné (inhibitory např. mohou 

ovlivňovat i další cytochromy P450), bylo tedy nezbytné tyto výsledky interpretovat v 

kontextu s dalšími experimenty. V souhrnu lze konstatovat, že dané výsledky opět ukazují, že 

by se na demethylaci AAI na AAIa v potkaních jaterních mikrosomech mohly podílet 

zejména CYP1A1/2, nelze však vyloučit také podíl enzymů podrodiny CYP2C.  

 Hlavní role enzymů podrodiny CYP1A v demethylaci AAI byla již zjištěna v 

předchozí studii s využitím potkaních rekombinantních cytochromů P450 (Levova et al., 

2011, příloha č. 1). Jelikož ale systém potkaních rekombinantních cytochromů P450 1A1 a 

1A2 neobsahoval cytochrom b5, který může aktivitu těchto cytochromů P450 ovlivňovat 

(Schenkman and Jansson, 2003; Stiborova et al., 2006) a v jaterních mikrosomech se 

přirozeně vyskytuje, byl v uvedené studii (Stiborova et al., 2011b, příloha č. 2) sledován vliv 

tohoto proteinu na oxidaci AAI potkaními cytochromy P450 1A1 a 1A2. Cytochrom b5 

zvyšoval efektivitu oxidace AAI na AAIa potkaním cytochromem P450 1A2                     

Obr. 15, str. 52), zatímco tvorbu metabolitu potkaním CYP1A1 snižoval.  
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Obr. 15: Vliv cytochromu b5 na oxidaci AAI potkaními rekombinantními CYP1A1 a CYP1A2. 

Výsledky jsou průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=3). Data byla vyhodnocena Studentovým  

t-testem (*p<0,05, ***p<0,001); ND, nedetekováno. 

 

 

 Zjištěné výsledky naznačují, že v játrech potkanů hraje v detoxikaci AAI významnou 

úlohu CYP1A2, ev. CYP1A1, nicméně podíl dalších cytochromů P450 (např. CYP2C) na 

těchto reakcích nemůže být zcela vyloučen. Další studie prováděné v laboratoři, kde byla 

disertační práce vypracována, jsou tedy na řešení této otázky zaměřeny. 

 

 Rekombinantní potkaní cytochromy P450 použité v experimentech sledujících oxidaci 

AAI, jak v této studii, tak v práci předchozí (Levova et al., 2011, příloha č. 1), byly také 

využity pro studium aktivace AAI jednotlivými cytochromy P450. Schopnost potkaních 

jaterních mikrosomálních cytochromů P450 aktivovat AAI, za tvorby specifických 

kovalentních aduktů s DNA, byla již popsána dříve (Stiborova et al., 2001b). Jedná se o 

adukty 7-(deoxyadenosin-N
6
-yl)aristolaktam I (dA-AAI), 7-(deoxyguanosin-N

2
-

yl)aristolaktam I (dG-AAI) a 7-(deoxyadenosin-N
6
-yl)aristolaktam II (dA-AAII) (kap. 

2.3.3.1.1., Obr. 7, str. 36). Stejné adukty byly nalezeny též v tkáních pacientů trpících AAN 

(Arlt et al., 2002a; Bieler et al., 1997). V této práci jsme sledovali, zda potkaní rekombinantní 

cytochromy P450 též redukují AAI za tvorby uvedených aduktů s DNA (Obr. 16, str. 53). 

Zároveň byl také sledován vliv cytochromu b5 na aktivaci AAI jednotlivými cytochromy 

P450. 
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Obr. 16: Tvorba aduktů AAI s DNA po aktivaci potkaními rekombinantními CYP. Hodnoty jsou 

průměrem ze tří stanovení. Stanovení tvorby aduktů AAI s DNA byla provedena metodou „
32

P-

postlabeling“. Kontrolní stanovení bylo provedeno v přítomnosti samotné NADPH:cytochrom P450 

reduktázy. RAL, relativní množství aduktů; hodnoty signifikantní oproti CYP1A1 a CYP1A2 bez 

cytochromu b5: **p<0,01, ***p<0,001. 

