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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá inhibicí 11-hydroxysteroiddehydrogenázy 1 

v hipokampu. Cílem bylo zjistit, zda vybrané inhibitory při intraperitoneálním podání 

procházejí hematoencefalickou bariérou, stanovit časový průběh inhibice hipokampální 

11-HSD1, porovnat účinnost jednotlivých inhibitorů a u těch nejúčinnějších zjistit jejich 

plazmatickou koncentraci a porovnat ji s plazmatickými koncentracemi glukokortikoidů. 

Vybranými inhibitory byly emodin, quercetin, glycyrrhetinová kyselina a substituovaný 

adamantyl C544. Nejvýraznější efekt na inhibici 11-HSD1 vykazovaly neselektivní inhibitor 

glycyrrhetinová kyselina a selektivní inhibitor substituovaný adamantyl C544. Porovnáním 

plazmatických hladin těchto inhibitorů a plazmatických hladin glukokortikoidů bylo zjištěno, 

že selektivní inhibice C544 neovlivňuje celkovou hladinu kortikosteronu, a tedy aktivitu HPA 

osy, což z něj dělá významný potentní inhibitor 11-HSD1 vhodný pro další studium.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the inhibition of 11-hydroxysteroid dehydrogenase 1 

in the hippocampus. The aim was to determine whether the selected inhibitors with 

intraperitoneal administration pass through the blood-brain barrier, to determine the time 

course of inhibition of hippocampal 11-HSD1, to compare the efficacy of different inhibitors 

and to find out plasma concentrations of the most effective inhibitors and compare them with 

plasma concentrations of glucocorticoids. Selected inhibitors were emodin, quercetin, 

glycyrrhetinic acid and substituted adamantyl C544. The most significant effect 

on the inhibition of 11-HSD1 demonstrated nonselective inhibitor glycyrrhetinic acid and 

selective inhibitor substituted adamantyl C544. By comparing the plasma levels of these 

inhibitors, and the plasma levels of glucocorticoids was found that the selective inhibition 

by the C544 does not affect the overall level of corticosterone, and thus the activity of the 

HPA axis, which makes it important potent inhibitor of 11-HSD1 suitable for further studies. 
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Seznam zkratek 
11-HSD 11-hydroxysteroiddehydrogenáza 11-hydroxysteroid dehydrogenase 
11-DHC 11-dehydrokortikosteron 11-dehydrocorticosterone 
ACTH adrenokortikotropní hormon  adrenocorticotropic hormone 
AMK aminokyselina aminoacid 
Asn asparagin asparagine 
AVP vazopresin (antidiuretický hormon) arginine vasopressin 
C544 substituovaný adamantyl C544 Compound C544 
CBG globulin vázající kortikosteroidy corticosteroid-binding globulin 
CRH kortikoliberin corticotropin-releasing hormone 
CS kortikosteron corticosterone 
CTRL kontrola, kontrolní control 
DMEM Dulbekova modifikace bazálního Dulbeccos modified Eagle's  
 Eaglova média medium 
cDNA komplementární DNA complementary DNA 
ER endoplazmatické retikulum endoplasmic reticulum 
GA glycyrrhetinová kyselina glycyrrhetinic acid 
GC glukokortikoidy glucocorticoids 
Gly glycin glycine 
GR glukokortikoidní receptor glucocorticoid receptor 
GRE  glucocorticoid response element 
H6PDH hexóza-6-fosfátdehydrogenáza hexose-6-phosphate dehydrogenase 
HPA osa hypothalamus-hypofýza-nadledviny hypothalamus-pituitary-adrenal axis 
HPLC  vysokoúčinná kapalinová high performance liquid  

 chromatografie chromatography 
i.p. intraperitoneálně intraperitoneal 
Lys lysin lysine 
MR mineralokortikoidní receptor mineralocorticoid receptor 
NAD+ nikotinamidadenindinukleotid nicotinamide adenine dinucleotide 
NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát nikotinamidadenindinucleotide- 
  phosphate 
P450scc P450 vedlejší řetěžec oddělující enzym P450 cholesterol side-chain cleavage 
PVN paraventrikulární jádro hypothalamu Paraventricular nucleus of 

 hypothalamus 
SDR enzymy   short-chain dehydrogenases/reductases  

 superfamily 
Ser serin serine 
SPE extrakce na pevné fázi solid phase extraction 
Tyr tyrosin tyrosine 
UPLC-MS/MS ultraúčinná kapalinová chromatografie/ ultra performance liquid  
 tandemová hmotnostní spektrometrie chromatography-tandem mass  
  spectrometry) 
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1 Úvod 

Glukokortikoidy jsou známy jako tzv. stresové hormony. Jsou secernovány z nadledvin, 

přičemž tato sekrece je řízena osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA), jedním 

z nejdůležitějších neuroendokrinních systémů, který pomáhá organismu reagovat a vyrovnat 

se se stresovou zátěží (narušením homeostázy). HPA osa může být aktivována buď reálným 

narušením homeostázy prostřednictvím struktur mozkového kmene, které tyto vnitřní změny 

zaznamenávají, nebo může být aktivována prostřednictvím limbického systému, který HPA 

osu aktivuje, pokud narušení homeostázy předvídá na základě předchozí zkušenosti. 

Výsledkem aktivace HPA osy je výlev glukokortikoidů z nadledvin, které pak řídí celou řadu 

tělesných funkcí jako metabolismus lipidů a sacharidů, imunitní a cévní systém, rovnováhu 

iontů, atd. a celou řadu procesů v centrálním nervovém systému ovlivňujících 

neurotransmitery, receptory, kanály, cytoskeletární proteiny či buněčný metabolismus. To vše 

za účelem znovunastolení rovnováhy. 

Dostupnost a působení glukokortikoidů v mozku ovlivňuje několik faktorů. Za prvé 

téměř všechny aktivní molekuly hormonu v krvi cirkulují navázány na plazmatické proteiny  

a nemohou se tak dostat k cílové tkáni, neaktivní molekuly hormonu však mohou cirkulovat 

volně. Za druhé, aby mohly glukokortikoidy působit v mozkové tkáni, musí překonat 

hematoencefalickou bariéru, která obsahuje tzv. multidrug-resistance P glykoproteiny, které 

skrz membránu mohou transportovat celou řadu látek včetně steroidů a mohou tak ovlivňovat 

její propustnost. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujícím působení glukokortikoidů 

lokálně přímo v buňce je pak prereceptorový metabolismus zajišťovaný enzymy  

11-hydroxysteroiddehydrogenázami (11-HSD), které se vyskytují ve dvou izoformách, a to  

11-HSD1 a 11-HSD2. Jedná se o enzymy zastoupené v celé řadě tkání, nicméně 

v dospělém mozku se nejvíce vyskytuje 11-HSD1, která může lokálně v buňce zvyšovat 

množství aktivního hormonu regenerací jeho volně dostupné inaktivní formy (Wamil, Seckl 

2007). Pokud je však aktivita tohoto enzymu zvýšená, může být buňka vystavena 

nadměrnému působení aktivních glukokortikoidů, které mohou mít při dlouhodobém 

a nadměrném působení nepříznivý vliv na životaschopnost buňky. V mozku, obzvláště 

v hipokampu, může nadměrné působení glukokortikoidů způsobit např. poruchy kognitivích 

funkcí, efekt, který se stává výraznější s věkem. Studie 11-HSD1 deficientních myší (Yau 

et al. 2007), které vykazovaly zlepšení příznaků nadměrného působení glukokortikoidů 

v mozku, ukazují, že právě inhibice 11-HSD1 je slibným terapeutickým cílem.  
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2 Literární přehled 

2.1 Glukokortikoidní hormony 

Glukokortikoidní hormony jsou 21uhlíkaté sloučeniny secernované v kůře nadledvin 

ve střední vrstvě zona fasciculata. Jejich sekrece je regulována osou hypothalamus-hypofýza-

nadledviny (HPA – z angl. hypothalamus-pituitary-adrenal axis) prostřednictvím 

adrenokortikotropního hormonu (ACTH – z angl. adrenocorticotropic hormone) z hypofýzy. 

Za normálních fyziologických podmínek vykazuje sekrece glukokortikoidů (GC) cirkadiánní 

rytmus, který je charakterizován sekrečními pulsy, kdy po zvýšené sekreci glukokortikoidů 

dojde k výraznému poklesu jejich hladiny v plazmě. Sekrece glukokortikoidů při stresové 

zátěži je charakteristická výrazným nárůstem plazmatické hladiny glukokortikoidů, která 

překryje cirkadiánní rytmicitu. Nejvyšší sekrece glukokortikoidů u hlodavců (hlavním GC je 

kortikosteron) je na začátku temné fáze dne, zatímco nejvyšší sekrece GC u lidí (hlavním GC 

je kortizol) je v ranních hodinách, tj. v obou případech na začátku aktivní části dne (Herbert 

et al. 2006). 

2.1.1 HPA osa a její regulace 

HPA osa je jednou z nejdůležitějších součástí neuroendokrinního systému, který 

kontroluje reakce na stresovou zátěž (narušení homeostázy) a reguluje mnoho procesů v těle 

včetně trávení, imunitního systému, nálady a emocí, sexuálního chování či kontroly 

energetického metabolismu. HPA osa je kontrolována sítí parvocelulárních neuronů 

paraventrikulárního jádra hypothalamu (PVN), které syntetizují a secernují kortikoliberin 

(CRH – z angl. corticotropin-releasing hormone), primárního sekretagoga (vyvolává sekreci) 

ACTH, a další faktory modulující výlev ACTH (např. antidiuretický hormon, AVP – z angl. 

arginine vasopressin). Hypofyzárním portálním oběhem se tyto látky dostávají 

ke kortikotropním buňkám v předním laloku hypofýzy, kde stimulují výlev ACTH 

do systémového oběhu, což má za následek vyvolání sekrece glukokortikoidů v nadledvinách 

(Herman et al. 2005).  

Jak již bylo zmíněno, HPA osa je kontrolována parvocelulárními neurony PVN 

v hypothalamu. Právě zde dochází k sumaci inhibičních či excitačních vstupů, která vede 

k sekrečnímu signálu v hypofýze. HPA osa je aktivována jak vnitřními, tak vnějšími signály. 

Přímo jsou na PVN napojeny mozkové struktury, které jsou zapojené do přenosu senzorické 
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informace, včetně viscerálních a somatických stimulů, informací z chemoreceptorů, 

baroreceptorů, osmoreceptorů, nociceptorů či cirkumvenrikulárních orgánů, informací 

o krevní hladině glukózy, inzulinu a dalších, které mají za cíl jediné, a to reagovat na reálné 

narušení homeostázy a vyvolat návrat do normálu, zprostředkovávají tzv. reaktivní odpovědi. 