 

Všechny testované potkaní rekombinantní cytochromy P450 aktivovaly za 

anaerobních podmínek AAI za vzniku aduktů s DNA. V kontrolním stanovení, které bylo 

provedené pouze za přítomnosti NADPH:CYP reduktázy, byla detekována nízká hladina 

aduktů AAI s DNA daná aktivitou této reduktázy. Stejné množství aduktů bylo nalezeno i za 

přítomnosti většiny potkaních cytochromů P450 (Obr. 16). V případě cytochromů P450 

podrodiny 1A však bylo tvořené výrazně vyšší množství aduktů AAI s DNA, zejména 

v případě CYP1A2. Přidání cytochromu b5 zvýšilo efektivitu CYP1A2 aktivovat AAI, 

v případě CYP1A1 cytochrom b5 snižoval aktivaci AAI za tvorby aduktů AAI s DNA. 

Uvedené výsledky plně potvrzují, že se v případě potkaních cytochromů P450  na redukční 

aktivaci podílejí především cytochromy P450 1A1 a 1A2.  

 Výsledky prezentované v uvedené publikaci (Stiborova et al., 2011b, příloha č. 2) plně 

prokazují, že potkaní cytochromy P450 1A1 a 1A2 jsou zodpovědné jak za aktivaci (redukci) 

AAI, vedoucí k tvorbě aduktů s DNA, tak také za detoxikační demethylaci AAI (oxidaci) na 

AAIa in vitro. Tyto výsledky napovídají, že se AAI za anaerobních podmínek (při nízkých 

koncentracích kyslíku) váže na CYP1A1/2 jako 6. ligand hemového železa, a je tak v průběhu 

reakčního cyklu redukována. Naproti tomu za aerobních podmínek vystupuje AAI jako 
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substrát cytochromů P450 1A1 a 1A2 a dochází k O-demethylační reakci methoxy skupiny 

AAI za vzniku aristolochové kyseliny Ia (AAIa). Nejen tedy hladiny exprese daných enzymů 

mohou, ať už v játrech či dalších tkáních, ovlivnit míru toxicity a karcinogenity aristolochové 

kyseliny I in vivo, nýbrž také koncentrace kyslíku v těchto tkáních může ovlivňovat 

rovnováhu mezi tím, zda a v jaké míře je AAI detoxikována či aktivována. 

 

 

 

 

 

 Podíl disertantky na prezentované publikaci: Premedikace potkanů specifickými 

induktory. Izolace mikrosomálních frakcí z orgánů potkanů a jejich charakterizace. Studium 

tvorby detoxikačního metabolitu AAIa pomocí HPLC zmíněnými zvířecími modely a 

systémy in vitro. Studium vlivu specifických induktorů a inhibitorů cytochromů P450 na 

danou reakci. Vyhodnocení experimentálních dat, statistické zpracování a participace na 

přípravě publikace.  
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5.3. Role cytochromů P450 1A1 a 1A2 v aktivaci a detoxikaci 
karcinogenu aristolochové kyseliny I: studie s myšími modely 
Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-), Cyp1a1/1a2(-/-) – publikace č. 3 
 

 Tyto výsledky byly publikovány v časopise Chemical Research in Toxicology 

(příloha č. 3): Volker M. Arlt, Kateřina Levová, František Bárta, Zhanquan Shi, James D. 

Evans, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser, David W. Nebert, David H. Phillips, Marie Stiborová 

(2011) Role of P450 1A1 and P450 1A2 in bioactivation versus detoxication of the renal 

carcinogen aristolochic acid I: studies in Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-), and Cyp1a1/1a2(-/-) mice. 

Chem. Res. Toxicol. 24(10), 1710-1719. 

 

 V předešlých dvou pracích (publikace č. 1 a 2) jsme prokázali, že v modelovém 

organismu potkana, se na oxidačních (detoxikačních) a redukčních (aktivačních) reakcích 

podílejí zejména potkaní cytochromy P450 1A1 a 1A2. Dále jsme také, využitím myšího 

modelu HRN s deletovaným genem pro enzym NADPH:cytochrom P450 reduktázu v 

hepatocytech, nastínili, jaký by mohl být osud AAI v případě tohoto modelového organismu, 

myši. Pokud není AAI v játrech cytochromy P450 (pravděpodobně CYP1A1/2) dostatečně 

metabolisována, za vzniku detoxikačního metabolitu AAIa, dochází k její aktivaci a zvýšené 

tvorbě aduktů s DNA ve sledovaných tkáních. 