Na tyto struktury jsou pak napojeny mozkové struktury asociované s limbickým systémem, 

které jsou schopné aktivovat PVN, aniž by došlo k reálnému narušení homeostázy. K této 

aktivaci dochází na základě předpokladu, že by k takovému narušení mohlo dojít v porovnání 

s předchozími zkušenostmi. Mezi struktury, které zajišťují tuto tzv. anticipační odpověď, 

zejména patří: amygdala, prefrontální kortex a hipokampus (Herman et al. 2003).  

 

 
Obr. 2.1. Přehled HPA osy včetně hlavních regulačních aferentních drah  

a působení kortikosteroidů.  

Parvocelulární neurony v hypothalamickém PVN secernují CRH do hypofyzárního portálního oběhu. 
Tím se CRH dostává ke kortikotropním buňkám v předním laloku hypofýzy, kde stimuluje výlev ACTH. 
ACTH se pak systémovým oběhem dostává k nadledvinám, kde stimuluje syntézu a výlev 
kortikosteroidů z nadledvin. Parvocelulární neurony PVN jsou regulovány senzorickými aferentními 
vstupy, které jsou předávány centry v mozkovém kmeni, a přinášejí informace o „reaktivních“ 
stimulech, které jsou obecně excitační a relativně přímé. Naopak u limbických struktur předního 
mozku se předpokládá, že přenáší „anticipační“ signály, které vyžadují zpracování drahami 
bezprostředně napojenými na PVN. (převzato z Herman et al. 2003)  
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2.1.2 Biosyntéza glukokortikoidů 

Enzymy nutné pro syntézu kortikoidních hormonů můžeme rozdělit do dvou skupin, a to 

na cytochromy P450 (enzymy obsahující hemovou skupinu) a hydroxysteroiddehydrogenázy. 

Cytochromy P450 účastnící se steroidogeneneze, tedy biosyntézy steroidů ze společného 

prekurzoru cholesterolu, jsou membránově vázané proteiny asociované buď s membránou 

mitochondrií nebo endoplazmatického retikula. Mezi enzymy účastnícími se konkrétně 

biosyntézy glukokortikoidů můžeme zařadit zařadit enzymy P450scc (z angl. P450 

cholesterol side-chain cleavage) a 11-hydroxylázu, oba asociované s membránou 

mitochondrie, a enzymy 17-hydroxylázu a 21-hydroxylázu, enzymy asociované 

s membránou ER. Všechny cytochromy pro své reakce vyžadují kofaktor NADPH. 

Do 2. skupiny enzymů zahrnutých do biosyntézy GC, mezi hydroxysteroiddehydrogenázy, 

patří enzym 3-hydroxysteroiddehydrogenáza, který je asociovaný převážně s mebránou ER, 

nicméně autoři Pelletier et al. (2001) objevili tento enzym v menším množství i v kristální 

membráně mitochondrií.  

Hned první krok v biosyntéze glukokortikoidů je enzymatický krok limitující biosyntézu 

všech steroidů katalyzovaný enzymem P450scc. Při této reakci dochází k přeměně 

cholesterolu (27 uhlíků) na pregnenolon (21 uhlíků), kdy nejprve dochází k hydroxylaci 

na 22. a 20. uhlíku, která je následována štěpením mezi těmito dvěma uhlíky způsobujícím 

odštěpení 6uhlíkatého postranního řetězce. Další podstatný krok je pak katalyzovaný 

3-hydroxysteroiddehydrogenásou, která zajišťuje přeměnu pregnenolonu na progesteron 

a 17-hydroxypregnenolonu na 17-hydroxyprogesteron. 17-hydroxyláza pak katalyzuje 

přeměnu pregnenolonu/progesteronu na 17-hydroxypregnenolon/17-hydroxyprogesteron. 

Progesteron a 17-hydroxyprogesteron využívá jako substráty enzym 21-hydroxyláza, která 

z nich hydroxylací na 21. uhlíku vytváří deoxykortikosteron a 11-deoxykortizol. Tento krok je 

určujícím enzymatickým krokem v biosyntéze steroidních hormonů v nadledvinách. Poslední 

krok v biosyntéze glukokortikoidů v nadledvinách je katalyzován 11-hydroxylázou, která 

z deoxykortikosteronu a 11-deoxykortizolu 11-hydroxylací vytváří kortikosteron a kortizol, 

aktivní formy glukokortikoidních hormonů (Payne, Hales 2004). 
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Obr. 2.2. Přehled biosyntézy steroidů 

Obrázek znázorňuje přehledné schéma biosyntézy steroidů včetně buněčné lokalizace jednotlivých 
reakcí. Enzymy lokalizované v mitochondriích (zde angl. mitochondria) jsou zvýrazněny růžově, 
enzymy lokalizované v endoplazmatickém retikulu (zde angl. smooth endoplazmic reticulum) jsou 
zvýrazněny zeleně (převzato z http://en.wikipedia.org/wiki/Steroidogenesis#Steroidogenesis).  

2.1.3 Mechanismus působení glukokortikoidů 

Glukokortikoidní hormony uplatňují svůj účinek hlavně změnou exprese velkého 

množství genů. Transkripci genů ovlivňují dvěma způsoby: přímou regulací transkripce 

příslušných genů vazbou dimerizovaných kortikosteroidních receptorů na tzv. GRE 

(z angl. glucocorticoid response element) na DNA nebo nepřímou regulací transkripce 

příslušných genů prostřednictvím protein-proteinových interakcí aktivovaných monomerů 

mineralokortikoidních i glukokortikoidních receptorů s různými transkripčními faktory, které 

ovlivňují genovou expresi dalších genů (de Kloet et al. 2005). Glukokortikoidy vykazují dva 

režimy působení. První, tzv. „proaktivní mód“, udržuje bazální aktivitu osy HPA a kontroluje 
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míru systémové odpovědi na stresové podněty. V proaktivním módu glukokortikoidy 

podporují koordinaci cirkadiánního rytmu, a tedy koordinaci spánkového rytmu a rytmu 

příjmu potravy, a jsou zapojeny do procesů integrace senzorické informace a výběru odpovědi 

na ně. V druhém módu působení, v tzv. „reaktivním módu“ zpětnovazebné působení 

glukokortikoidů na HPA osu napomáhá ukončit aktivaci HPA osy vyvolanou stresem. 

Působení GC napomáhá jedinci vyrovnat se se stresovou zátěží, přizpůsobit se jí a zotavit se 

z ní. V reaktivním módu GC podporují procesy učení a paměťové procesy. Proaktivní mód 

působení je zprostředkováván spíše vazbou na vysokoafinní mineralokortikoidní receptory, 

zatímco reaktivní mód je zajišťován vazbou na nízkoafinní glukokortikoidní receptory spolu 

s mineralokortikoidními (de Kloet et al. 1998). 

2.1.3.1 Mineralokortikoidní receptor (MR) 

Kortikosteron (hlavní glukokortikoidní hormon u hlodavců) se váže na MR se zhruba  

6–10násobnou afinitou než na GR (disociační konstanta pro MR → Kd ~°0,5 nM, pro GR 

→ Kd ~ 2,5–5 nM) (Reul, de Kloet 1985). Díky výrazně vyšší afinitě MR pro kortikosteron 

oproti GR je MR téměř neustále okupován kortikosteronem i při jeho nízké koncentraci v krvi 

a zajišťuje proaktivní mód působení hormonu (de Kloet et al. 1998). 

2.1.3.2 Glukokortikoidní receptor (GR) 

Díky své nižší afinitě pro glukokortikoidní hormony je GR obsazen pouze při zvýšené 

koncentraci hormonu v krvi, které může být způsobeno zvýšenou sekrecí v rámci 

cirkadiánního rytmu nebo stresovou zátěží. Při zvýšené koncentraci hormonu v krvi jsou 

obsazeny oba typy kortikosteroidních receptorů, jejichž spolupráce má za cíl ukončit 

zvýšenou aktivitu HPA osy a zajistit zotavení organismu po takové zátěži. Působení 

na procesy učení a paměti má za cíl upravit prahovou hodnotu pro spuštění stresové reakce 

pro příští zátěžové situace (de Kloet et al. 1998). 

2.1.4 Místa působení glukokortikoidů v mozku 

Glukokortikoidy působí prostřednictvím dvou typů receptorů (viz. výše). 

Glukokortikoidní receptor (GR) je rozšířen téměř po celém mozku s nejsilnější expresí 

v hipokampu, gyrus dentatus či parvocelulárních buňkách PVN (Aronsson et al. 1988) 

na rozdíl od druhého typu receptoru, mineralokortikoidního receptoru (MR). Společná 

exprese obou typů receptorů se vyskytuje v hipokampálních pyramidálních buňkách  
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(kromě CA3 oblasti, kde není GR exprimován v dospělém mozku), v gyrus dentatus, 

adenohypofýze, amygdale, v laterálním septu a některých korových oblastech (de Kloet et al. 

2005).  

2.1.4.1 Působení glukokortikoidů v hipokampu 

Hipokampální formace je mozková struktura důležitá pro epizodickou, deklarativní 

či prostorovou paměť a s tím spojené procesy učení. Také je součástí kontroly autonomních 

a vegetativních funkcí jako je např. sekrece ACTH. Je to struktura plastická, avšak zranitelná. 

K poškození může dojít při mrtvici, poraněních hlavy, při opakované stresové zátěži či 

procesech stárnutí (McEwen 1999). Hipokampus je hlavním cílem zpětnovazebného působení 

glukokortikoidů v mozku, čemuž nasvědčuje fakt, že je to místo s nejvyšší koncentrací 

kortikosteroidních receptorů (Aronsson et al. 1988, Reul, de Kloet 1985) a zároveň místo 

s vysokou expresí 11-HSD1 (Moisan et al. 1990).  

Jednou z hlavních funkcí vazby glukokortikoidů na kortikosteroidní receptory 

v hipokampu je kontrola excitability neuronálních sítí, které tvoří základ paměťovým  

a učebním procesům. Aktivace MR vede spíše k behaviorální odpovídavosti na různé stimuly, 

zatímco aktivace GR je zapojená spíše do konsolidace naučených informací. Aby tyto procesy 

byly účinné je potřeba takového zvýšení hladiny glukokortikoidů, aby byla obsazena většina 

vysokoafinních MR a jen několik málo nízkoafinních GR. Pokud je hladina glukokortikoidů 

zvýšena nadměrně a tento stav trvá delší dobu, může docházet k narušení těchto procesů 

(Yau, Seckl 2012).  

2.1.5 Faktory ovlivňující dostupnost GC v tkáních 

Glukokortikoidy jsou sice látky s lipofilním charakterem, které mohou volně procházet 

buněčnými mebránami, nicméně jejich množství v tkáni je dáno několika faktory. Aktivní 

forma hormonu (kortizol, kortikosteron), která se váže na kortikosteroidní receptory, se 

nevyskytuje zcela volně. V krvi je většinou navázána na specifický protein CBG 

(z angl  corticosteroid-binding globulin), neboli transkortin a nespecificky na protein serum 

albumin, díky čemuž se v plazmě vyskytuje volně pouze 5 % aktivního hormonu. Nicméně 

inaktivní forma hormonu (kortizon, 11-dehydrokortikosteron) cirkuluje, díky nižší afinitě 

k sérovým proteinům, volně v krvi v koncentraci výrazně převyšující koncentraci nevázané 

aktivní formy hormonu a může se tak volně dostávat přímo do buňky, kde může být 

regenerována právě enzymem 11-HSD1 (obr. 2.3.). V případě hlodavců je inaktivní forma 
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hormonu v krvi, tedy 11-dehydrokortikosteronu, přítomna v koncentraci 50–100 nM. (Wamil, 

Seckl 2007). Co se pak týče dostupnosti glukokortikoidů pro mozkovou tkáň, ta je ovlivněna 

hematoencefalickou bariérou a tzv. multidrug resistance (MDR) P glykoproteiny (efflux 

transportéry) v ní obsažené, které mohou ovlivňovat penetraci hematoencefalické bariéry 

nejen syntetických glukokortikoidů (Meijer et al. 1998). 

 

Obr. 2.3. Přehled intracelulární regenerace glukokortikoidů 

Obrázek znázorňuje intracelulární regeneraci glukokortikoidů závislou na enzymu 11-HSD1. Aktivní 
hormon (A; kortizol, kortikosteron) vstupuje do buňky a váže se na glukokortikoidní receptor (GR) 
v cytoplazmě. Po navázání ligandu (A) na GR se komplex translokuje do jádra, kde se váže 
na promotorovou oblast příslušných genů, což vede buď ke zvýšení nebo snížení genové transkripce. 
Jelikož je produkce glukokortikoidů určována cirkadiánním rytmem, hladina volného aktivního 
hormonu vykazuje značné rozdíly během dne. Inaktivní hormon (I; kortizon, 11-dehydrokortikosteron) 
cirkuluje v krvi nevázaný, a proto je jeho koncentrace obvykle vyšší než koncentrace aktivního 
hormonu. 11-HSD1, lokalizovaná v endoplazmatickém retikulu (ER), v přítomnosti kofaktoru NADPH 
konvertuje inaktivní hormon (I) na aktivní (A), a tím může regulovat aktivaci GR intracelulárně. (Wamil, 
Seckl 2007)  



17 
 

2.2 11-hydroxysteroiddehydrogenázy 

Mezi 11-hydroxysteroiddehydrogenázami, enzymy, které lokálně upravují množství 

glukokortikoidních hormonů v buňce, jsou známy 2 izoformy: 

11-hydroxysteroiddehydrogenáza 1 (11-HSD1) a 11-hydroxysteroiddehydrogenáza 2 

(11-HSD2). Jedná se o enzymy patřící do rodiny SDR enzymů (z angl. short-chain 

dehydrogenases/reductases superfamily), do rodiny oxo-reduktáz, které mají několik 

společných strukturálních motivů, a to N-terminální doménu vázající kofaktor (tzv. 

Rosmanův záhyb) a katalytické místo v centrální oblasti. Pro N-terminální doménu je typická 

přítomnost sekvence aminokyselinových zbytků Gly-X-X-X-Gly-X-Gly, zatímco pro aktivní 

katalytické místo je typická přítomnost aminokyselinových zbytků tyrosinu (Tyr), lysinu 

(Lys) a serinu (Ser). 11-HSD1 in vivo pracuje převážně jako reduktáza, nicméně pro svou 

aktivitu vyžaduje kofaktor NADPH, zatímco 11-HSD2 pracuje v opačném směru, tedy jako 

dehydrogenása za přítomnosti kofaktoru NAD+ (Tomlinson et al. 2004). Oba enzymy jsou 

ukotveny v membráně prostřednictvím jedné transmembránové domény v případě 11-HSD1, 

tří transmembránových domén v případě 11-HSD2 na N-konci proteinu, nicméně s opačnou 

orientací. 11-HSD1 má katalytickou doménu v lumen ER a N-konec v cytosolu, zatímco 

11-HSD2 má katalytickou doménu směřovanou do cytosolu a do lumen ER přečnívají pouze 

3 aminokyselinové zbytky N-konce proteinu (Odermatt et al. 1999). 

 

Obr. 2.4. Enzymatická reakce 11-HSD. 

Schéma znázorňuje konverzi glukokortikoidních hormonů katalyzovanou 11-HSD1 a 11-HSD2. 
Aktivní hormon (kortikosteron, zde angl. corticosterone) je metabolizován 11-HSD2 na jeho inaktivní 
formu (11-dehydrokortikosteron, zde angl. 11-dehydrocorticosterone), zatímco jeho regenerace 
probíhá pomocí 11-HSD1 v přítomnosti NADPH. (Wyrwoll et al. 2011) 
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2.2.1 11-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 1 

11-HSD1 je nízkoafinní enzym s Km = 1,830,06 M pro kortikosteron 

a Km = 17,32,24 M pro kortizol (Lakshmi, Monder, 1988), který funguje jako dimer 

(Maser et al. 2002), jak je znázorněno na obr. 2.5. 

 

 

Obr. 2.5. Prostorový model 11-HSD1 s navázaným kortikosteronem 

(převzato z Protein Data Bank:  http://www.rcsb.org/pdb/images/1y5r_bio_r_500.jpg?bioNum=2) 

11-HSD1 je mikrosomální enzym (Ozols 1995), poprvé isolovaný z jaterních 

mikrosomů potkana (Lakshmi, Monder 1988). Kromě jater je enzym nejvíce exprimován 

v pohlavních žlázách, tukové a mozkové tkáni (Tomlinson et al. 2004) a v menších 

buněčných populacích po celém těle jako např. v intersticiálních fibroblastech plic, 

v proximálních tubulech kůry ledvin, intersticiálních buňkách dřeně ledvin a ledvinných papil, 
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parietálních buňkách fundické oblasti žaludku (nejširší úsek obsahující bublinu z potravy), 

intersticiálních fibroblastech endokardia, adventiciálních fibroblastech krevních cév či v zona 

glomerulosa kůry nadledvin, kde 11-HSD1 přítomná v těchto buněčných populacích, může 

usnadňovat intrakrinní nebo parakrinní působení glukokortikoidů (Brereton et al. 2001). 

Naklonováním potkaní 11-HSD1 cDNA se ukázalo, že se jedná o 287 AMK zbytků 

dlouhý a 34 kDa těžký protein se dvěma potenciálními místy pro N-glykosylaci 

v predikované sekvenci mezi AMK zbytky Asn158-X-Ser160 a Asn203-X-Ser205 (Agarwal 

et al. 1989), s N-koncovou transmembránovou doménou kotvící in vitro enzym 

v mikrosomální membráně a katalytickou doménou obrácenou do lumen (Ozols 1995).  

Tato N-terminální transmembránová doména se ukázala být klíčovou pro topologii 

enzymu v membráně (pouze 5 aminokyselinových zbytků přečnívá do cytosolu, zbytek 

enzymu je v lumen ER), kdy Odermatt et al. (1999) zjistili, že mutace Lys5 převrací orientaci 

11-HSD1 v membráně, aniž by enzym ztratil svou katalytickou aktivitu. Byla provedena 

také studie, ve které byla mutována glykosylační místa enzymu Asn158-X-Ser160 

a Asn203-X-Ser205. Autoři Agarwal et al. (1995) zde došli k závěru, že Asn203 je esenciální 

pro aktivitu 11-HSD1, jelikož mutace prvního glykosylačního místa Asn158-X-Ser160 

pouze snížila dehydrogenázovou i reduktázovou aktivitu, zatímco mutace druhého 

glykosylačního místa (výměna Asn203 za glutamin nebo aspartát) kompletně zrušila oba typy 

aktivity. 

11-HSD1 tedy katalyzuje oba typy reakce, dehydrogenázovou i reduktázovou, nicméně 

v intaktních buňkách nepřevažuje dehydrogenázová aktivita, která byla detekována při izolaci 

enzymu z jaterních mikrosomů (Lakshmi, Monder 1988), nýbrž reduktázová aktivita 

v přítomnosti kofaktoru NADPH, jak bylo zjištěno v práci kolektivu Rajan et al. (1996). 

Přítomnost kofaktoru pro 11-HSD1 zajišťuje enzym hexóza-6-fosfátdehydrogenáza 

(H6PDH) (Atanasov et al. 2004; Bángheyi et al. 2004; Czegle et al. 2006). Činí tak 

prostřednictvím přímé proteinové interakce s 11-HSD1, přičemž právě tato interakce 

dovoluje H6PDH poskytovat kofaktor potřebný pro reduktázovou aktivitu 11-HSD1 v její 

blízkosti, a tak napomáhá redukci 11-dehydrokortikosteronu/kortizonu 

na kortikosteron/kortizol ve spíše oxidativním prostředí lumen ER (Atanasov et al. 2008). 

Spolupráci těchto dvou enzymů nasvědčuje i studie, ve které autoři Gomez-Sanchez et al. 

(2008) prokázali expresi H6PDH v tkáních, ve kterých exprimována i 11-HSD1. Na obr. 2.6. 

je znázorněna spolupráce těchto dvou enzymů v ER.  
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Obr. 2.6. Propojení činnosti 11-HSD1 a H6PDH. 

11-HSD1 v přítomnosti kofaktoru NADPH regeneruje inaktivní 11-dehydrokortikosteron, kortizon (E) 
na aktivní hormon kortikosteron a kortizol (F). 11-HSD2 katalyzuje obrácenou reakci. NADPH 
pro činnost 11-HSD1 je regenerováno enzymem hexosa-6-fosfátdehydrogenáza (H6PDH). 11-
HSD1 má jednu transmembránovou doménu a katalytickou doménu obrácenou do lumen 
endoplazmatického retikula (ER), zatímco 11-HSD2 má 3 transmembránové domény a katalytickou 
doménu obrácenou do cytosolu. (Draper, Stewart 2005) 

2.3 Modulace aktivity 11-HSD1 

V poslední době se ukazuje, že 11-HSD1 by se mohla stát významným terapeutickým 

cílem. Má se za to, že dysregulace její aktivity stojí za řadou onemocnění. Chronicky zvýšená 

hladina glukokortikoidů může způsobovat obezitu, diabetes, srdeční choroby, afektivní 

poruchy (poruchy nálady) či poruchy paměti (Wamil, Seckl 2007). Výsledky několika studií 

provedených na myších, jimž byl „knockoutován“ gen pro 11-HSD1, potvrzují domněnku, 

že by 11-HSD1 mohla být významným terapeutickým cílem. Např. studie kolektivu Yau 

et al. (2007) zjistila, že deficience 11-HSD1 zvýšila synaptickou potenciaci v zestárlém 

hipokampu, což může zlepšit procesy učení a paměti ve stáří i bez zvyšující se neurogeneze. 