 

 Abychom dále osvětlili konkrétní úlohu jednotlivých cytochromů P450 podrodiny 1A 

v metabolismu AAI, využili jsme ke studiu této problematiky geneticky upravené linie myší, 

u kterých byly „deletovány“ geny právě pro tyto cytochromy P450, CYP1A1 a/nebo 

CYP1A2. Konkrétně se jedná o následující linie: Cyp1a1(-/-) (Dalton et al., 2000), Cyp1a2(-/-

) (Liang et al., 1996) a Cyp1a1/1a2(-/-) (Dragin et al., 2007). Kontrolní linie byla bez 

genetické úpravy a obsahovala Cyp1a1 i Cyp1a2. Pro naše experimenty byly tyto myši 

vystaveny působení AAI (byly premedikovány touto látkou). V premedikovaných zvířatech 

pak byla sledována nejen tvorba detoxikačního metabolitu AAIa in vivo i in vitro, za katalýzy 

jaterními a ledvinnými cytochromy P450, ale také tvorba aduktů AAI s DNA pomocí metody 

„
32

P-postlabeling“ (jak in vivo, tak také in vitro). Studována byla také exkrece AAIa močí u 

myší vystavených AAI.  

 Delece genů pro CYP1A1 a 1A2 vedla ke změnám v tvorbě aduktů AAI s DNA v 

použitých myších modelech. Vyšší hladiny aduktů AAI s DNA v porovnání s kontrolními 

(WT) zvířaty byly nalezeny v ledvinách a slezině myší Cyp1a1(-/-), v játrech Cyp1a2(-/-) 
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myší a ve všech sledovaných tkáních u linie Cyp1a1/1a2(-/-) (Obr. 17). Tato data naznačují, 

že absence CYP1A1 a/nebo 1A2 vede ke snížení detoxikace aristolochové kyseliny I 

(demethylace na AAIa) a tudíž je jí k dispozici více pro následnou aktivaci za vzniku aduktů 

s DNA. Tato skutečnost je zřejmá zejména z nárůstu tvorby aduktů s AAI u linie 

Cyp1a1/1a2(-/-), která má deletované geny pro oba enzymy. Snížená schopnost detoxikovat 

AAI byla také potvrzena i experimenty s tvorbou aduktů s DNA in vitro, za použití jaterních 

mikrosomů linie Cyp1a1/1a2(-/-). Díky této nedostatečné detoxikaci AAI na AAIa 

cytochromy P450 1A1 a 1A2, dochází k její redukční aktivaci, katalyzované jinými enzymy 

než CYP1A1 a 1A2, a tím ke zvýšené tvorbě aduktů AAI s DNA.  

 Největší množství aduktů AAI s DNA vzniká in vivo v ledvinách (Obr. 17). Naopak v 

pokusech in vitro byly v aktivaci AAI mnohem efektivnější jaterní mikrosomy, obzvláště 

jaterní mikrosomy myší premedikovaných AAI, v porovnání s ledvinnými. Možným 

vysvětlením těchto výsledků může být skutečnost, že metabolity AAI např. aristolaktamy 

mohou být v játrech konjugovány a následně transportovány do ledvin jako cílového orgánu, 

kde pak následně přispívají k tvorbě aduktů s DNA. Nicméně tato hypotéza musí být ještě 

potvrzena dalšími experimenty. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Tvorba aduktů AAI s DNA v orgánech geneticky modifikovaných myší, po premedikaci 50 

mg AAI /kg. Výsledky jsou průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=3); *p<0,05 (data byla 

vyhodnocena Studentovým t-testem); RAL, relativní množství aduktů; F, faktor představující násobek 

množství aduktů u geneticky modifikovných myší v porovnání s WT myšmi. Tvorba aduktů AAI s DNA 

byla stanovena v játrech, plicích, ledvinách, močovém měchýři, slezině a střevě. 
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 V předchozích pracích byla jako hlavní metabolit v moči nalezena AAIa (Chan et al., 

2007; Shibutani et al., 2010), a to jak volná sloučenina, tak ve formě konjugátu s kyselinou 

glukuronovou, sulfátem nebo acetátem. V našich experimentech jsme však tvorbu konjugátů 

AAIa v moči nestudovali. Jejich tvorbu tedy nelze vyloučit. Lze předpokládat, že množství 

nekonjugované AAIa nalezené v moči myší proto nereflektuje veškerou detoxikaci AAI. Data 

zjištěná v našich experimentech in vitro a in vivo potvrzují pozorování zjištěné Rosenquistem 

a kolegy (Rosenquist et al., 2010), že za detoxikaci AAI na AAIa je u myší zodpovědný 

především cytochrom P4501A2. Navíc jsme však jasně prokázali, že v detoxikaci AAI je 

efektivní i CYP1A1. 