Studie kolektivu Sooy et al. (2010) zjistila, že myši s úplnou deficiencí 11-HSD1 jsou 

chráněny před poruchami prostorové paměti spojenými se stárnutím. 

Při hledání vhodných inhibitorů 11-HSD1 je však potřeba zaměřit pozornost 

na selektivní inhibitory, aby při použití neselektivních inhibitorů nedocházelo současně 

k inhibici 11-HSD2. Ta je provázena nežádoucím zadržováním sodných iontů, hypokalémií 

a hypertenzí (Hu et al. 2013). 
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2.4 Inhibitory 11-HSD 

V této kapitole budou popsány látky, jejichž působení ovlivňuje aktivitu 11-HSD1. 

Látek s účinkem na 11-HSD1 už je v dnešní době nepřeberné množství, já se zde zaměřím 

na ty, které jsou používala pro svou experimentální práci. 

2.4.1 Neselektivní inhibitory 

2.4.1.1 Glycyrrhetinová kyselina 

Glycyrrhetinová kyselina, látka izolovaná z rostliny Glycyrrhiza glabra, neboli česky 

z lékořice je silný, ale neselektivní inhibitor 11-HSD1 (Monder et al. 1989). Díky 

podobnosti své struktury se substráty pro 11-HSD1 patřila mezi první objevené inhibitory 

11-HSD1 (Ge et al. 2010). Glycyrrhetinová kyselina se vyskytuje jako dva 

diastereoizomery, 18-glycyrrhetinová kyselina 

a 18-glycyrrhetinová kyselina, přičemž 

poměrně nedávno bylo zjištěno, že právě 

18-GA je zodpovědná za neselektivní inhibici 

11-HSD1 (IC50 = 779 nM) a 11-HSD2 

(IC50 = 257 nM), zatímco 18-GA inhibuje 

11-HSD1 selektivně (IC50 = 2214 nM) 

a 11-HSD2 téměř vůbec (IC50 > 20 M) 

(Classen-Houben et al. 2009).  

Autoři této studie dále vytvořili model 

interakcí 18-GA a 18-GA s vazebným 

místem 11-HSD1 odvozeným z krystalové 

struktury 11-HSD1 s karbenoxolonem, 

derivátem kyseliny glycyrrhetinové. Model je 

znázorněn na obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7. Model interakcí 18-GA a 18-GA s vazebným místem 11-HSD1 

Tento obrázek znázorňuje 18-GA (A) a 18-GA (B) ve vazebném místě 11-HSD1 odvozeném 
z krystalové struktury 11-HSD1 v komplexu s karbenoxolonem. Červené šipky znázorňují akceptory 
vodíkové vazby, zatímco žluté koule znázorňují výhodné hydrofobní interakce spojující protein 
s ligandem. (převzato z Classen-Houben et al. 2009)   
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2.4.2 Selektivní inhibitory 

2.4.2.1 Emodin 

Emodin neboli 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthraquinon je látka přírodního původu 

vyizolovaná z kořenů a oddenků rostliny Rheum palmatum, reveně dlanité, pod lidovým 

názvem známé jako rebarbora. Účinky emodinu jsou zkoumány v několika oborech již řadu 

let, nicméně až ve studii Feng et al. (2010) bylo poprvé prokázáno, že jedním z jeho účinků je 

selektivní inhibice enzymu 11-HSD1. Tu autoři této studie zkoumali nejprve in vitro 

na buňkách exprimujících lidskou a myší formu 11-HSD1 a 11-HSD2, kdy zjistili, že 

emodin inhibuje myší izoformu enzymu 

s IC50 = 86 nM a lidskou izoformu 

enzymu s IC50 = 186 nM (rozdíl pramení 

z pouze 79% homologie ve složení 

aminokyselinových zbytků), zatímco obě 

izoformy 11-HSD2 inhiboval 

s IC50 > 1 mM, což indikuje indikuje 

5000násobnou selektivitu pro 11-HSD1 

než pro 11-HSD2. Selektivní inhibici 

11-HSD1 se autorům podařilo prokázat 

i v případě in vivo experimentů 

při perorálním podání emodinu 

C57BL/6J myším. 

Součástí této studie bylo také modelování 

interakce emodinu s lidskou izoformou 

11-HSD1. Výsledek je vidět na obr. 2.8. 

 

 

Obr. 2.8. Model 11-HSD1 s navázaným emodinem 

Obrázek znázorňuje model interakce emodinu s 11-HSD1, vytvořený pomocí programu DOCK4.0, 
založeném na krystalové struktuře komplexu 11-HSD1 (vstup Protein Data Bank: 2IRW). A. Struktura 
komplexu. B. Hydrofobní kontakty 11-HSD1, emodinu a NADP. (převzato a upraveno z Feng et al. 
2010)  
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2.4.2.2 Quercetin 

Další dobře známou látkou přírodního původu s účinky na enzym 11-HSD1 je 

quercetin. To je látka spadající do skupiny bioflavonoidů, polyfenolických sloučenin, které 

jsou součástí denní stravy např. v podobě ovoce (Torres-Piedra et al. 2010). Jedná se o látku 

s širokou škálou působení, nicméně v souvislosti s 11-HSD1 byl studován spíše ve spojitosti 

s metabolickým syndromem. Studie Torres-Piedra et al. (2010), která zkoumala účinek 

6 flavonoidů (flavon, 3-hydroxyflavon, 6-hydroxyflavon, 7-hydroxyflavon, chrysin, 

quercetin) na potkana s experimentálně indukovaným diabetem, určila právě quercetin jako 

nejsilnější inhibitor aktivity 11-HSD1. Tato skupina také vytvořila molekulárně-vazebnou 

studii quercetinu na 11-HSD1 na základě predikované sekvence (obr. 2.9.) (Torres-Piedra 

et al. 2010). 

 

Obr. 2.9. Model vazby quercetinu na 11-HSD1 

A. Schéma interakce ligandu (quercetinu) s 11-HSD1. B. Prostorový model quercetinu navázaného 
na 11-HSD1 spolu s NADP. V tomto modelu quercetin vytvořil vodíkovou vazbu s Gly216, spolu 
s 2’-fosfáty kyslíkových atomů kofaktoru. Quercetin dále vytvořil vazby s hydrofobními zbytky Ile121, 
Val180, Leu126, Ala223 a polárními zbytky Tyr183, Ser 170, The 222 a Gly216. Také došlo 
k vytvoření interakce mezi dihydroxyfenylovým kruhem quercetinu a nikotinamidovým kruhem 
kofaktoru. (převzato Torres-Piedra et al. 2010) 
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2.4.2.3 Substituovaný adamantyl (C544) 

Další látkou, která účinně a selektivně inhibuje reduktázovou aktivitu 11-HSD1, ale je 

zkoumána spíše ve spojitosti s metabolickým syndromem, je substituovaný adamantyl C544 

(z angl. Compound 544).  

Chemicky jde o 3-(1-adamantyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4,]triazolo[4,3-]azepine, 

který patří mezi nesteroidní inhibitory (Hermanowski-Vosatka et al. 2005). Mechanismus 

inhibice probíhá pravděpodobně kompeticí ve vazebném místě pro steroidy, jelikož C544 je 

kompetitivní inhibitor pro kortizon, nikoliv pro kofaktor NADPH (Hermanowski-Vosatka 

et al. 2005). Lidská izoforma 11-HSD1 byla inhibována s IC50 = 7,5  0,5 nM, myší 

izoforma 11-HSD1 s IC50 = 97  5,1 nM, naproti tomu lidská 11-HSD2 byla inhibována 

s IC50 > 3,33 M a myší 11-HSD2 s IC50 > 10 M, což představuje 100násobně větší 

selektivitu pro 11-HSD1 než pro 11-HSD2 u myší a 450násobně větší selektivitu 

pro 11-HSD1 u lidí. Struktura inhibitoru C544 je znázorněna na obr. 2.10. 

 

 

Obr. 2.10. Chemická struktura substituovaného adamantylu C544 neboli 
3-(1-adamantyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4,]triazolo[4,3-]azepinu 

(vytvořeno v programu ACD/ChemSketch Freeware) 
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3 Cíle diplomové práce 

Ve své experimentální části práce jsem se soustředila na enzym 11-hydroxysteoidní 

dehydrogenázu 1 (11-HSD1) a na možné farmakologické ovlivnění její aktivity 

v hipokampu.  

 

Hlavními cíli mé práce bylo: 

 

 zjistit, zda vybrané inhibitory 11-HSD1 procházejí hematoencefalickou 

bariérou při intraperitoneálním podání 

 

 zjistit časový průběh inhibice 11-HSD1 v hipokampu 

 

 porovnat účinnost jednotlivých inhibitorů při inhibici 11-HSD1 

při intraperitoneálním podání 

 

 zjistit plazmatickou koncentraci inhibitorů a porovnat ji s plazmatickými 

koncentracemi glukokortikoidů. 
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4 Materiál a metody 

4.1 Použité chemikálie 

Použité chemikálie byly dodány firmami: 

Merck (Darmstadt, Německo): Compound 544 (3-(1-adamantyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-

[1,2,4,]triazolo[4,3-]azepine) 

Penta Chemicals (Praha, Česká republika): methanol p.a. kvalita 

Perkin Elmer (Waltham, USA): [3H] kortikosteron a scintilační roztok UltimaFlo 

M cocktail pro HPLC detekci radioaktivních steroidů.  

Phenomenex (Torrance, CA, USA): Strata-X C 18 Polymeric Solid Phase Extraction Kit 

Sigma-Aldrich (St. Luis, MO, USA): DMEM (z angl. Dubelcco’s Modified Eagle’s 

Medium), emodin, quercetin, kyselina glycyrrhetinová (GA), kortikosteron (standard pro MS) 

Steraloids Inc. (Newport, RI, USA): 11-dehydrokortikosteron (standard pro MS) 

[3H]11-dehydrokortikosteron byl vyroben enzymatickou reakcí na oddělení Funkce epitelu 

ve Fyziologickém ústavu AV ČR. 