 

 Výsledky zjištěné v této studii (Arlt et al., 2011a, příloha č. 3) ukazují, jakým 

způsobem se na aktivaci AAI podílejí myší cytochromy P450 1A1 a 1A2. Individuální 

vnímavost jedinců vůči AAI je určena koncentrací AAI v tkáních a rovnováhou mezi její 

oxidací a redukcí cytochromy P450 1A1 a 1A2 v ledvinách, cílovém orgánu působení 

aristolochové kyseliny I, a v játrech, kde je AAI detoxikována.  

 

 

 

 

 

 

Podíl disertantky na prezentované publikaci: : Izolace mikrosomálních frakcí z orgánů 

zvířat, jejich charakterizace a stanovení aktivit enzymů v těchto frakcích pomocí specifických 

markerových substrátů. Studium tvorby oxidačního metabolitu AAIa myšími mikrosomy 

pomocí HPLC. Studium exkrece AAIa v moči myší vystavených AAI pomocí HPLC. 

Vyhodnocení experimentálních dat, jejich statistické zpracování a participace na přípravě 

publikace. 
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5.4. Bioaktivace versus detoxikace karcinogenu aristolochové 
kyseliny I lidskými cytochromy P450 – publikace č. 4 
 

 Tyto výsledky byly publikovány v časopise Toxicological Sciences (příloha č. 4): 

Marie Stiborová, Kateřina Levová, František Bárta, Zhanquan Shi, Eva Frei, Heinz H. 

Schmeiser, David W. Nebert, David H. Phillips, Volker M. Arlt (2012) Bioactivation versus 

detoxication of the urothelial carcinogen aristolochic acid I by human cytochrome P450 1A1 

and 1A2. Toxicol. Sci. 125(2), 345-358. 

 

 Výsledky, které jsme získali v předešlých pracích (přílohy č. 1-3), ukazují, jak probíhá 

metabolismus AAI v modelových organismech potkana a myši a jakou úlohu v něm hrají 

cytochromy P450 1A1 a 1A2. Pokud není AAI těmito enzymy v játrech v dostatečné míře 

detoxikována, dochází k její aktivaci (a to kromě cytochromů P450 1A1 a 1A2 i dalšími 

enzymy) za vzniku aduktů AAI s DNA v celé řadě orgánů. Rovnováhu mezi detoxikačními a 

aktivačními reakcemi cytochromů P450 nicméně neovlivňují pouze hladiny exprese těchto 

enzymů, ať už v játrech nebo dalších tkáních, ale míru toxicity AAI in vivo může také 

ovlivňovat koncentrace kyslíku v těchto tkáních. Pokud reakce probíhá aerobně, je AAI 

detoxikována cytochromy P450 podrodiny 1A  O-demethylační reakcí na AAIa. V případě, že 

reakce probíhá za nepřístupu vzduchu, je AAI v průběhu reakčního cyklu cytochromy P450 

1A1 a 1A2 redukována, což je první krok vedoucí ke vzniku aduktů AAI s DNA.  

 Cílem našich dalších experimentů bylo nastínit, jak tyto uvedené detoxikační a 

aktivační reakce AAI probíhají v lidském organismu. Abychom tuto problematiku osvětlili, 

využili jsme k dalším experimentům v této studii dvě unikátní zvířecí linie, tzv. 

„humanizované“ myši nesoucí lidské formy genů CYP1A1 a CYP1A2 místo myších 

orthologních genů  Cyp1a1/1a2. Za pomoci těchto geneticky modifikovaných myší lze 

studovat participaci obou enzymů na metabolismu AAI in vivo. Obě linie se liší tím, že jedna 

má vysokoafinitní Ah receptor [hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-)_Ahr
b1

] (Dragin et al., 2007), 

zatímco druhá linie myší obsahuje nízkoafinitní Ah receptor [hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-

)_Ahr
d
] (Shi et al., 2008), kap. 2.1.4.1.1., str. 25. Tato linie, s nižší afinitou substrátů 

cytochromů P450 1A1 a 1A2 k Ah receptoru, je relevantnější pro určení rizika xenobiotik pro 

člověka, protože v lidské populaci se vyskytuje tato forma mnohem častěji (Nebert et al., 

2004). Kontrolní linie byla totožná s linií WT využitou v předchozí studii (Arlt et al., 2011a, 

příloha č. 3), byla bez genetické úpravy a obsahovala myší Cyp1a1 i Cyp1a2. Použité myší 

linie byly pro naše experimenty premedikovány AAI. Studium metabolismu AAI pomocí 
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těchto dvou myších modelů in vivo bylo také doplněno studiem metabolismu AAI in vitro, za 

využití lidských mikrosomů a rekombinantmích lidských cytochromů P450. Sledována byla 

také exkrece AAIa v moči těchto myší, vystavených působení AAI, obdobně jako v předchozí 

studii (Arlt et al., 2011a, příloha č. 3). 