4.2 Použitá zvířata  

Pro pokusy byli použiti laboratorní potkani kmene Wistar pocházející z chovu 

Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (stáří 9–10 týdnů, váha 300–400 g). Potkani byli 

chováni v místnosti s kontrolovaným cyklem den/noc (12 hodin světlo – od 7:00 do 19:00; 

12 hodin tma – od 19:00 do 7:00) a teplotou vzduchu 22 °C, s neomezeným přístupem k vodě 

a potravě.  

4.3 Průběh experimentů 

Zvířata byla rozdělena do několika skupin. Jedné skupině byl podán emodin (100 mg/kg), 

druhé quercetin (150 mg/kg), třetí skupině glycyrrhetinová kyselina (200 mg/kg) a čtvrté 

skupině byl podán substituovaný adamantyl C544 (10 mg/kg). Každé zvíře obdrželo 

intraperitoneálně vždy jednorázovou dávku inhibitoru rozpuštěnou v 0,5 ml olivového oleje 

v anestezii izofluranem. Celá skupina byla takto ošetřena ve stejnou denní dobu (10 min) 

najednou. Odběry tkání byly provedeny po 2 hod, 4 hod, 8 hod a 24 hod od aplikace 

inhibitoru. Kontrolní skupina zvířat obdržela intraperitoneálně čistý olivový olej v anestezii 

izofluranem.  
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4.4 Měření aktivity 11-HSD1 v tkáňových řezech 

4.4.1 Příprava [3H]11-dehydrokortikosteronu 

7 mg mikrosomálního proteinu z ledvin morčete domácího (Cavia porcellus) bylo 

smícháno s 25 ml reakčního pufru obsahujícího 50 mmol/l Tris, 100 mmol/l KCl o pH 8,5. 

Vzniklý roztok byl přelit do silanizovaných Erlenmayerových baněk a bylo do něj přidáno 

NAD+ ve výsledné koncentraci 1 mmol/l a [3H]kortikosteron ve výsledné koncentraci 

24 µmol/l. Reakční směs pak byla inkubována při 37 °C po dobu 5 hodin za stálého třepání. 

Po uplynutí této doby byly do reakční směsi přidány 4 mg čerstvého mikrosomálního proteinu 

s 3 ml pufru obsahujícího NAD+ o koncentraci 1 mmol/l a inkubace pokračovala stále 

při 37 °C po dobu dalších 6 hod. Po skončení inkubace byl [3H]11-dehydrokortikosteron 

extrahován pomocí kolonek Strata-X C18 a jeho čistota byla určena pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC – z angl. high performance liquid chromatography; více 

v kap. 4.4.4). Typickým výnosem bylo 400 µl [3H]11-dehydrokortikosteronu o koncentraci 

0,9–1,0 µmol/l s 98% čistotou. 

4.4.2 Příprava vzorků a inkubace 

K usmrcení zvířat došlo odebráním krve srdeční punkcí v anestezii izofluranem  

a následnou dekapitací. Ihned po usmrcení byl odebrán hipokampus z obou hemisfér. Vzorky 

hipokampální tkáně byly ihned po odběru rozřezány na přibližně 0,5mm kousky  

a vloženy do inkubačních zkumavek s 2 ml inkubačního pufru v poměru přibližně 50 mg 

tkáně na 2 ml inkubačního pufru. Jako inkubační pufr byl použit kompletní DMEM obsahující 

4 g glukózy a 2,5 g NaHCO3  na 1 l pufru.  

Vzorky tkáně s inkubačním pufrem byly následně ve zkumavkách nasyceny 

pneumoxidem (95 % 02/5 % CO2; pH 7,4) a preinkubovány v jeho ochranné atmosféře 

při 37 °C po dobu 15 min za stálého třepání. Po uplynutí doby preinkubace byl přidán  

[3H]11-dehydrokortikosteron (6,9.10-9M) a inkubační zkumavky byly opět nasyceny 

pneumoxidem. Vzorky tkáně s přidaným [3H]11-dehydrokortikosteronem pak byly 

inkubovány opět pod ochrannou atmosférou pneumoxidu při 37 °C po dobu 60 min za stálého 

třepání. Po ukončení inkubace byla reakce zastavena rychlým ochlazením reakční směsi 

na ledu a do reakční směsi byl přidán neradioaktivní kortikosteron (10-4M). 
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Nakonec byly vzorky centrifugovány při 1500 g při 4 °C po dobu 10 min. 

Ze supernatantu byly vyextrahovány glukokortikoidy metodou extrakce na pevné fázi (SPE – 

z angl. solid-phase extraction) a vzniklé pelety byly použity ke stanovení sušiny. Výsledná 

aktivita byla vyjádřena ve fmol vzniklého [3H]kortikosteronu vztaženého na mg suché váhy  

a hodinu. 

4.4.3 Extrakce glukokortikoidů 

Glukokortikoidy byly vyextrahovány metodou extrakce na pevné fázi (SPE). Pro SPE 

byly použity kolonky s reverzní fází C 18 (Strata-X C 18) na extrakční platformě. Před 

nanesením vzorku (supernatantu) byly kolonky aktivovány 2 ml methanolu a promyty 

2 ml ddH2O. Po nanesení 2 ml vzorku a jeho projití kolonkou byly kolonky promyty opět 

2 ml ddH2O. Steroidy byly poté z kolonek eluovány 2 ml methanolu. Eluáty byly odpařeny 

do sucha v atmosféře dusíku při teplotě 45 °C a následně uskladněny při teplotě -20 °C. 

Množství glukokortikoidů pak bylo stanoveno pomocí HPLC (kap. 4.4.4). 

4.4.4 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je chromatografická technika, která slouží 

k separaci jednotlivých složek ve vzorku, k jejich následné identifikaci (v našem případě 

[3H]11-dehydrokortikosteronu a [3H]kortikosteronu) a ke stanovení jejich koncentrace.  

K analýze vzorků s radioaktivně (tritiem) značenými glukokortikoidy byl použit přístroj 

HPLC Agilent 1100 firmy Agilent Technologies (Waldbronn, Německo). Odpařené vzorky 

byly rozpuštěny v 50 µl methanolu. Z takto připraveného vzorku byl proveden 20µl nástřik 

na kolonu Merck C18 reverse phase. Eluce vzorku byla prováděna lineárním gradientem 

voda-methanol od 58:42 (v/v) do 38:62 (v/v) po dobu 15 min při průtokové rychlosti kolonou 

1 ml/min a teplotě kolony 46 °C. Poté byla kolona promývána 100% methanolem po dobu 

5 min průtokovou rychlostí 1,5 ml/min. Před nástřikem dalšího vzorku byla kolona vždy 

promývána směsí methanol-voda 42:58 (v/v) po dobu 5 minut. Detekce byla provedena 

radioizotopovým detektorem Beckman 171 (Beckman, Fullerton, CA, USA) za použití 

scintilačního UltimaFlo M cocktailu. Pro identifikaci jednotlivých složek vzorku byly 

porovnány retenční časy standardů s retenčními časy jednotlivých složek ve vzorku. V našem 

případě se retenční čas pro [3H]11-dehydrokortikosteron pohyboval mezi 8,6–8,8 min 

a pro [3H]kortikosteron mezi 11,3–11,7 min. 
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4.5 Měření plazmatické koncentrace glukokortikoidů 

4.5.1 Příprava vzorků 

Krev byla ze zvířat odebrána srdeční punkcí v anestezii izofluranem. 15 min po odběru 

byla krev centrifugována při 3000 g po dobu 10 min. Následně byla plazma (supernatant) 

odebrána a uskladněna v -80 °C před další analýzou. 

4.5.2 Extrakce glukokortikoidů z plazmy 

Pro extrakci glukokortikoidů z plazmy byla použita metoda extrakce na pevné fázi (SPE) 

podobně jako při extrakci glukokortikoidů z tkáňových řezů s tím rozdílem, že před 

nanesením vzorku (150 µl plazmy) na kolonky s reverzní fází byl vzorek plazmy smíchán 

se 150 µl 1mmol NaOH a doplněn do 5 ml ddH2O. Samotná extrakce pak probíhala stejným 

způsobem jako extrakce glukokortikoidů z tkáňových řezů (kap. 4.4.3). Vyextrahované 

a odpařené vzorky byly následně uskladněny při teplotě -20 °C. Množství glukokortikoidů 

bylo stanoveno hmotnostní spektrometrií. Pro analýzu hmotnostní spektrometrií byly 

vyextrahované a vysušené vzorky resuspendovány v 50 μl roztoku voda-methanol 

(30:70 v/v). 

4.5.3 Hmotnostní spektrometrie 

K analýze koncentrace glukokortikoidů v plazmě byla využita metoda  

UPLC-MS/MS (z angl. ultra performance liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry). Analýza byla prováděna pomocí chromatografického systému UPLC Ultimate 

3000 RSLC (Dionex/Thermo Scientific) spojeného s tandemovým hmotnostním 

spektrometrem QTRAP 5500 (AB SCIEX). Pro separaci byla použita kolona Kinetex C18 

(100x2,1 mm, 2,4 μm náplň) s C18 předkolonou temperovaná na 30 °C. Na kolonu bylo 

nastřikováno 20 μl vzorku. Jako mobilní fáze byla použita směs roztoku A (5mM octan 

amonný v roztoku acetonitril-voda 30:70 v/v) a roztoku B (5mM octan amonný v roztoku 

acetonitril-isopropylalkohol 50:50 v/v). První minutu byl eluční gradient 100 % roztoku A,  

1–3 min 100 % roztoku A – 100 % roztoku B, dalších 3–5 min 100 % roztoku B – 100 % 

roztoku A. Konečná průtoková rychlost byla 0,4 ml/min. Nastavení ESI na hmotnostním 

spektrometru bylo 5500 V, teplota zdroje 550 °C. Vyhodnocení proběhlo na základě 

porovnání s použitými vnitřními standardy. 
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4.6 Měření plazmatické koncentrace inhibitorů 11-HSD1 

4.6.1 Příprava vzorku 

Krev byla zvířatům odebrána srdeční punkcí v anestezii izofluranem. 15 min po odběru 

byla krev centrifugována při 3000 g po dobu 10 min. Po centrifugaci byla plazma 

(supernatant) odebrána a uskladněna v -80 °C. Pro analýzu koncentrace inhibitorů v plazmě 

hmotnostní spektrometrií bylo 100 μl plazmy smícháno s 500 μl acetonitrilu a 30 s 

vortexováno. Poté byl vzorek centrifugován při 12000 g po dobu 10 min. 400 μl supernatantu 

bylo odpipetováno do skleněné zkumavky a odpařeno do sucha v atmosféře dusíku při 60 °C. 

Odparek byl resuspendován ve 200 μl roztoku 5mmol/l mravenčanu amonného-acetonitrilu 

(10:90 v/v).  