 

 Nahrazení genů lidskou formou CYP1A1 a CYP1A2 místo myších orthologních genů  

Cyp1a1/1a2 vedlo ke změnám v tvorbě aduktů AAI s DNA v orgánech těchto myších modelů. 

Hladiny vytvořených aduktů AAI s DNA byly v několika studovaných tkáních vyšší u 

CYP1A-humanizovaných myší oproti myším kontrolním (WT, nesoucí myší formy genů) 

(Obr. 18). Zjištěné výsledky naznačují, že exprese lidských forem těchto cytochromů P450 

vede k výraznější aktivaci AAI než u myší obsahujících myší orthologní geny. Z obou těchto 

myších linií byly vyšší hladiny aduktů pozorovány u linie s vysokoafinitním Ah receptorem 

(Ahr
b1

). Největší množství aduktů AAI s DNA, ze všech sledovaných orgánů, bylo opět 

nalezeno v ledvinách (pro srovnání Obr. 17, str. 56 a příloha č. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Tvorba aduktů AAI s DNA v orgánech myší nesoucích lidské formy cytochromů P450 1A1 a 

1A2 místo myších orthologních genů. Myši byly premedikovány 50 mg/kg AAI. Výsledky jsou 

průměrné hodnoty ± standardní odchylky (n=4); *p<0,01 vzhledem k WT (data byla vyhodnocena 

Studentovým t-testem); RAL, relativní množství aduktů; F, faktor představující násobek množství 

aduktů u geneticky modifikovných myší v porovnání s WT myšmi;  –Ahr
b1

 = vysokoafinitní Ah 

receptor; -Ahr
d
 =nízkoafinitní Ah receptor;  Tvorba aduktů AAI s DNA byla stanovena v játrech, 

plicích, ledvinách, močovém měchýři, slezině a střevě. 
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 Naopak v pokusech s aktivací AAI in vitro byly mnohem efektivnější jaterní 

mikrosomy těchto myší v porovnání s ledvinnými (obdobně jako v předchozí studii, publikace 

č. 3), obzvláště jaterní mikrosomy myší premedikovaných AAI. Tuto skutečnost si opět 

vysvětlujeme tím, že v játrech mohou být některé metabolity AAI konjugovány a ve formě 

těchto konjugátů mohou být poté transportovány do ledvin, cílového orgánu působení 

karcinogeneze AAI, a zde mohou posléze přispívat k tvorbě aduktů s DNA. Zmíněná 

hypotéza musí být ale ještě potvrzena dalšími experimenty. 

 

 Studium tvorby detoxikačního metabolitu AAIa in vitro jaterními mikrosomy těchto 

myší vedlo ke zjištění, že v případě, kdy myši nebyly vystaveny působení AAI (nebyly touto 

látkou premedikovány), byly v této oxidační reakci efektivnější mikrosomy myší nesoucích 

lidské formy cytochromů P450 1A1 a 1A2 (oproti kontrolním myším WT, nesoucím myší 

othologní geny CYP1A1 a 1A2). Naopak premedikace myší AAI vedla k naprosto opačnému 

trendu. U CYP1A-humanizovaných myší jsme zaznamenali výrazný pokles oxidace AAI na 

detoxikační metabolit AAIa a u myší WT naopak nárůst.  

 Tato zjištění poukazují na skutečnost, že vystavení CYP1A-humanizovaných myší 

působení AAI vede ke snížení aktivity enzymů CYP1A1 a 1A2, resultující v pokles 

detoxikace AAI těmito enzymy a naopak v nárůst tvorby aduktů AAI s DNA oproti WT 

myším (myši nesoucí myší formu genů těchto cytochromů P450). Snížení aktivity CYP1A1 a 

1A2, resultující v pokles tvorby detoxikačního metabolitu AAIa po premedikaci zvířat AAI, 

odpovídalo poklesu hodnot aktivit cytochromů P450 1A1 a 1A2, sledovaných pomocí 

„markerových“ substrátů. 