4.6.2 Hmotnostní spektrometrie 

Analýzy byly prováděny na hmotnostním spektrometru MaXis (Q-TOF) Bruker 

v kombinaci s chromatografickým nano LC systémem EASY-nLC (Bruker). Pro separaci byla 

použita kolona Phenomenex Synergi Max RP (150x2,4mm a 3m náplň). Kolona byla 

temperována na 40°C. Na kolonu bylo nastřikováno 20 μl vzorku. Jako mobilní fáze byla 

použita směs roztoku A (5mmol/l mravenčan amonný-acetonitril 90:10 v/v) a roztoku B 

(5mmol/l mravenčan amonný-acetonitril 10:90 v/v). Gradient pro separaci byl připraven 

mícháním roztoku A a roztoku B isokraticky tak, aby byl konečný průtok 20 μl/min. 

Nastavení ESI bylo: napětí elektrospreje 5500 V, teplota zdroje 520 °C. Pro vyhodnocování 

byl použit software Proteinscape.  
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4.7 Statistické vyhodnocení 

Všechna data byla vyjádřena jako aritmetické průměry  SEM (z angl. standard error 

of mean) a zpracována v programu GraphPad Prism 6.02 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, 

CA, USA).  

Pro porovnání efektu jednotlivých inhibitorů na aktivitu 11-HSD1 v čase byl použit test 

„dvourozměrná ANOVA (two-way ANOVA)“ implementovaný v programu GraphPad Prism. 

Jedná se o dvoufaktorovou analýzu rozptylu. 1. faktorem byl čas (dosahující hodnot 2 hod, 

4 hod, 8 hod a 24 hod), 2. faktorem byl „treatment“ (olej + inhibitor). Tento test byl použit 

také pro porovnání plazmatické koncentrace CS a 11-DHC při použití různých inhibitorů 

v čase, dále pro porovnání poměru CS/11-DHC při použití jednotlivých inhibitorů v čase 

a poté pro porovnání poměru CS/11-DHC s plazmatickou koncentrací jednotlivých inhibitorů 

při stejných faktorech. Jako post-hoc test byla použita Bonferroniho korekce implementovaná 

taktéž v programu GraphPad Prism.  

Pro porovnání účinnosti jednotlivých inhibitorů (míry inhibice 11-HSD1 v % vztažené 

k míře aktivity 11-HSD1 u kontrolních zvířat) v nejefektivnějším časovém bodě (2–4 hod) 

byl použit test „jednorozměrná ANOVA (one-way ANOVA)“ rovněž implementovaný 

v programu GraphPad Prism. Hladina pravděpodobnosti p < 0,05 byla zvolena jako 

signifikantní. I zde byla použita Bonferroniho korekce jako post-hoc test.  
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5 Výsledky 

5.1 Časový průběh inhibice 11-HSD1 

V tomto experimentu byl zkoumán časový průběh inhibice aktivity 11-HSD1 

v hipokampu při jednorázovém i. p. podání inhibitoru 11-HSD1, a to emodinu, quercetinu, 

glycyrrhetinové kyseliny nebo substituovaného adamantylu C544. Míra aktivity 11-HSD1 

byla měřena v tkáňových řezech hipokampu odebraného 2 hod, 4 hod, 8 hod a 24 hod 

po i. p. podání inhibitoru nebo čistého olivového oleje v případě kontrolních zvířat. Všechny 

naměřené hodnoty aktivity 11-HSD1 u zvířat ošetřených dávkou inhibitoru pak byly 

porovnávány s příslušnými hodnotami aktivity 11-HSD1 u kontrolních zvířat. V případě 

emodinu byl proveden pouze předpokus, který neprokázal efekt na inhibici 11-HSD1 

v hipokampu, ale na jaterní 11-HSD1 inhibičně působil (data nejsou znázorněna).  

5.1.1 Efekt quercetinu na inhibici 11-HSD1 

 

Obr. 5.1. Inhibice 11-HSD1 quercetinem v průběhu 24 hod 
**) p < 0,01 ***) p < 0,001 CTRL vs. quercetin 
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U zvířat, kterým byl podán quercetin, byly pozorovány signifikantní změny aktivity 

11-HSD1 pouze v časech 8 hod a 24 hod po aplikaci quercetinu. Aktivita 11-HSD1 byla 

inhibována 8 hod po podání dávky inhibitoru přibližně o 30 % v porovnání s mírou aktivity 

11-HSD1 u kontrolních zvířat (p < 0,001). Inhibice aktivity 11-HSD1 přibližně o 25 % pak 

přetrvávala i 24 hod po podání dávky inhibitoru (p < 0,01) v porovnání s kontrolními zvířaty. 

2 hod a 4 hod po aplikaci nedošlo k výrazné změně aktivity 11-HSD1 oproti míře aktivity 

11-HSD1 u kontrolních zvířat (obr. 5.1.). 

5.1.2 Efekt glycyrrhetinové kyseliny na inhibici 11-HSD1 

 

Obr. 5.2. Inhibice aktivity 11-HSD1 glycyrrhetinovou kyselinou v průběhu 24 
hod 

****) p < 0,0001 CTRL vs. glycyrrhetinová kyselina 

U zvířat, která byla ošetřena i. p. dávkou glycyrrhetinové kyseliny byly pozorovány 

signifikantní změny aktivity 11-HSD1 ve všech časových bodech. Došlo k výrazné inhibici 

aktivity 11-HSD1 přibližně o 50–60 % (p < 0,0001) 2 hod, 4 hod, 8 hod i 24 hod po aplikaci 

dávky, a tedy ve všech časových bodech v porovnání s mírou aktivity 11-HSD1 

u kontrolních zvířat, kterým byl podán i. p. čistý olej. Inhibice enzymu přetrvávala během 

celé doby 24 hod (obr. 5.2.).  
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5.1.3 Efekt substituovaného adamantylu (C544) na inhibici 11-HSD1 

 

Obr. 5.3. Inhibice 11-HSD1 substituovaným adamantylem C544 v průběhu 
24 hod 

*) p < 0,05, ***) p < 0,001 ****) p < 0,0001 CTRL vs. C544 

Signifikantní změny byly pozorovány také u zvířat ošetřených dávkou substituovaného 

adamantylu C544. Nejvýraznější inhibice 11-HSD1 byla pozorována v čase 8 hod po 

aplikaci inhibitoru, kdy došlo k inhibici aktivity 11-HSD1 přibližně o 40 % (p < 0,0001). 

Podobná inhibice aktivity 11-HSD1 proběhla v čase 2 hod po aplikaci, a to přibližně o 35 % 

(p < 0,001). V časech 4 hod a 24 hod po aplikaci pak byla pozorována inhibice aktivity 

11-HSD1 přibližně o 20 – 25 % (p < 0,05). Jak je vidět z obr. 5.3., inhibice aktivity 

11-HSD1 přetrvávala po celou dobu 24 hod. 
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5.2 Porovnání účinnosti jednotlivých inhibitorů 

 

Obr. 5.4. Porovnání účinnosti jednotlivých inhibitorů v % CTRL v čase 2 – 4 hod 
***) p < 0,001 CTRL vs. substituovaný adamantyl C544 
****) p < 0,0001 CTRL vs. glycyrrhetinová kyselina (GA) 

Pro porovnání účinnosti jednotlivých inhibitorů byly zprůměrovány hodnoty aktivity 

11-HSD1 v čase 2 hod a 4 hod po aplikaci dávky inhibitoru a byly porovnány s průměrem 

hodnot aktivity 11-HSD1 v čase 2 hod a 4 hod po aplikaci čistého oleje u kontrolních zvířat. 

Průměr hodnot aktivity 11-HSD1 u kontrolních zvířat byl zvolen jako 100% aktivita 

11-HSD1 a k této hodnotě byly přepočítány průměry absolutních hodnot aktivit 11-HSD1 

naměřených po aplikaci daného inhibitoru. Signifikantní změny byly pozorovány při použití 

inhibitorů GA (p < 0,0001) a C544 (p < 0,001) (obr. 5.4.). Na základě těchto výsledků bylo 

přistoupeno k analýze koncentrace glukokortikoidních hormonů kortikosteronu (aktivního 

hormonu) a 11-dehydrokortikosteronu (neaktivního hormonu) v plazmě a k analýze 

koncentrace inhibitorů taktéž v plazmě u zvířat, jimž byly jednorázově podány inhibitory 

glycyrrhetinová kyselina (GA) a substituovaný adamantyl (C544). 
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5.3 Plazmatická koncentrace glukokortikoidů (CS/11-DHC) 

Pro stanovení plazmatické koncentrace glukokortikoidů CS (kortikosteron) a 11-DHC 

(11-dehydrokortikosteron) bylo využito kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií. Na obr. 5.5. jsou znázorněny plazmatické koncentrace kortikosteronu 

v průběhu 24 hod u zvířat ošetřených jednorázovou dávkou inhibitoru GA nebo C544  

a u kontrolních zvířat ošetřených čistým olejem. V případě inhibice GA byla pozorována 

výrazná změna koncentrace CS 2 hod po podání inhibitoru, kdy došlo k nárůstu koncentrace 

přibližně o 200 % vůči koncentraci CS u kontrolních zvířat (p < 0,05). Ve stejném čase byla 

také pozorována výrazná změna koncentrace CS při inhibici GA a inhibici C544, přičemž 

koncentrace CS 2 hod po aplikaci byla přibližně 3,5x vyšší při inhibici GA než při inhibici 

C544 (p < 0,001). V celkovém hodnocení dvourozměrnou ANOVOu však efekt „treatmentu“ 

na plazmatické koncentrace CS nebyl signifikantní. Efekt času signifikantní byl (p < 0,01). 

 

Obr. 5.5. Plazmatická koncentrace kortikosteronu (CS) v průběhu 24 hod 
při použití inhibitorů GA a C544 

*) p < 0,05 CTRL vs. inhibice glycyrrhetinovou kyselinou 
†††) p < 0,001 inhibice GA vs. inhibice C544 
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Změny plazmatických koncentrací 11-dehydrokortikosteronu v průběhu 24 hod 

u kontrolních zvířat a zvířat ošetřených jednorázovou dávkou inhibitoru GA nebo C544 jsou 

znázorněné na obr. 5.6. Signifikantní změny koncentrace 11-DHC v porovnání s hodnotami 

u kontrolních zvířat byly pozorovány v časech 2 hod (p < 0,05), 4 hod (p < 0,001) a 8 hod 

(p < 0,01) při podání inhibitoru C544. Při porovnání koncentrací 11-DHC při inhibici GA  

a při inhibici C544 byly pozorovány výrazné změny koncentrace 11-DHC v časech 4 hod 

(p < 0,01) a 8 hod (p < 0,001) po aplikaci inhibitorů. Rovněž celkový efekt „treatmentu“ 

na plazmatickou koncentraci 11-DHC byl signifikantní (p < 0,0001), efekt času byl 

signifikantní s p < 0,05. 

 

 

Obr. 5.6. Plazmatická koncentrace 11-dehydrokortikosteronu (11-DHC) 
v průběhu 24 hod při použití inhibitorů GA a C544 

*) p < 0,05 **) p < 0,01 ***) p < 0,001 CTRL vs. inhibice C544 
††) p < 0,01 †††) p < 0,001 inhibice GA vs. inhibice C544 
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Na dalším obrázku (obr. 5.7.) je znázorněný poměr koncentrací CS a 11-DHC v průběhu 

24 hod jak u kontrolních zvířat, tak u zvířat s podanými inhibitory. V porovnání s hodnotami 

poměru koncentrací CS/11-DHC u kontrolních zvířat byly změny hodnot poměru koncentrací 

CS/11-DHC pozorovány v čase 4 hod po aplikaci GA (p < 0,01) a 4 hod (p < 0,01), 8 hod 

(p < 0,05) a 24 hod (p < 0,01) po aplikaci inhibitoru C544. Při porovnání hodnot poměru 

koncentrací CS/11-DHC při inhibici GA a při inhibici C544 byly zjištěny významné změny 

2 hod (p < 0,01) a 8 hod (p < 0,05) po aplikaci inhibitorů. Celkový efekt „treatmentu“ 

na poměr plazmatických koncentrací CS a 11-DHC byl signifikantní (p < 0,0001), efekt času 

nikoliv. 

 

 

Obr. 5.7. Poměr koncentrací kortikosteronu a 11-dehydrokortikosteronu 
(CS/11-DHC) v plazmě při použití inhibitorů GA a C544 v průběhu 24 hod 

*) p < 0,05 **) p < 0,01 CTRL vs. inhibice C544 
**) p < 0,01 CTRL vs. inhibice GA 

†) p < 0,05 ††) p < 0,01 inhibice GA vs. inhibice C544 
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5.4 Plazmatická koncentrace inhibitorů 

Stanovení koncentrace inhibitorů glycyrrhetinové kyseliny (GA) a substituovaného 

adamantylu C544 v plazmě bylo provedeno pomocí kapalinové chromatografie spojené 

s tandemovou hmotnostní spektrometrií.  

 

Obr. 5.8. Porovnání plazmatické koncentrace glycyrrhetinové kyseliny (GA) 
vůči poměru koncentrací CS/11-DHC při inhibici GA 

****) p < 0,0001 koncentrace GA vs. poměr CS/11-DHC 

Změny plazmatické koncentrace GA během 24 hod jsou znázorněny na obr. 5.8. spolu 

s poměrem koncentrací CS/11-DHC, který naznačuje celkovou úroveň metabolismu 

glukokortikoidů. Významná změna poměru koncentrací CS/11-DHC v porovnání 

s plazmatickou koncentrací GA byla zaznamenána v čase 4 hod po aplikaci GA, v čase 

s nejvyšší koncentrací inhibitoru v plazmě (p < 0,0001).  
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Obr. 5.9. Porovnání plazmatické koncentrace substituovaného adamantylu 
C544 vůči poměru koncentrací CS/11-DHC při inhibici C544 

**) p < 0,01 ***) p < 0,001 koncentrace C544 vs. poměr CS/11-DHC 

Na obr. 5.9. jsou znázorněné změny plazmatické koncentrace inhibitoru C544 v průběhu 

24 hod spolu s poměrem koncentrací CS/11-DHC. Významných změn poměru koncentrací 

CS/11-DHC v porovnání s plazmatickou koncentrací C544 si můžeme všimnout i při inhibici 

tímto inhibitorem. Nejvýraznější změna poměru koncentrací CS/11-DHC byla zaznamenána 

2 hod po aplikaci C544 (p < 0,001), 4 hod po aplikaci C544 byla změna poměru koncentrací 

CS/11-DHC stále významná (p < 0,01). 
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6 Diskuze 

11-hydroxysteroiddehydrogenáza 1 (11-HSD1) je enzym přítomný v mnoha tkáních 

včetně mozku, kde může lokálně zesilovat účinky glukokortikoidních hormonů intracelulární 

regenerací aktivního hormonu (kortizol, kortikosteron) z jeho inaktivní formy (kortizon, 

11-dehydrokortikosteron). V mozku glukokortikoidy uplatňují celou řadu účinků 

ovlivňujících neurotransmitery, receptory, kanály, cytoskeletární proteiny či metabolismus. 

Zatímco zvýšení hladiny glukokortikoidů na krátkou dobu je adaptivní, chronicky zvýšená 

hladina glukokortikoidů je škodlivá a může způsobit různá neuropsychiatrická onemocnění 

(deprese, psychózu), poškození kognitivních funkcí, strukturální narušení a neuroendokrinní 

dysfunkce. Hipokampus jako klíčové místo pro kognitivní, emoční a neuroendokrinní funkce 

je k působení glukokortikoidů velmi citlivý (Seckl 2004). I díky tomu, že je to místo 

s nejhojnější expresí kortikosteroidních receptorů v mozku. Studie na 11-HSD1 

deficientních zvířatech (Yau et al. 2007, Sooy et al. 2010) naznačují, že právě 11-HSD1 by 

mohla být slibným terapeutickým cílem.  

Ve své experimentální části práce jsem se soustředila na to, zda je možné farmakologicky 

ovlivnit aktivitu enzymu 11-HSD1 v hipokampu při intraperitoneálním podání vybraných 

inhibitorů. Prvním cílem bylo zjistit, zda při tomto typu podání vůbec prochází tyto látky 

hematoencefalickou bariérou. Používanými inhibitory byly látky přírodního původu – 

emodin, quercetin a kyselina glycyrrhetinová (GA; konkrétně neselektivní 18-

glycyrrhetinová kyselina) a látka syntetická – substituovaný adamantyl (C544). Emodin byl 

zatím pouze v jedné práci (Feng et al. 2010) označen za selektivní inhibitor 11-HSD1, kde 

při jednorázovém podání byla myším podána dávka 100 mg/kg nebo 200 mg/kg perorálně  

a 2 hod po odebrání tkání byla jaterní 11-HSD1 inhibována o 17,6 %, resp. 31,3 %. V našem 

předpokusu, kde jsme studovali inhibici 11-HSD1 emodinem při intraperitoneálním podání, 

byla jaterní 11-HSD1 inhibována o přibližně 40 % 2 hod po aplikaci dávky (100 mg/kg) 

(data nejsou zobrazena), zatímco hipokampální 11-HSD1 nikoliv, z čehož se dá usuzovat, že 

emodin při tomto způsobu podání patrně do mozku neprochází.  

Dalším používaným selektivním inhibitorem 11-HSD1 byl bioflavonoid quercetin. 

V souvislosti s inhibicí 11-HSD1 byly jeho účinky zkoumány ve studii kolektivu 

Torres-Piedra et al. (2010). Při jednorázové aplikaci dávky quercetinu (50 mg/kg) gastrickou 

sondou potkanům s experimentálně indukovaným diabetem zde bylo pozorováno snížení 
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plazmatické hladiny glukózy, což je jeden z příznaků metabolického syndromu, který je 

připisován právě nadměrné aktivitě 11-HSD1. Podobně ve studii kolektivu Derakhshanian 

et al. (2012) bylo prokázáno snížení plazmatické hladiny glukózy po perorálním podávání 

quercetinu (150 mg/kg) u zvířat s hyperglykémií vyvolanou glukokortikoidy. Ani jedna studie 

však nestudovala přímo účinek quercetinu na aktivitu 11-HSD1 in vivo, ve studii 

Torres-Piedra et al. (2010) však byla úspěšně provedena inhibice 11-HSD1 quercetinem 

in vitro na buňkách s lidskou formou 11-HSD1. V našem experimentu byl zvířatům podán 

quercetin v jednorázové dávce (150 mg/kg) intraperitoneálně. Signifikatní inhibice 11-HSD1 

byla patrná 8 hod a  24 hod po podání inhibitoru (viz. obr. 5.1.). Možným vysvětlením, proč 

nebyla inhibice signifikantní 2 hod a 4 hod po podání inhibitoru, by mohlo být zjištění 

kolektivu autorů Youdim et al. (2004), kteří zjistili, že quercetin sice hematoencefalickou 

bariérou prochází, ale je patrně substrátem pro tzv. efflux transportér (s největší 

pravděpodobností P-glykoprotein), kdy při použití inhibitoru tohoto transportéru došlo 

k výraznému nárůstu vstupu quercetinu do mozku. Je proto možné, že první 4 hod po podání 

inhibitoru výrazně pracuje tento transportér než dojde k nasycení jeho vazebných míst 

přebytkem quercetinu. 

Glycyrrhetinová kyselina (konkrétně diastereoisomer 18-GA) byla dalším inhibitorem, 

jehož efekt na inhibici 11-HSD1 jsme zkoumali. Jedná se o neselektivní inhibitor, inhibuje 

tedy nejenom 11-HSD1, ale i 11-HSD2, jak prokázali autoři studie Shimoyama et al. 

(2003), ve které 3 hod po perorální aplikaci jednorázové dávky GA (200 mg/kg) potkanům 

pozorovali signifikantní inhibici jaterní 11-HSD1 i renální 11-HSD2. V našem experimentu 

byla potkanům jednorázově podána intraperitoneální aplikací stejná dávka inhibitoru 

(200 mg/kg). Při této dávce se výrazně signifikatní inhibice hipokampální 11-HSD1 

projevila ve všech časových bodech (viz. obr. 5.2.). Tento výsledek naznačuje, že GA 

v takovéto dávce prochází hematoencefalickou bariérou přesto, že je známo, že se váže 

s vysokou afinitou na plazmatický serum albumin (Zhou et al. 2007, Zhou et al. 2008). Tomu 

by nasvědčovala i studie Tabuchi et al. (2012), která prokázala, že 18-glycyrrhetinová 

kyselina obsažená v tradiční čínské medicíně Yokukansan z kořene lékořice prochází 

hematoencefalickou bariérou. Výrazně signifikantní inhibice byla v našem experimentu 

pozorována i 24 hod po podání GA. Tento dlouhotrvající účinek je pravděpodobně způsoben 

pomalým vymýváním GA z plazmy díky enterohepatické cirkulaci GA, která spočívá 

v konjugaci GA s glukuronidy v játrech, transportu konjugátů do žluče pravděpodobně 

3--hydroxysteroiddehydrogenázou, exkreci žluče do duodena, kde jsou konjugáty 
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hydrolyzovány symbiotickými bakteriemi zpět na GA, která tak může být znovu 

transportována do těla (Ploeger et al. 2000). 