 

 Tvorba detoxikačního metabolitu AAI (AAIa) in vitro byla v této práci také studována 

pomocí lidských jaterních mikrosomů, lidských rekombinantních cytochromů P450 

(Supersomů
TM

) a sledováním vlivu specifických inhibitorů cytochromů P450 na tuto 

demethylační reakci AAI. Množství vznikajícího metabolitu AAIa lidskými jaterními 

mikrosomy statisticky signifikantně korelovalo s oxidací Sudanu I, která je markerovou reakcí 

pro CYP1A1 a fenacetin-O-deethylací, která je markerovou reakcí pro CYP1A2. Tyto 

výsledky jasně prokazují, že v lidských játrech jsou za demethylaci AAI na AAIa zodpovědné 

CYP1A1 a 1A2. Také sledování tvorby AAIa rekombinantními lidskými cytochromy P450 

prokázalo, že nejefektivnější v přeměně AAI na AAIa jsou CYP1A1 a 1A2 (v menší míře 

také CYP podrodiny 2C). Vedoucí úlohu těchto lidských cytochromů P450 1A1 a 1A2 v 

detoxikaci AAI také potvrdily experimenty s inhibitory cytochromů P450. 
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 Využitím dvou unikátních myších linií nesoucích lidskou formu genů CYP1A1 a 

CYP1A2 místo myších orthologních genů, jsme prokázali úlohu těchto lidských cytochromů 

P450 v metabolismu AAI in vitro a in vivo. Linie nesoucí lidské formy těchto genů 

vykazovaly větší účinnost jak v oxidaci, tak i v detoxikaci AAI oproti myší linii WT, přičemž 

nebyl pozorován výrazný rozdíl mezi cytochromem P450 1A1 a 1A2. Tyto lidské enzymy 

jsou tedy zodpovědné jak za redukční aktivaci karcinogenní AAI, tak také za její detoxikaci, 

při které vzniká 8-hydroxyaristolochová kyselina I (AAIa).  

 

 

 

 

Podíl disertantky na prezentované publikaci: : Izolace mikrosomálních frakcí z orgánů 

zvířat, jejich charakterizace a stanovení aktivit enzymů v těchto frakcích pomocí specifických 

markerových substrátů. Studium tvorby detoxikačního metabolitu AAIa těmito myšími 

mikrosomy, lidskými jaterními mikrosomy, lidskými rekombinantními cytochromy P450 

pomocí HPLC a sledování vlivu specifických inhibitorů cytochromů P450 na tuto reakci. 

Studium exkrece AAIa v moči myší vystavených AAI pomocí HPLC. Vyhodnocení 

experimentálních dat a jejich statistické zpracování. Participace na přípravě publikace.  
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5.5. Exprese NAD(P)H:chinonoxidoreduktázy v CYP1a-
knockout a CYP1A-humanizovaných myších liniích a 
sledování jejího efektu na aktivaci karcinogenní 
aristolochové kyseliny I – publikace č. 5 
 

 Tyto výsledky byly publikovány v časopise Toxicology and Applied 

Pharmacology (příloha č. 5): Kateřina Levová, Michaela Moserová, David W. Nebert, 

David H. Philips, Eva Frei, Heinz H. Schmeiser, Volker M. Arlt, Marie Stiborová (2012) 

NAD(P)H:quinone oxidoreductase expression in CYP1a-knockout and CYP1A-humanized 

mouse lines and its effect on bioactivation of the carcinogen aristolochic acid I. Toxicol. Appl. 

Pharmacol. 265, 360-367. 

 

  

 Výsledky našich předchozích prací (publikace uvedené jako přílohy č. 1-4) objasnili, 

jakou roli v metabolismu AAI hrají mikrosomální enzymy cytochromy P450, zejména pak 

cytochromy P450 1A1 a 1A2. Metabolismu AAI se ale také účastní cytosolární enzymy. V 

předešlých studiích bylo totiž zjištěno, že hlavním enzymem aktivujícím AAI je lidská, 

potkaní a myší NQO1 (Stiborova et al., 2011a, 2008b, 2003). V této práci jsme se tedy 

detailně zabývali vlivem AAI na expresi a aktivitu tohoto enzymu, NQO1. 