Posledním zkoumaným inhibitorem pak byl substituovaný adamantyl C544. Ten byl 

zatím zkoumán pouze v jedné studii (Hermanowski-Vosatka et al. 2005). Myším, u kterých 

v této studii byla zkoumána míra inhibice 11-HSD1 v mozku, byla podána jednorázová 

dávka 30 mg/kg perorálně. Inhibice v mozku u nich nastala téměř okamžitě, nicméně téměř 

zmizela již po 4 hod. V našem pokusu, kdy byla potkanům aplikována jednorázová dávka 

C544 (10 mg/kg) intraperitoneálně přetrvávala po prvních 8 hod přibližně 30% inhibice, 

avšak i 24 hod po podání inhibitoru byla inhibice stále signifikantní. Rozdíl mezi průběhem 

inhibice v našem experimentu a experimentu autorů Hermanowski-Vosatka et al. (2005) by 

mohl být v tom, že, že substituovaný adamantyl C544 vykazuje lepší účinnost  

a farmakodynamickou aktivitu u potkanů než u myší, jelikož i 24 hod po podání C544 byla 

hipokampální 11-HSD1 inhibována signifikantně přibližně o 20 %, zatímco ve studii 

Hermanowski-Vosatka et al. (2005) efekt vymizel již po 4 hod při použití trojnásobné dávky. 

Dalším rozdílem by pak nepochybně mohl být v tom, že autoři studie Hermanowski-Vosatka 

et al. (2005) podávali inhibitor perorálně, zatímco my intraperitoneálně a C544 ač je silně 

lipofilní, nemusel tak dobře procházet stěnou gastrointestinálního traktu do systémového 

oběhu a byl tak přítomen v oběhu v menší koncentraci, nicméně ta nebyla ve studii 

Hermanowski-Vosatka et al. (2005) měřena. 

Na základě změřených aktivit 11-HSD1 při použití jednotlivých inhibitorů bylo 

přistoupeno k porovnání účinnosti jednotlivých inhibitorů v efektivním čase 2–4 hod, 

vybraném na základě studií zkoumajících působení vybraných inhibitorů (Feng et al. 2010, 

Shimoyama et al. 2003, Hermanowski-Vosatka et al. 2005). Z výsledků uvedených v kapitole 

5.2. je patrné, že nejefektivnějšími inhibitory byla neselektivní glycyrrhetinová kyselina 

a substituovaný adamantyl C544. Jak již bylo uvedeno výše, emodin patrně neprochází 

hematoencefalickou bariérou, proto je jeho efekt na aktivitu hipokampální 11-HSD1 téměř 

nulový. Aktivita hipokampální 11-HSD1 po aplikaci quercetinu také v daném čase 

nevykazuje signifikantní změny oproti aktivitě u kontrolních zvířat, což může souviset s tím, 

že je quercetin patrně substrátem pro „efflux“ transportér (Youdim et al. 2004).  
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U zvířat, kterým byly podány 2 nejúčinnější inhibitory, tedy glycyrrhetinová kyselina 

a  substituovaný adamantyl C544, byly analyzovány plazmatické koncentrace glukokortikoidů 

(kortikosteronu a 11-dehydrokortikosteronu) a plazmatické koncentrace samotných inhibitorů. 

Hladina kortikosteronu při použití glycyrrhetinové kyseliny (200 mg/kg) byla 

signifikantně odlišná od té u kontrolních zvířat 2 hod po podání inhibitoru (obr. 5.5.), což 

může být dáno tím, že glycyrrhetinová kyselina (v našem případě 18-glycyrrhetinová 

kyselina) je neselektivní (Classen-Houben et al. 2009) a působí tak nejenom na 11-HSD1, 

která regeneruje kortikosteron z inaktivního 11-dehydrokortikosteronu, ale také 

na 11-HSD2, která katalyzuje opačnou reakci, tedy deaktivaci kortikosteronu na 11-

deydrokortikosteron. Podobné zvýšení plazmatické hladiny kortikosteronu pozorovali i autoři 

Shimoyama et al. (2003), kteří podáním GA (200 mg/kg) inhibovali nejen 11-HSD1, ale i 

11-HSD2 na periferii. To by mohlo být možné vysvětlení i vzhledem k rozdílu 

plazmatických koncentrací kortikosteronu při použití neselektivní GA a selektivního C544, 

které jsou signifikantně výrazně odlišné. Nicméně tento rozdíl koncentrací byl prokázán 

pouze 2 hod po aplikaci inhibitoru, v dalších časových bodech již ne. Celkové výsledky pak 

naznačují spíše fakt, že působení inhibitorů nemělo vliv na celkovou plazmatickou 

koncentraci kortikosteronu, což se ale dá brát jako pozitivní výsledek v tom smyslu, že došlo 

k ovlivnění aktivity 11-HSD1 v hipokampu, nicméně nedošlo k ovlivnění hladiny 

kortikosteronu, což by mohlo naznačovat, že nedošlo k ovlivnění celkové aktivity HPA osy.  

Hladina 11-dehydrokortikosteronu (obr. 5.6.) pak byla významně zvýšena oproti kontrole 

při použití inhibitoru C544 po prvních 8 hod inhibice, což mohlo být způsobeno právě 

selektivní inhibicí 11-HSD1, která tak ze systémové cirkulace neodebírala svůj substrát 

11-DHC, a proto mohlo dojít k zvýšení plazmatické hladiny 11-DHC. Data také naznačují, že 

C544 je účinnější inhibitor 11-HSD1 než glycyrrhetinová kyselina, při jejímž použití 

nedošlo k významným změnám v plazmatické hladině 11-DHC právě neselektivní inhibicí 

obou typů 11-HSD.  

Pokud poměry plazmatických koncentrací CS/11-DHC, které udávají celkovou míru 

metabolismu glukokortikoidů, u zvířat s aplikovanými inhibitory porovnáme s poměry 

u kontrolních zvířat, zjistíme, že glycyrrhetinová kyselina 4 hod po svém působení významně 

snížila poměr CS/11-DHC oproti kontrole, nicméně v ostatních časových bodech nebyla 

pozorována téměř žádná změna vůči kontrole. Narozdíl od inhibitoru C544, který vykazoval 

významné změny poměru CS/11-DHC téměř ve všech časových bodech (obr. 5.7.).  
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Z toho vyplývá, že selektivní substituovaný adamantyl C544 vykazuje rozhodně lepší 

farmakodynamické účinky než glycyrrhetinová kyselina přesto, že při porovnání účinností 

jednotlivých inhibitorů v jednom časovém bodě byla glycyrrhetinová kyselina účinnější.  

Na závěr pak byla porovnána plazmatická koncentrace glycyrrhetinové kyseliny 

s poměrem CS/11-DHC, která byla nejvyšší 4 hod po aplikaci inhibitoru, tedy v čase, kdy byl 

poměr CS/11-DHC výrazně snížen vůči hodnotě u kontrolních zvířat. V čase, kdy tedy 

glycyrrhetinová kyselina byla přítomna v plazmě v největší koncentraci, došlo k nejvýraznější 

inhibici 11-HSD1+11-HSD2 na systémové úrovni (obr. 5.8.).  

Naproti tomu, při použití C544 se plazmatická koncentrace inhibitoru příliš neměnila 

po celou dobu inhibice přesto, že poměr CS/11-DHC se snižoval v důsledku zvýšené 

koncentrace 11-DHC, což ukazuje na to, že C544 skutečně selektivně inhiboval 11-HSD1 

(obr. 5.9.). To z něj, spolu se zjištěním, že patrně neovlivňuje celkovou hladinu 

kortikosteronu, a tedy neovlivňuje celkovou aktivitu HPA osy, dělá významný potentní 

inhibitor hipokampální 11-HSD1 při intraperitonálním podání. 
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7 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala inhibicí 11-hydroxysteroiddehydrogenázy 1 

(11-HSD1) v hipokampu intraperitoneálním podáním dostupných inhibitorů. Šlo o látky 

přírodního původu: emodin, quercetin a glycyrrhetinovou kyselinu, a látku syntetického 

původu: substituovaný adamantyl C544. Mým úkolem bylo zjistit, zda tyto látky procházejí 

hematoencefalickou bariérou a ovlivňují tak aktivitu enzymu 11-HSD1 v hipokampu, dále 

jaký je časový průběh inhibice 11-HSD1 v hipokampu během 24 hod a který z použitých 

inhibitorů je nejúčinnější při intraperitoneálním podání. U zvířat, kterým byly aplikovány 

nejúčinnější inhibitory, pak měly být zjištěny plazmatické koncentrace inhibitorů  

a plazmatické hladiny glukokortikoidů – aktivního glukokortikoidu kortikosteronu  

a neaktivního 11-dehydrokortikosteronu 

Emodin, neboli 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthraquinon, vyizolovaný z kořenů a oddenků 

rebarbory, při intraperitoneálním podání nevykazoval prakticky žádný efekt na inhibici 

hipokampální 11-HSD1. Quercetin spadající do skupiny bioflavonoidů signifikantní efekt 

na inhibici hipokampální 11-HSD1 vykazoval, ale až dlouhou dobu (8, 24 hod) po aplikaci 

dávky inhibitoru, což mohlo být způsobeno přítomností „efflux“ transportéru, jehož 

substrátem patrně quercetin je (Youdim et al. 2004). Inhibice posledním přírodním 

inhibitorem, glycyrrhetinovou kyselinou (GA), stejně jako inhibice syntetickým inhibitorem 

substituovaným adamantylem C544, byla významná ve všech časových bodech. Tyto dva 

inhibitory byly také nejúčinnější v inhibici hipokampální 11-HSD1. Analýza plazmatické 

koncentrace inhibitorů ve spojení s analýzou plazmatické koncentrace glukokortikoidů 

prokázala, že námi používaný diastereoizomer glycyrrhetinové kyseliny (18-GA) je skutečně 

neselektivní (Classen-Houben et al. 2009) a i při intraperitoneálním podání inhibuje oba typy 

enzymu – 11-HSD1 a 11-HSD2, což se dá usuzovat z prakticky nezměněného poměru 

plazmatické koncentrace kortikosteronu (CS) a 11-dehydrokortikosteronu (11-DHC), který je 

jedním z ukazatelů celkové míry metabolismu glukokortikoidů. Naopak analýza plazmatické 

hladiny inhibitoru C544 ve spojení s analýzou plazmatické koncentrace glukokortikoidů 

prokázala, že C544 je významným potentním inhibitorem, který při intraperitoneálním podání 

sice inhiboval hipokampální 11-HSD1, ale neovlivnil celkovou hladinu kortikosteronu 

v plazmě, což poukazuje na to, že nedošlo k ovlivnění aktivace HPA osy.  
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