 

 Ke studiu této problematiky jsme opět využili dva typy zvířecích modelů, stejných, 

které byly použity v předchozích dvou pracích (publikace č. 3 a 4). Prvním typem byly 

geneticky upravené linie myší, u kterých byly „deletovány“ geny pro tyto cytochromy P450 

1A1 a/nebo 1A2. Konkrétně se jedná o následující linie: Cyp1a1(-/-) (Dalton et al., 2000), 

Cyp1a2(-/-) (Liang et al., 1996) a Cyp1a1/1a2(-/-) (Dragin et al., 2007). Druhým typem byly 

dvě linie tzv. „humanizovaných“ myší nesoucí lidskou formu genů CYP1A1 a CYP1A2 místo 

myších orthologních genů Cyp1a1/1a2, které se liší vysoko/nízko afinitním Ah receptorem 

[hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-)_Ahr
b1

] (Dragin et al., 2007), respektive 

[hCYP1A1_1A2_Cyp1a1/1a2(-/-)_Ahr
d
] (Shi et al., 2008). Kontrolní linie (WT) byla bez 

genetické úpravy a společná pro oba typy geneticky upravených myší. Pro naše experimenty 

byly tyto myši premedikovány AAI. 
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 V práci jsme porovnávali hladiny exprese proteinu NQO1v játrech, ledvinách a plicích 

použitých myších modelů, myší CYP1a-knockout, CYP1A-humanizovaných a WT myší 

(kontrolních). Studován byl také vliv AAI na expresi NQO1 v orgánech těchto myší. 

Vzhledem k tomu, že je NQO1 cytosolárním enzymem, porovnávali jsme jeho expresi v 

jaterních, ledvinných a plicních cytosolech použitých myších linií. V těchto cytosolárních 

frakcích byla také stanovena aktivita NQO1 a byla v nich sledována i tvorba aduktů AAI s 

DNA in vitro. 

 

 Exprese proteinu NQO1 byla detekována ve všech vzorcích cytosolů. U myší 

„CYP1A-knockout“ nepremedikovaných AAI jsme detekovali signifikantně vyšší hladiny 

exprese NQO1 oproti myším WT, a to ve všech sledovaných orgánech. Tomu také odpovídaly 

aktivity NQO1 nalezené v játrech těchto myší. Nárůst aktivity NQO1 oproti myším WT však 

nebyl pozorován v ledvinách těchto myší a v plicních cytosolech nebyla aktivita NQO1 

prakticky detekovatelná. Nemohla proto být porovnávána s hladinami exprese NQO1. 

Premedikace „CYP1A-knockout“ myší AAI vedla ke zvýšené expresi NQO1 zejména v 

ledvinných cytosolech (pozorována u všech linií) a u cytosolů WT a Cyp1a1(-/-) myší ve 

všech studovaných orgánech. Tento nárůst exprese NQO1 byl také spojen s nárůstem aktivity 

NQO1 v uvedených cytosolech. 

 

  U druhého typu CYP1A-humanizovaných myší byla situace obdobná. V 

jaterních a ledvinných cytosolech byla u nepremedikovaných myší pozorována vyšší exprese 

NQO1 u obou linií (Ahr
b1 

a Ahr
d
) oproti WT, přičemž tato exprese korelovala s aktivitou 

NQO1 v ledvinách. V jaterních cytosolech těchto myší však nárůst aktivity NQO1 nebyl 

prozorován. V plicních cytosolech byla zaznamenána snížená exprese NQO1 u linie Ahr
d
. 

Premedikace těchto zvířat AAI vedla, ve všech sledovaných orgánech, ke zvýšené expresi 

NQO1.  

 

 Obecně lze tedy říci, že premedikace myší AAI vede ke zvýšené expresi proteinu 

NQO1, jež resultuje ve zvýšenou enzymovou aktivitu tohoto enzymu v jaterních a ledvinných 

cytosolech transgenních i WT myší. Největší nárůst exprese NQO1 byl zaznamenán v 

ledvinách. AAI je tedy schopná indukovat NQO1 v ledvinách, jež jsou cílovým orgánem 

toxicity vyvolané působením AAI. Indukce je patrná také v játrech, nejdůležitějším orgánu 

podílejícím se na metabolismu xenobiotik včetně AAI. Tyto výsledky jsou v souladu s 

předchozími studiemi, kde premedikace potkanů AAI vedla ke zvýšení aktivity NQO1 v 
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ledvinách těchto zvířat (Stiborova et al., 2001b), a ke zvýšené expresi proteinu NQO1 v 

myších ledvinách (Arlt et al., 2011b). Je tedy pravděpodobné, že je tento enzym také 

indukován v ledvinách pacientů s AAN a BEN, a může tedy přispívat ke zvýšenému riziku 

tvorby nádorů močových cest. Mechanismus indukce NQO1 pomocí AAI nebyl dosud 

jednoznačně objasněn. Je však známo, že indukce tohoto proteinu probíhá přes dva odlišné 

regulační elementy „ARE“ a „XRE“ (viz kapitola 2.1.4.1, str. 24), v obou případech 

zahrnující aktivaci Ah receptoru.  

 Zvýšená exprese NQO1 v ledvinách a játrech transgenních a WT myší koreluje se 

zvýšenou enzymovou aktivitou NQO1 v obou těchto orgánech. U jaterního cytosolu paralelně 

s tím pozorujeme také zvýšenou tvorbu aduktů AAI s DNA. Všechny tři linie myší s 

„deletovanými“ geny Cyp1a1 a/nebo Cyp1a2 vykazovali podobnou hladinu exprese a aktivitu 

NQO1 jako linie hCYP1A1_1A2_Cyp1a1_1a2(-/-)_Ahr
d
 nesoucí lidské CYP1A orthology 

regulované nízkoafinitním Ah receptorem. Jak již bylo zmíněno dříve, je tato linie Ahr
d
 

relevantnější pro určení rizika pro člověka, protože v lidské populaci se vyskytuje tato 

nízkoafinitní forma Ah receptoru mnohem častěji (Nebert et al., 2004). Druhá linie použitých 

„humanizovaných“ myší, hCYP1A1_1A2_Cyp1a1_1a2(-/-)_Ahr
b1 

s vysokoafinitním Ah 

receptorem, ukázala podobné výsledky exprese NQO1 jako myši WT (kontrolní).  

  

 Výsledky této práce jsou nejen v souladu s výsledky z předchozích publikací (Arlt et 

al., 2011a; Levova et al., 2011; Stiborova et al., 2012), ale dále je i rozšiřují. Pokud nedochází 

v játrech k expresi CYP1A, má to za následek sníženou detoxikaci AAI a NQO1 se stává 

hlavním enzymem katalyzujícím aktivaci AAI za vzniku aduktů AAI s DNA. Ten je navíc 

premedikací myší AAI indukován, což vede k dalšímu zvýšení aktivace AAI a tvorbě aduktů 

AAI s DNA v játrech. 

 

 

 

Podíl disertantky na prezentované publikaci: Izolace jaterních, ledvinných a plicních 

cytosolárních frakcí z orgánů testovaných zvířat. Provedení stanovení exprese proteinu NQO1 

v těchto cytosolárních frakcích metodou „Western blotting“ a stanovení aktivit NQO1. 

Vyhodnocení experimentálních dat, jejich statistické zpracování a participace na přípravě 

publikace.  
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 Předkládaná disertační práce přináší nové poznatky o úloze cytochromů P450 v 

redukční aktivaci a oxidační detoxikaci aristolochové kyseliny I (AAI).  

 Výsledky získané v disertační práci prokazují, že cytochromy P450 1A1 a 1A2 

člověka, potkana i myši jsou schopné oxidačně demethylovat AAI, za vzniku detoxikačního 

metabolitu AAIa, ale zároveň ji také redukčně aktivovat za vzniku aduktů AAI s DNA, a to 

jak in vitro, tak také in vivo. Výsledky napovídají, že se AAI při nízkých koncentracích 

kyslíku váže na CYP1A1 a 1A2 jako 6. ligand hemového železa a je tudíž v průběhu 

reakčního cyklu redukována. Naopak pokud reakce probíhá za aerobních podmínek, 

vystupuje AAI jako substrát těchto cytochromů P450 1A1 a 1A2 a je jimi O-demethylována 

za vzniku aristolochové kyseliny Ia (AAIa). Rovnováha mezi tím, zda je aristolochová 

kyselina I in vivo detoxikována či aktivována, tedy míra její toxicity, může být ovlivněna 

nejen hladinami exprese daných enzymů, ale také koncentrací kyslíku v jednotlicývh tkáních.  

 Výsledky disertační práce také prokázaly, že po premedikaci myší AAI dochází ke 

zvýšené expresi cytosolárního enzymu NQO1, hlavního enzymu aktivujícího AAI 

v organismech potkana, myši i člověka. Tato skutečnost má za následek zvýšenou redukční 

aktivaci tohoto karcinogenu v játrech, nejdůležitějším orgánu, kde dochází k metabolismu 

xenobiotik, a v ledvinách, jež jsou cílovým orgánem genotoxického působení AAI. 
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